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Epígrafe

"We all make choices, but in the end, our choices make us."
- Andrew Ryan, em Bioshock

Resumo
AMARAL, R. C. Estudo ab initio da adsorção de metanol, etanol e glicerol sobre superfícies
de platina com defeitos e ligas de Pt3 Ni com tensões. 2019. 180 p. Tese (Doutorado em
Ciências) - Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2019.
Diversos pesquisadores vêm sugerindo o uso de glicerol e outros alcoóis como matéria-prima
para produção de bens de maior valor agregado e para geração de energia elétrica, através
de células a combustível. Contudo, o sucesso dessas tecnologias de conversão depende do
desenvolvimento de catalisadores mais eficientes. Nesse aspecto, abordagens teóricas se
apresentam como ferramentas auxiliares, capazes de fornecer informações difíceis de serem
acessadas experimentalmente e que são fundamentais para o projeto de materiais mais
eficientes. Nesta tese, foram investigados, via teoria do funcional da densidade (DFT), o
papel de defeitos de superfície e efeitos de tensão na adsorção de alcoóis como metanol,
etanol e glicerol, sobre superfícies Pt(111) contendo defeitos e ligas de Pt3 Ni(111). Para
melhorar a descrição dos sistemas de adsorção, foi adicionada a correção de dispersão
DFT-D3 à abordagem da DFT. Através da dinâmica molecular empregando o potencial
ReaxFF, foram estudados os efeitos de temperatura sobre glicerol, em diversos níveis
de recobrimento de superfície, interagindo com os substratos Pt3 Ni(111). Os resultados
mostram que o glicerol se liga através do oxigênio dos grupos hidróxi aos sítios top de
metais de transição (transition-metal, TM), orientando sua cadeia carbônica quase que
totalmente paralela à superfície. Os cálculos de energia de adsorção indicam que o glicerol
interage mais fortemente com sítios de baixa coordenação, presentes em superfícies com
defeitos, o que pode ser compreendido por meio do modelo da banda d. Além disso, a
presença de múltiplos sítios de baixa coordenação favorece configurações onde o glicerol se
liga à superfície por dois grupos hidróxi, um central e um terminal. Entretanto, existe
uma clara preferência de alcoóis se ligarem a sítios de adsorção catiônicos, indicando que a
influência de interações Coulombianas é um fator preponderante no processo de adsorção de
alcoóis sobre TM. Análises de densidade eletrônica dos sistemas adsorvidos sugerem que a
adsorção promove perturbações na densidade eletrônica dos alcoóis, como o deslocamento
de densidade eletrônica das ligações C−O e O−H para a região de interação entre a
molécula e o substrato, que estão associadas ao estiramento/enfraquecimento das ligações
C−O e O−H observados através de análises estruturais. A adição da correção de dispersão
DFT-D3 aumentou a magnitude das energias de adsorção e se mostrou essencial para
reproduzir a tendência do crescimento da energia de adsorção com o tamanho molecular
dos alcoóis, enquanto sua natureza atrativa promoveu a diminuição das distâncias atômicas
entre alcoóis e substratos. O estudo de dinâmica molecular mostrou que o campo de força
ReaxFF conseguiu reproduzir as configurações DFT de menor energia para temperaturas
próximas de 0 K e que outras configurações são favorecidas a temperaturas mais altas. A

presença de outras moléculas de glicerol promove, mediante o aquecimento do sistema, a
formação de aglomerados de moléculas ligadas através de interações de hidrogênio, o que
estabiliza as moléculas e, provavelmente, retarda seu processo de dessorção. Nos sistemas
com maior densidade de moléculas, observou-se, ao final da simulação, a formação de
fragmentos CH2 OH−CHOH−CH2 O− e átomos de H adsorvidos na superfície, indicando
a quebra de ligações O−H do grupo hidróxi terminal.
Palavras-chave: Glicerol. Teoria do funcional da densidade. Superfícies de metais de
transição. Defeitos de superfície. Ligas intermetálicas. ReaxFF.

Abstract
AMARAL, R. C. Ab initio Study of Methanol, Ethanol and Glycerol Adsorption on Defected
Platinum Surfaces and Strained Pt3 Ni Alloys. 2019. 180 p. Tese (Doutorado em Ciências)
- Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.
Several researchers have been suggesting the use of glycerol and other alcohols as a feedstock
to produce higher value-added goods and electricity through fuel cells. However, the
success of these conversion technologies depends on the development of efficient catalysts.
In this context, theoretical approaches are useful tools that are able to yield important
insights that could not be easily obtained from experiments and are fundamental for the
future design of more efficient materials. Hence, in this thesis, we investigated via density
functional theory (DFT) the role of surface defects and strain effects on the adsorption
of methanol, ethanol and glycerol on defected Pt(111) and Pt3 Ni-based surfaces. To
improve the description of the adsorbed systems, we added the van der Waals (vdW)
correction DFT-D3 to the DFT approach. We also studied through molecular dynamics,
employing the ReaxFF potential, the effects of temperature on the glycerol, considering
different levels of surface coverage, interacting with the Pt3 Ni(111) substrates. Our results
show that the glycerol binds through the oxygen from a terminal hidroxi group to top
sites of transition-metals (TM) with the carbon chain almost parallel to the surface.
The calculations of adsorption energy indicate that glycerol interacts strongly with lowcoordinated sites, such as those of surface defects, which can be rationalized through the
d-band model. Furthermore, the presence of multiple low-coordinated sites was related
with configuration where the glycerol binds to the substrates by two hidroxi groups, the
central and a terminal one. However, there is a clear preference of the alcohols to bind
cationic adsorption sites, which indicates that the Coulomb interactions play a major role
on the adsorption process of alcohols on TM. Electron density analyzes suggest that the
adsorption promotes perturbations in the electronic density of alcohols, such as a partial
displacement of electron density from the C−O and O−H bonds to the region between the
molecule and the substrate, which are related with the stretching/weakening of the C−O e
O−H, as found in the structural analyzes. The DFT results also show that the addition of
the DFT-D3 dispersion correction increased the magnitude of adsorption energies and was
essential to reproduce correctly the dependence of the binding energy with the molecule
size, while its attractive nature promoted the decrease of the atomic distances between
alcohols and substrates. The molecular dynamics showed that the ReaxFF potential was
able to reproduce the glycerol DFT lowest energy adsorption configuration for temperatures
close to 0 K whereas different configurations are favored in higher temperatures. In the
presence of multiple glycerol molecules, the heating of the system promotes the formation
of molecular clusters bound through hydrogen interaction, which stabilizes the molecules
and, probably, delays the desorption process. In the systems with higher molecular density,

we found that CH2 OH−CHOH−CH2 O− fragments and H atoms are formed in the end of
the simulation, which indicates that the breaking of O−H bonds from the terminal hidroxi
groups is promoted.
Keywords: Glycerol. Density functional theory. Transition-metal surfaces. Defected
surfaces. Intermetallic alloys. ReaxFF.
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Capítulo 1

Introdução
O capitalismo e o livre comércio vêm proporcionando o acúmulo de riqueza na
humanidade, riqueza essa, que cresce exponencialmente desde o início da revolução
industrial no século XVIII e que permitiu o surgimento de sociedades prósperas e com
elevado grau de qualidade de vida. 1 Contudo, o contínuo progresso e desenvolvimento
da humanidade demandam quantidades enormes de energia, provenientes em boa parte
do petróleo, um bem finito e não renovável. Deste modo, o esgotamento das reservas de
combustíveis fósseis e a taxa crescente de emissões de gases estufa, associados ao aumento
da temperatura terrestre, vêm motivando a busca por alternativas energéticas sustentáveis
provenientes de fontes renováveis, tais como a biomassa, eólica, solar, etc.
Neste contexto, o Brasil vem se destacando como um polo de pesquisa em energia
renovável, principalmente no tocante ao uso de biomassa como fonte de energia. Os
exemplos mais proeminentes são o uso do bioetanol, proveniente da fermentação dos
açucares da cana-de-açúcar, e o desenvolvimento do primeiro processo industrial para
produção de biodiesel através da transesterificação de óleos vegetais ou gordura animal,
patenteado em 1980 pelo cearense Expedito Parente. 2,3 Todavia, a indústria do biodiesel
no país começou a crescer somente em meados dos anos 2000, quando o biocombustível
passou a fazer parte da agenda do até então governo brasileiro, que havia retomado o
paradigma nacional-desenvolvimentista brevemente abandonado durante a década de 90.
Desde então, o governo passou a tomar medidas para estimular a produção de biodiesel,
obrigando a adição de biodiesel no diesel mineral. Recentemente, o percentual de biodiesel
adicionado ao diesel comercializado no país aumentou para 10 %, por força da Lei nº
13,033/14. Entretanto, uma das preocupações relacionadas à cadeia produtora de biodiesel
é como e para onde destinar o seu principal coproduto, o glicerol (C3 H8 O3 ), pois se estima
que para cada tonelada de biodiesel produzida, são gerados como coproduto 100 kg de
glicerol não refinado. 4,5 No Brasil a questão do glicerol é de grande importância pois,
segundo informações extraídas do Sistema de Movimentação de Produtos da ANP, somente
para o ano de 2017 foram produzidos cerca de 4 300 000 m3 do biocombustível, 6 o que
corresponde a geração de 365 500 t de glicerol.
O problema do glicerol possui caráter econômico e ambiental. Econômico, pois o
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aumento da produção de glicerol, proveniente da indústria do biodiesel, provocou uma
queda substancial no seu preço, que foi de R$ 3,00 o quilo, em 2005, para R$ 0,60∼0,70
em 2007, em regiões contendo usinas de biodiesel em operação, 7 atualmente seu valor
de mercado gira em torno de R$ 1,60 por quilo. 8 Embora o glicerol seja usado como
matéria-prima nas indústrias alimentícia, de cosmético, fármacos e sabão, 9 o glicerol bruto
do biodiesel deve ser antes refinado por um processo de purificação que é, atualmente,
economicamente inviável, levando em conta os baixos preços do poliol no mercado. 10 Ao
mesmo tempo, o descarte do glicerol bruto sem o devido tratamento (oneroso) traria
consequências graves ao meio-ambiente devido a presença de outros agentes químicos como
sais orgânicos e inorgânicos, sabão e metanol. 11
Alternativas para lidar com o excesso de glicerol proveniente da indústria do biodiesel
já foram sugeridas, como incinerar o glicerol para geração de eletricidade 12 ou utilizá-lo
na alimentação de ruminantes. 13 Todavia, para Leoneti et al., 14 o uso do glicerol como
reagente de partida para outros produtos químicos, área conhecida como gliceroquímica, é
uma das opções mais promissoras para resolver a questão do glicerol. A possibilidade de
produzir compostos químicos de valor agregado se trata de uma questão estratégica para o
Brasil, porque mais de 60 % de suas exportações ainda provêm de commodities, 15 enquanto
uma maior diversificação de sua cadeia produtiva favorece a manutenção e ampliação do
superávit em sua balança comercial.
A variedade de compostos químicos que podem ser preparados a partir do glicerol
é ampla: propanodióis, 16 gás de síntese, 17,18 gás hidrogênio (H2 ), 19–23 etc. Outra
possibilidade seria o emprego do glicerol em células a combustível a álcool direto (CCAD),
que constitui uma rota promissora para geração de energia elétrica devido a sua alta
eficiência energética e menor emissão de gases estufa quando comparada aos motores a
combustão. 24,25 Nestes dispositivos, os alcoóis devem, idealmente, ser oxidados no ânodo
das CCAD para produzir CO2 , H+ , e corrente elétrica, no caso da completa oxidação do
glicerol, são liberados 14 elétrons/molécula de glicerol. Entretanto, sua completa oxidação
permanece um desafio, 25,26 em especial para alcoóis de maior cadeia carbônica, devido
aos seguintes fatores: (i) a formação da hibridização sp3 entre os estados s e p do C
contribui para a forte energia de ligação entre as ligações C−C e C−O dos alcoóis, o que
dificulta a quebra das ligações C−C sob as condições operacionais das CCAD, por exemplo,
temperatura < 100 ◦C; e (ii) os caminhos de reação tornam-se mais complexos, levando à
formação de compostos indesejáveis, além dos produtos de interesse. 21,25–27 Note que, a
maior cadeia carbônica do glicerol, e portanto maior número de ligações C−C, C−O e C−H
a serem quebradas, torna sua decomposição à CO2 mais complexa quando comparado a
alcoóis menores. Neste contexto, o papel de catalisadores é essencial para diminuir o custo
energético na conversão de alcoóis a produtos de maior valor agregado, pois permitem que
as reações ocorram sob condições mais brandas, podendo ainda direcionar a seletividade
para os produtos desejados.
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A importância da física de superfície para a catálise
heterogênea

Nesta seção, serão introduzidos ao leitor os conceitos básicos da catálise, abordando
em específico a catálise heterogênea, em que fenômenos de superfície como a adsorção de
moléculas, o principal foco do presente estudo, desempenham um papel fundamental.
A catálise é um fenômeno químico em que a adição de uma substância chamada
catalisador aumenta a taxa de uma reação química. A catálise também é uma área
interdisciplinar de estudo de extrema importância para a economia, pois os processos
envolvidos na manufatura de importantes produtos químicos são catalisados. Pode-se
mencionar, por exemplo, o uso do ferro em pó na produção de amoníaco, da platina
na produção de ácido nítrico, e dos catalisadores de Ziegler-Natta para produção de
polietileno. 28 Em sistemas bioquímicos temos as enzimas, catalisadores biológicos baseados
em proteínas com centros metálicos que são fundamentais para manutenção da vida. O
aumento da cinética de reação causada pelo catalisador está associado a redução da energia
de ativação, energia essa que determina a barreira energética para que os reagentes ou
intermediários de reação passem de um estado para outro. Por sua vez, a redução da
energia de ativação está relacionada, a nível fundamental, com mudanças na densidade
eletrônica das espécies químicas a medida que elas interagem com o catalisador. 29 Como por
exemplo, quando o catalisador induz mudanças na conformação da molécula ou enfraquece
alguma ligação interna, facilitando assim sua quebra.
A catálise pode ser classificada em três tipos: homogênea, heterogênea e enzimática, 29
com cada tipo apresentando suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, a catálise
homogênea é extremamente rápida e eficiente pois, em geral, todos os sítios catalíticos
estão no limite máximo de dispersão e, por isso, disponíveis para catalisar a reação.
Entretanto, por estar na mesma fase que os reagentes e produtos, a purificação dos
produtos e recuperação do catalisador envolve processos onerosos com grande geração de
efluentes. Exemplo disso são os catalisadores básicos NaOH, KOH e NaOCH3 utilizados
na transesterificação de óleos vegetais, e cuja separação dos produtos demanda intensas
etapas de lavagem. 30 O segundo tipo de catálise é a heterogênea, que é preferida para
aplicações industriais, devido a maior facilidade em separar os catalisadores do meio
reacional, o que também lhes permite que sejam recuperados e reutilizados em outros ciclos
reacionais. Todavia, catalisadores heterogêneos são sistemas extremamente complexos,
cujas propriedades se alteram conforme as variáveis de síntese como, e.g., temperatura, pH,
tempo de nucleação/envelhecimento, precursores e etc. 29 Por fim, a catálise enzimática,
realizada por enzimas e que possui diversos pontos positivos. Por exemplo, enzimas são
catalisadores extremamente seletivos e possuem a capacidade de realizar milhares de ciclos
catalíticos antes de desativar. Em contrapartida, enzimas são extremamente sensíveis a
mudanças de pH e temperatura, o que pode limitar sua aplicação, tal que suas condições
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restritas de operação podem tornar o processo longo e dispendioso. 31
Dentre os catalisadores heterogêneos, os metais de transição (transition-metal, TM)
constituem uma classe importante e isso se deve, principalmente, aos átomos ou cátions de
TM apresentarem elétrons desemparelhados no orbital d, o que lhes confere propriedades
químicas singulares como a capacidade de assumir diversos estados de oxidação, permitindolhes aceitar e/ou doar elétrons para formar intermediários de reação. Nos últimos anos,
catalisadores baseados em Pt vêm apresentando resultados promissores para diversas
reações com o glicerol, 32–37 como por exemplo na eletro-oxidação. 38–41 Entretanto, o
envenenamento por CO sofrido pelo amplamente empregado Pt/C, 21,38,39 que promove a
desativação dos sítios catalíticos, e o elevado custo de confecção de catalisadores baseados
em Pt, que são desafios conhecidos na eletro-oxidação de glicerol sobre TM, prejudicam a
transferência dos catalisadores da bancada dos laboratórios de pesquisa para as indústrias.
Portanto, a viabilidade econômica das células a combustível depende do desenvolvimento
de catalisadores mais eficientes e baratos.
Na catálise heterogênea, onde as interações entre reagentes e catalisador ocorrem na
superfície do catalisador, a atividade catalítica do sólido está intrinsecamente ligada a suas
características de superfície. Por exemplo, muitas das etapas envolvidas na eletro-oxidação
de alcoóis ocorrem diretamente sobre a superfície ou em regiões próximas a ela: adsorção
do álcool, quebra das ligações interatômicas, transferência de carga eletrônica, reações
entre espécies oxigenadas e fragmentos do álcool, e a dessorção dos produtos de reação. 38
Portanto, a dependência da eficiência catalítica do sólido com suas características de
superfície tem motivado diversos estudos fundamentais 21,38,39,42 que buscam compreender
como as propriedades de superfície afetam a eletro-oxidação do glicerol.
Um estudo sobre oxidação de glicerol em superfícies policristalinas de Au e Pt
demonstrou que os caminhos de reação podem ser controlados pela natureza do material
do eletrodo, podendo conduzir a diferentes produtos químicos e intermediários, como a
di-hidroxiacetona, e os ácidos tartrônico, mesoxálico, fórmico, dentre outros. 38 Resultados
de voltametria cíclica e análises de espectroscopia no infravermelho com transformada de
Fourier (Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR) demonstram que a orientação
cristalográfica da superfície exerce um papel importante nos processos eletroquímicos de
decomposição do glicerol. 39 Por exemplo, Gomes et al. 39 observaram que, em meio ácido, os
eletrodos com estruturas de superfície Pt(110) e Pt(100) favorecem a dissociação de glicerol
em baixos potenciais quando comparados à superfície Pt(111). Contudo, as superfícies
Pt(110) e Pt(100) são mais suscetíveis ao envenenamento por CO, de modo que o eletrodo
Pt(111) se mostrou comparativamente mais ativo na oxidação do glicerol em baixos
potenciais. 39 Resultados semelhantes foram encontrados na oxidação do glicerol sobre
Pt(100) contendo defeitos, 21 onde a energia necessária para oxidar o glicerol aumentava
com a densidade de defeitos superficiais, por conta do CO se ligar mais fortemente aos
sítios de baixa coordenação dos defeitos. De fato, a oxidação do glicerol é tão sensível ao
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arranjo atômico na superfície que mesmo mudanças sutis, como as causadas na superfície
da Pt quando submetida a uma série de ciclos voltamétricos, promovem mudanças na
atividade do eletrodo. 42 Deste modo, é evidente que o controle e/ou modificação da
estrutura das superfícies pode ser explorado para melhorar as propriedades catalíticas dos
TM na decomposição do glicerol.
Um das possíveis abordagens para a engenharia das propriedades catalíticas é a indução
de defeitos na superfície que, como mencionado no parágrafo anterior, altera a reatividade
dos eletrodos para a oxidação do glicerol. 21 O efeito dos defeitos na interação do glicerol
com a superfície Pt(111) será tratado no Capítulo 3, onde os resultados demonstram que
os sítios de baixa coordenação dos defeitos superficiais modificam substancialmente as
propriedades de adsorção do glicerol. A formação de ligas metálicas se apresenta como
outra forma de alterar as propriedades de superfície, e tem como outro ponto positivo o
possível barateamento do catalisador ao, por exemplo, misturar Pt com metais de menor
valor de mercado como Ni, Cu, Sn, etc. Diversos estudos experimentais corroboram com
os efeitos positivos da sinergia entre TM, Ciftci et al. 43,44 apontaram que a adição de Re
ao catalisador de Pt melhorou a performance do material na decomposição do glicerol em
fase aquosa. Ademais, diversos outros trabalhos 45–48 têm demonstrado que formar ligas
de Pt com metais como Ni, Cu, Ru, Co, Sn, e etc, pode melhorar a atividade catalítica
do material para a eletro-oxidação de alcoóis através da mudança das propriedades
eletrônicas da Pt e melhoramento da oxidação do CO via mecanismo bifuncional, 49,50 em
que óxidos formados no catalisador fornecem grupos hidroxilas que contribuem para a
remoção oxidativa do CO, portanto, reduzindo o envenenamento de sítios ativos. 48 Em
particular, sistemas Pt-Ni exibem boa atividade catalítica para a oxidação de metanol
e etanol enquanto são economicamente promissores devido ao relativo baixo custo do
Ni. 46–48 Ainda assim, mesmo os catalisadores PtRu, que são o estado-da-arte, não são
suficientemente competitivos, 46,51 indicando que mais melhorias são necessárias. Como
as propriedades eletrônicas das ligas são correlacionadas com sua estrutura de superfície,
a indução de tensão nas superfícies das ligas surge como uma terceira estratégia válida
para ajustar suas propriedades catalíticas. Em virtude disso, o Capítulo 4 da presente
tese aborda o efeito de tensão nas superfícies de ligas Pt3 Ni.
Desse modo, a complexidade estrutural dos catalisadores heterogêneos, ainda que
de forma desafiadora, apresenta-se como uma oportunidade para o controle de suas
propriedades físico-químicas e consequente melhora de sua eficiência catalítica. Entretanto,
o ajuste fino das propriedades catalíticas requer um entendimento atomístico dos processos
químicos e físicos envolvidos na catálise, como a adsorção de moléculas, que podem
ser compreendidos de maneira satisfatória se examinarmos detalhadamente a estrutura
atômica e eletrônica na região de superfície, onde a física de superfície desempenha um
papel fundamental. Assim, os métodos de estrutura eletrônica, como a Teoria do Funcional
da Densidade (Density Functional Theory, DFT), tornam-se ferramentas complementares
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aos resultados experimentais para o entendimento de fenômenos microscópicos, os quais
devem ser tratados sob a ótica mecânico-quântica.

1.2

Adsorção de glicerol sobre metais de transição

O estudo da adsorção de moléculas sobre superfícies é de fundamental importância
para a catálise heterogênea, pois o fenômeno da adsorção constitui, na grande maioria
dos casos, a primeira etapa do processo catalítico, em que moléculas estabelecem seu
primeiro contato com o catalisador. Conceitualmente, a adsorção é a adesão de moléculas (o
adsorvato) de um fluido (gasoso ou líquido) a uma superfície sólida, chamada de adsorvente.
Esta interação pode ser de natureza química, também chamada de quimissorção, ou de
natureza física, conhecida como fisissorção. Na quimissorção, as moléculas se ligam a
superfície através da formação de ligações químicas (geralmente covalentes), enquanto que
na fisissorção as moléculas interagem com a superfície por forças de van der Waals, que
são interações fracas mas de longo alcance. Todavia, em sistemas ordinários é comum
que se tenha uma contribuição, mesmo que desbalanceada, destes dois tipos de interação.
Nesta sessão, serão sumarizados alguns aspectos relacionados à interação entre o glicerol e
superfícies de platina e suas ligas metálicas.
No estudo publicado por Liu et al. 52 acerca da decomposição do glicerol sobre Pt(111),
foi encontrado que a configuração de adsorção mais estável consiste do glicerol se ligando
através do grupo hidróxi do carbono terminal diretamente sobre um dos átomos de platina.
O estudo também sugeriu que a platina tornou-se mais eficiente na ativação das ligações
da cadeia carbônica do glicerol a medida que o mesmo sofria desidrogenação. Através de
cálculos de DFT, Coll et al. 53 relataram que o glicerol também interagiu com as superfícies
de outros metais através dos oxigênios das hidroxilas, embora a conformação mais estável
encontrada consista do glicerol interagindo com a superfície através de duas hidroxilas. De
fato, os resultados destes 52,53 e de outros estudos, 21,54–57 sugerem que este comportamento
do glicerol — se ligar a superfície através do grupo hidróxi — é comum a outros alcoóis
como metanol 57,58 e etanol. 54,55
Com o objetivo de compreender atomisticamente o efeito de superfícies com diferentes
orientações cristalográficas na adsorção do glicerol, Tereshchuk et al. 56 estudaram a
interação do poliol sobre as superfícies Pt(110), Pt(100) e Pt(111) por meio de cálculos
de primeiros princípios aplicando correção de van der Waals. Segundo os autores, em
sua configuração mais estável, o glicerol é adsorvido quase paralelo a superfície e interage
através de apenas um oxigênio da hidroxila nos sítios top da platina, corroborando com
resultados de Liu et al. 52 Os autores também relataram que a correção de van der Waals
melhorou a energia de adsorção e diminuiu a distância de equilíbrio glicerol-TM, embora
seu efeito tenha sido diferenciado para cada superfície. Os cálculos mostraram que o
glicerol se ligou mais fortemente a Pt(110), enquanto que a superfície Pt(111) apresentou a
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menor energia de adsorção. Estes resultados concordam com os dados obtidos por Gomes
et al., 39 indicando que os sistemas Pt(110) e Pt(100) promovem a estabilização do CO
ligado às superfícies, isto é, as moléculas se ligam mais fortemente nas superfícies de
empacotamento mais aberto. Através da análise da função de trabalho, densidade local
de estados e cargas de Bader, os autores concluíram que não há transferência de carga
considerável entre o glicerol e as superfícies de Pt, e que a interação glicerol-Pt(hkl) é um
caso claro de fisissorção.
Estudos teóricos mais recentes 21,22,59 têm direcionado esforços para compreender a
influência de defeitos na interação do glicerol com superfícies de Pt, tendo em vista que,
em sistemas catalíticos reais, é comum que as partículas apresentem altas concentrações de
defeitos na superfície e de diversos tipos, como por exemplo degraus, esquinas e vacâncias.
Cálculos de DFT sobre a adsorção de glicerol no substrato Pt6 /Pt(100) revelaram que
a energia de adsorção é maior para a configuração de menor energia na superfície com
defeitos em comparação com a mesma superfície plana. 21 Neste caso, a molécula demonstrou
preferência por se ligar a sítios de mais baixa coordenação da superfície com defeitos.
Quando são comparados os resultados deste estudo com os do estudo anterior, 56 nota-se que
a energia de adsorção sobre as superfícies Pt(100) e Pt6 /Pt(100) foi −0,45 eV e −0,79 eV,
respectivamente, e que a estrutura de menor energia do glicerol sobre Pt6 /Pt(100) foi
alterada em comparação com o glicerol sobre Pt(100). Por exemplo, o comprimento de
ligação C−O foi 2,32 Å e 2,21 Å, enquanto o ângulo entre a ligação C−C com o vetor
normal a superfície foi 78,55° e 90,39° para, respectivamente, as superfícies plana e contendo
defeitos.
Posteriormente, o grupo de Da Silva expandiu o estudo sobre o substrato Pt6 /Pt(100)
ao incluir a correção de van der Waals (vdW) DFT-D3 60 na descrição do sistema. 59 Como
esperado para um problema de fisissorção, a inclusão da correção de vdW promoveu
um aumento da energia de adsorção, devido ao caráter atrativo das forças de dispersão.
Além disso, causou pequenas mudanças na geometria do glicerol adsorvido, e.g., uma
diminuição no comprimento da ligação O−Pt, a cadeia carbônica se aproximou da superfície,
enquanto a ligação C−C se moveu para os sítios da região de terraço. 59 Adicionalmente,
resultados publicados por Baltrusaitis et al. 61 demonstraram que propriedades geométricas
e energéticas, como parâmetro de rede, energia de superfície e energia de adsorção,
dependem sensivelmente da inclusão de correções de vdW, reforçando a importância destas
correções para estudos de adsorção.
Para catalisadores baseados em ligas de Pt bimetálicas, foi relatado que a adição
de Sn aumentou drasticamente a atividade e seletividade para a conversão de glicerol
em propilenoglicol. 62 Estudos conduzidos por Pastor-Pérez et al. 63 demonstraram que a
presença de Sn no sistema PtSn suportados sobre carbono aumentou a estabilidade do
catalisador frente a sinterização, permitindo seu uso sob condições reacionais mais severas
para a decomposição do glicerol. A análise de espectroscopia fotoeletrônica de raios X
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revelou a presença de Pt metálica e Sn metálico, além de SnII e SnIV no catalisador, embora
os autores suspeitem que ligas PtSn possam ter se formado. Para ambos estudos, 62,63 a
adição de Sn na razão atômica Pt/Sn = 0,2 forneceu os melhores catalisadores. Ademais,
a adição de Ni a catalisadores de Pt foi responsável por aumentar significativamente
sua atividade para a oxidação do glicerol. 47 Segundo os autores, 47 efeitos de tensão e
transferência de carga foram responsáveis por modificar as propriedades eletrônicas da
Pt e, consequentemente, melhorar sua atividade catalítica. Nesse aspecto, o estudo de
Baltrusaitis et al. 61 mostrou que o glicerol se liga mais fortemente sobre superfícies de
ligas metálicas conforme o centro da banda d se desloca para menores valores de energia.
Como a intensidade da adsorção promove mudanças nos picos de absorção da ligação
O−H, é possível monitorar in situ os efeitos de mudanças na banda d sobre a oxidação do
glicerol através de análises de FTIR. 61

1.3

Problemas em aberto acerca da adsorção de glicerol sobre
metais de transição

Apesar dos estudos mencionados fornecerem informações mais detalhadas acerca dos
fenômenos associados à adsorção do glicerol sobre platina e suas ligas, vários pontos ainda
permanecem em aberto:
I. Até o início deste projeto, os estudos teóricos envolvendo a adsorção de glicerol
sobre superfícies contendo defeitos consideraram apenas defeitos de tipo ilha 21,22,59
e vacância. 22 Entretanto, como mencionado anteriormente, a variedade de defeitos
possíveis de serem observados é mais ampla, de modo que o papel destes defeitos na
interação do glicerol permanecia inexplorado.
II. Embora seja notória a promissora atividade catalítica de ligas de PtNi para a
oxidação de alcoóis, 46–48 pouco se conhece sobre como efeitos de tensão poderiam
alterar suas estruturas e, consequentemente, propriedades de superfície, tampouco
seus efeitos sobre a adsorção do glicerol.
III. Da mesma forma, não se conhece em detalhes qual a influência da cadeia carbônica nas
propriedades de adsorção de alcoóis, um ponto relevante no contexto da tese, tendo
em vista que metanol e etanol estão entre as impurezas contidas no glicerol bruto
proveniente da transesterificação pelas rotas metílica e etílica, respectivamente. Desse
modo, é necessário compreender como a cadeia carbônica influencia as propriedades
de adsorção de alcoóis para se entender como a presença desses alcoóis afeta a
conversão do glicerol bruto.
IV. A maior parte dos estudos DFT sobre a interação do glicerol em TM foram conduzidos
com a temperatura no zero absoluto (T = 0 K), logo, desconhecem-se os detalhes
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sobre os efeitos de temperatura nas propriedades dinâmicas do glicerol adsorvendo
em superfícies de Pt e ligas, limitando, assim, a correlação entre os resultados
experimentais e dados teóricos.

1.4

Objetivos

A presente tese de doutorado, portanto, tem como objetivo principal contribuir para as
questões em aberto elencadas entre nos itens I ao IV, isto é, busca-se avançar, por meio de
cálculos ab initio, o entendimento relativo à adsorção de glicerol sobre superfícies de platina
contendo defeitos e ligas de platina e níquel. Para tal, são empregados cálculos quânticos
com base na teoria do funcional da densidade implementada no pacote computacional
Vienna Ab initio Simulation Package (VASP), 64,65 bem como dinâmica molecular reativa,
para o estudo de efeitos de temperatura, utilizando o campo de força ReaxFF, como
implementado no código Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator
(LAMMPS). 66,67
Desta forma, o projeto de doutorado foi executado afim de completar os seguintes
objetivos específicos:
• Estudo da adsorção de glicerol sobre superfícies Pt(111) contendo defeitos: Modelar
superfícies de Pt(111) contendo quatro tipos de defeitos: (i) um adatom ∗ disperso;
(ii) ilha triangular; (iii) defeito linear; e (iv) defeito tipo vacância de três átomos.
Avaliar as propriedades energéticas, estruturais e eletrônicas das quatro superfícies
com defeitos, mais a Pt(111) para referência. Avaliar o papel dos defeitos na superfície
de Pt(111) sobre as propriedades de adsorção do glicerol considerando as correções de
vdW propostas por Grimme. 60 Esse estudo, discutido no Capítulo 3, busca contribuir
para o ponto elencado no item I.
• Estudo da adsorção de metanol, etanol e glicerol sobre substratos Pt3 Ni(111):
Modelar cinco substratos para compreender os efeito da formação da liga metálica
e de tensão: (i) Ni(111), (ii) Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) (tensão compressiva), (iii)
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) (sem tensão), (iv) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) (tensão expansiva)
e (v) Pt(111). Estudar as propriedades energéticas, estruturais e eletrônicas dos cinco
substratos. Investigar, considerando novamente as correções de dispersão propostas
por Grimme, 60 a adsorção de metanol, etanol e glicerol sobre os substratos da liga
Pt3 Ni, buscando compreender a influência da tensão e das interações Pt−Ni. Os
resultados obtidos, presentes no Capítulo 4, auxiliam no esclarecimento do pontos II
e III das questões em aberto.
• Estudo qualitativo do efeito da temperatura na adsorção de glicerol sobre substratos
Pt3 Ni(111): Avaliar o efeito da temperatura na adsorção de uma molécula de glicerol
∗

Um adatom é um átomo que se encontra sobre uma superfície de um cristal.
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sobre os substratos Pt3 Ni(111). Investigar o papel de moléculas de glicerol adjacentes
no fenômeno de dessorção e quebra de ligação sobre os mesmo substratos, mediante
aquecimento. A discussão desse estudo está contida no Capítulo 5, e busca preencher
parte da lacuna de conhecimento elencado no item IV.

Capítulo 2

Abordagem teórica e detalhes computacionais
2.1

Problema de muitos corpos

A quebra e formação de ligações químicas, bem como a fisissorção de moléculas em
superfícies, são fenômenos que se relacionam intimamente com a maneira com que os
elétrons interagem entre si e com o potencial gerado pelos núcleos atômicos. O entendimento
destes fenômenos envolve a resolução de problemas que, devido ao grande número de
partículas interagindo no sistema, são categorizados como problema de muitos corpos. Por
conta da natureza microscópica dos núcleos e elétrons, o problema de muitos corpos deve
ser resolvido através de uma abordagem mecânico-quântica, que envolve a resolução da
equação proposta por Erwin Schrödinger. 68
Para um sistema de muitos corpos estacionário, isto é, onde as propriedades são
invariantes com o tempo, contendo N elétrons e M núcleos de coordenadas {ri } =
(r1 , r2 , · · · , rN ) e {Rα } = (R1 , R2 , · · · , RM ), respectivamente, a equação de Schrödinger é
dada por
^
HΨ({r
(2.1)
i }, {Rα }) = EΨ({ri }, {Rα }),
^ é o operador Hamiltoniano do sistema e carrega todos os termos de energia
onde H
cinética e interações das partículas contidas no sistema, E é a energia total do sistema e
Ψ({ri }, {Rα }) é a função de onda do sistema, função esta que deve ser bem comportada e
obedecer as condições de contorno do sistema.
Em um sistema de N elétrons e M núcleos, o operador Hamiltoniano não relativístico,
^
H, pode ser particionado nos seguintes termos,
^ = T^n + T^e + V^nn + V^ne + V^ee ,
H

(2.2)

sendo T^n e T^e os operadores quânticos para as energias cinéticas dos núcleos e elétrons,
enquanto os termos V^nn , V^ne e V^ee são operadores de energia potencial devido às
interações Coulombianas núcleo-núcleo, núcleo-elétron e elétron-elétron, respectivamente.
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Os operadores de energia cinética são dados por
T^n =

M
X

~2 2
−
∇ ,
2Mα Rα
α=1

N
~2 X 2
^
Te = −
∇ ,
2me i=1 ri

(2.3)

em que ~ é a constante de Planck reduzida, Mα e me as massas do α-ésimo núcleo e do
elétron, respectivamente. Os operadores Laplaciano, ∇2Rα e ∇2ri , são derivadas segundas
em relação às coordenadas do α-ésimo núcleo na posição Rα e em relação ao i-ésimo elétron
na posição ri , respectivamente. Os termos de energia potencial são baseados em interações
Coulombianas entre cargas pontuais, portanto, o operador da interação repulsiva entre os
núcleos, V^nn , é dado por
M
M
Zα Zβ e2
1 X X
^
,
Vnn =
2 α=1 β=1 4πε0 |Rα − Rβ |

(2.4)

(α6=β)

onde ε0 é a constante de permissividade do vácuo, Zα e Zβ os números atômicos dos
núcleos envolvidos e e a carga do elétron. |Rα − Rβ | representa a distância entre os núcleos
α e β. Os termos V^ne e V^ee representam a interação atrativa núcleo-elétron e repulsiva
elétron-elétron, respectivamente, sendo dados por
V^ne = −

M X
N
X
α=1 i=1

Zα e2
4πε0 |Rα − ri |

N
N
1 XX
e2
, V^ee =
,
2 i=1 j=1 4πε0 |ri − rj |

(2.5)

(i6=j)

em que |Rα − ri | é a distância entre o núcleo α e o elétron i e |ri − rj | a distância entre os
elétrons i e j.
A princípio, com o Hamiltoniano definido, poder-se-ia então resolver a equação de
Schrödinger e obter a função de onda Ψ do sistema. Soluções exatas da equação de
Schrödinger são conhecidas para problemas simples como a partícula em uma caixa
de potencial infinito, oscilador harmônico ou até mesmo para átomos hidrogenóides. 69
Entretanto, quando se trata do Hamiltoniano para um sistema de M núcleos e N
elétrons uma solução exata está além das capacidades matemáticas atuais, de modo
que aproximações devem ser consideradas para viabilizar a resolução do problema de
muitos corpos.

2.2

A aproximação de Born-Oppenheimer

O primeiro passo para a simplificação do problema de muitos corpos consiste em
adotar a aproximação de Born-Oppenheimer, 70 central para a química quântica. Essa
aproximação baseia-se na ideia de que como a massa dos núcleos é muito maior que a
massa dos elétrons, é natural de se esperar que os elétrons se movimentem muito mais

2.2 A aproximação de Born-Oppenheimer

37

rápido que os núcleos, tão rápido que, para eles (os elétrons), os núcleos estariam em
posições fixas no espaço. Ou seja, os elétrons se movem dentro de um potencial gerado por
núcleos fixos. Agora é possível desprezar a energia cinética dos núcleos, T^n , e considerar o
termo de Coulomb núcleo-núcleo, V^nn , como sendo constante. Portanto, é também possível
desacoplar o movimento nuclear do movimento eletrônico e reescrever nossa função de
onda Ψk ({ri }, {Rα }), onde k representa diferentes soluções da equação de Schrödinger,
como
Ψk ({ri },{Rα }) = ψk ({ri },{R0α })χ({Rα }),
(2.6)
onde {R0α } indica a dependência paramétrica em relação às coordenadas nucleares, isto
é, para cada configuração dos núcleos teremos diferentes configurações eletrônicas com
diferentes autovalores. Assim, essa função é descrita como o produto de uma função
eletrônica, ψk ({ri },{R0α }) e uma função nuclear, χ({Rα }).
Assumindo a função de onda dada na Equação (2.6) e substituindo na equação de
Schrödinger (Equação 2.1), tem-se
^ k ({ri },{R0α })χ({Rα }) = Ek ψk ({ri }; {R0α })χ({Rα }),
Hψ

(2.7)

e como o movimento nuclear e eletrônico estão desacoplados, pode-se escrever o
^ n,
Hamiltoniano total como a soma de dois Hamiltonianos parciais, a saber, dos núcleos, H
^ e , ou seja H
^ =H
^e + H
^ n . Ao aplicar esse Hamiltoniano na Equação (2.7),
e dos elétrons, H
percebe-se que o problema de muitos corpos pode ser separado em duas equações de
autovalor distintas
^ e ψk ({ri },{R0 }) = Ee ψk ({ri },{R0 }),
H
(2.8)
α
α
^ n χ({Rα }) = En χ({Rα }),
H

(2.9)

^ e, é
onde a Equação (2.8) trata puramente do problema eletrônico e seu Hamiltoniano, H
dado por
^ e = T^e (∇r ) + V^ne ({ri },{R0 }) + V^ee ({ri }),
H
(2.10)
α
i
enquanto que a Equação (2.9) se refere ao problema nuclear.
Dentro da aproximação de Born-Oppenheimer, resolve-se primeiramente o problema
eletrônico, sendo possível posteriormente a resolução do problema nuclear, onde o
movimento dos núcleos é tratado sob a ação de um campo médio gerado pelos elétrons. A
resolução da parte nuclear fornece informações acerca dos estados vibracionais, rotacionais
e translacionais do sistema, dos quais os detalhes fogem do escopo deste trabalho. Apesar
da aproximação de Born-Oppenheimer ser válida para vasta maioria dos sistemas atômicos,
moleculares, etc, há situações em que ela pode falhar. Por exemplo, quando duas
superfícies potenciais cruzam ou mesmo se aproximam, Ek ({Rα }) ≈ Ek0 ({Rα }), o termo
de acoplamento nuclear se torna grande o suficiente para não ser ignorado, de modo que
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um conjunto de equações acopladas de movimento nuclear deve ser considerado. 71
A simplificação do problema de muitos corpos mediante aplicação da aproximação
de Born-Oppenheimer é substancial. Contudo, o problema eletrônico (Equações (2.8)
e (2.10)) permanece complexo o suficiente para não ser resolvido exatamente, e isso se
deve, principalmente, aos termos de interação elétron-elétron. Neste contexto, existem
duas abordagens para tratar do problema eletrônico, a primeira baseia-se em métodos de
função de onda, como por exemplo o método Hartree-Fock (HF) (1930). Aqui, a função de
onda tem sua forma aproximada como um único determinante de Slater,∗ composto por
funções monoeletrônicas chamadas de spin-orbitais, isto é, no método HF o movimento
eletrônico é desacoplado. Embora tal aproximação permita uma resolução aproximada para
sistemas multieletrônicos, existe um preço a ser pago que é a perda de informação acerca
do movimento correlacionado entre os elétrons. Métodos pós-HF como Configuration
Interaction, 72 Møller-Plesset perturbation theory 73 e Coupled Cluster 74 têm por objetivo
recuperar parte da correlação eletrônica perdida, que é essencial para descrição correta
dos níveis eletrônicos. Apesar de serem métodos com grande nível de precisão, o custo
computacional dos métodos pós-HF aumenta rapidamente com o número de elétrons do
sistema, tornando sua aplicação restrita a sistemas com número reduzido de átomos.
A segunda abordagem consiste em descrever as propriedades do sistema através da
densidade eletrônica, n(r), reduzindo um problema de 3N graus de liberdade, dados pela
função de onda de muitos corpos, a apenas três graus de liberdade, a saber, as coordenadas
das posições x, y e z da densidade eletrônica. Deste modo, a filosofia dos métodos de
densidade eletrônica baseia-se na ideia de que as propriedades de sistemas multieletrônicos
podem ser obtidas sem que seja necessário conhecer a posição de todas N partículas.
Devido ao seu menor custo computacional em relação aos métodos pós-HF, a teoria do
funcional da densidade permite a investigação mecânico-quântica de sistemas maiores
como superfícies de TM, investigadas no presente estudo. Os principais aspectos da DFT
são tratados ao longo deste capítulo.

2.3

Teoria do funcional da densidade

Nesta seção, abordamos os aspectos gerais da DFT, por exemplo, o modelo de ThomasFermi, os teoremas de Hohenberg-Kohn, o método Khon-Sham, funcionais de troca e
correlação e, finalmente, as correções de van der Waals. Por simplicidade, as equações aqui
apresentadas são construídas dentro de um formalismo sem a inclusão do spin eletrônico.
O modelo de Thomas-Fermi (1926) 75 foi a primeira tentativa de expressar a energia total
de um sistema em termos da densidade eletrônica. Neste modelo, assume-se que um dado
sistema pode ser dividido em células de comprimento l, cujo o volume é δV = l3 , sendo
∗

Assumir Ψk como um determinante de Slater garante que o ansatz satisfaça o princípio de antissimetria
dos elétrons.
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cada célula composta por um gás de elétrons homogêneo (n é constante) e não interagente,
cuja energia cinética é dada por
TTcell
F [n] =

3h2  3  23 3 5
l (n) 3 .
10me 8π

(2.11)

Note que a densidade eletrônica pode diferir de célula para célula, portanto, para calcular
a energia cinética total do sistema é preciso somar a contribuição de todas as células.
Tomando o limite onde δV → 0 para cada célula, a densidade eletrônica passa a ter um
valor para cada ponto r, de modo que n = n(r), e a energia cinética do sistema é dada por
Z
TT F [n] = CF

5

n(r) 3 dr,

CF =

2
3
(3π 2 ) 3 ≈ 2.871.
10

(2.12)

Da expressão (2.12) em diante, adota-se o sistema de unidades atômicas, onde as
quantidades físicas massa do elétron, me , o módulo da carga eletrônica, |e|, a constante
~ = h/2π, e a permissividade do vácuo, 4πε0 são igualados a 1. A Equação (2.12), pode ser
considerada a grande realização do modelo de Thomas-Fermi pois representa a primeira
aproximação da energia cinética eletrônica em termos da densidade eletrônica, n.
Embora represente um grande avanço científico, o modelo de Thomas-Fermi apresentava
diversas limitações, que se tornavam claras a medida que o funcional de Thomas-Fermi era
aplicado para tratar sistemas não homogêneos, como átomos. Ao longo de anos, algumas
melhorias na teoria de Thomas-Fermi foram implementadas, a exemplo da inclusão da
energia de troca para um gás de elétrons homogêneo, feita por Dirac. 76 Apesar das
melhorias, o modelo de Thomas-Fermi ainda era incapaz de tratar ligações químicas, 77,78
mesmo a nível qualitativo, devido principalmente ao funcional de energia cinética, que é
uma aproximação muito simplificada para tratar do movimento eletrônico em sistemas
não homogêneos. Até então, as teorias de densidade eletrônica eram vistas como modelos
simplificados demais, de não muita importância para tratar quantitativamente problemas
em química quântica ou física do estado sólido.
2.3.1

Os teoremas de Hohenberg-Kohn

O cenário acerca das teorias de densidade eletrônica, entretanto, mudou em 1964 com a
publicação do artigo de Hohenberg e Khon, 79 no qual foram construídas as bases da teoria
do funcional da densidade, a partir da qual se demonstrou que todas as propriedades do
estado fundamental de um sistema são funcionais da densidade eletrônica. Para provar
seu ponto, Hohenberg e Kohn apresentaram dois teoremas, tomando um sistema qualquer
contendo N elétrons sob a influência de um potencial externo, vext . Os dois teoremas de
Hohenberg-Kohn são apresentados adiante.∗
∗

A partir desse ponto, por simplicidade e conveniência, são adotadas as unidades atômicas (ua).
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Teorema 1: O potencial externo vext (r) é determinado, a menos de uma constante aditiva
trivial, exclusivamente pela densidade eletrônica do estado fundamental, n0 (r).
Isto é, há uma relação unívoca entre a densidade eletrônica, n0 (r), e o potencial externo,
vext . Deste modo, dois potenciais externos que diferem entre si por mais de uma constante
não podem gerar a mesma densidade eletrônica n0 (r) para o estado fundamental. Sabendo
que o número de elétrons do sistema se relaciona com a densidade eletrônica pela expressão
Z

(2.13)

n(r)dr = N,

ou seja, se n(r) determina tanto vext (r) quanto N , logo, segue-se que n(r) também
determina a função de onda do estado fundamental Ψ e, por consequência, todas as
propriedades do sistema. Deste modo, Hohenberg e Kohn demonstram que todas as
propriedades são funcionais da densidade eletrônica do estado fundamental, inclusive as
energias cinética dos elétrons, de interação elétron-elétron e de interação dos elétrons com
o potencial externo. Portanto, a energia eletrônica total de um dado sistema sob um
potencial externo é
E[n(r)] = Te [n(r)] + Uext [n(r)] + Uee [n(r)]
Z
=
n(r)vext (r)dr + FHK [n(r)],

(2.14)

em que FHK [n(r] = Te [n(r)] + Uee [n(r)] é conhecido como funcional de Hohenberg-Kohn, a
princípio universal, pois independe do sistema a ser tratado, i.e., não possui dependência
com relação ao potencial externo. O termo Uee [n(r)], pode ainda ser escrito como
Uee [n(r)] = J[n(r)] + termo não clássico

(2.15)

onde J[n(r)] é o termo de repulsão Coulombiano clássico entre duas densidades de carga.
O termo não clássico, cuja forma exata é desconhecida, carrega as contribuições de maior
peso para a energia de troca e correlação.
Teorema 2: Para uma densidade tentativa ñ(r), tal que ñ(r) ≥ 0 e
E0 ≤ Ev [ñ]

R

ñ(r)d(r) = N ,
(2.16)

onde Ev [ñ] é o funcional de energia (2.14).
O segundo teorema de Hohenberg-Kohn fornece as bases que justificam o uso do
método variacional na teoria do funcional da densidade. Em outras palavras, qualquer
densidade que não seja a do estado fundamental, quando aplicada ao funcional de energia
(2.14), sempre retornará energias que são maiores que a energia do estado fundamental, E0 .
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Através do primeiro teorema de Hohenberg-Kohn, pode-se abordar o conceito variacional
em DFT por uma perspectiva de função de onda pois, para um dado arranjo nuclear
(potencial externo), existe apenas uma única densidade para o estado fundamental, que
corresponde a uma única função de onda. Assim, tomando uma função de onda tentativa
^ do estado fundamental, determinado pelo potencial
Ψ̃ e aplicando em um Hamiltoniano H
externo vext , tem-se que
^ Ψ̃i =
hΨ̃|H|

Z
ñ(r)vext (r)dr + FHK [ñ(r)]

= Ev [ñ(r)] ≥ Ev [n0 (r)] = E0 ,

(2.17)

em que ñ(r) representa a densidade tentativa associada a Ψ̃ pela relação (2.13), n0 (r) é
densidade do estado fundamental, demonstrando mais uma vez que somente n0 (r) pode
minimizar a energia eletrônica do sistema.
A princípio, o funcional de energia proposto por Hohenberg-Kohn fornece a descrição
exata das propriedades do sistema. Contudo, como discutido anteriormente, a forma exata
do funcional FHK é desconhecida, já que os funcionais exatos de energia cinética e do
termo não clássico das interações eletrônicas não são conhecidos. Portanto, em termos
práticos, os teoremas apresentados só podem ser aplicados mediante a derivação de uma
forma explícita, aproximada ou não, para o funcional universal FHK . Felizmente, em 1965,
Kohn e Sham 80 propuseram uma maneira de calcular o funcional FHK através de um
formalismo envolvendo um sistema de elétrons não interagentes cuja densidade é a mesma
do sistema real. Este formalismo é abordado com mais detalhes na próxima seção.
2.3.2

O método de Kohn-Sham

Após a publicação dos teoremas de Hohenberg-Kohn, existiam dois obstáculos principais
na DFT, a saber, a dificuldade de obter uma boa aproximação para o funcional de energia
cinética, e como tornar prática a aplicação destes teoremas. Kohn e Sham 80 conseguiram,
em 1965, superar estes obstáculos através de uma ideia bastante engenhosa onde os
funcionais foram descritos em termos de funções de onda auxiliares que correspondem
à densidade de um sistema de elétrons não interagentes que possui a mesma densidade
do sistema real. Neste formalismo, conhecido como método Kohn-Sham (KS), a energia
eletrônica deste sistema de elétrons não interagentes é dada por um funcional de energia,
que é particionado da seguinte maneira
E[n(r)] = Te [n(r)] + Vext [n(r)] + Vee [n(r)]
= Ts [n(r)] + Vext [n(r)] + VH [n(r)] + Exc [n(r)],

(2.18)

onde Te é a energia cinética exata dos elétrons e Ts é a energia cinética de um gás de
elétrons não interagente. Vext [n(r)] é o potencial externo, VH [n(r)] o potencial coulombiano
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clássico ou termo de Hartree e Exc [n(r)] o termo de troca-correlação. O termo de Hartree,
VH [n(r)], é dado por
Z Z
n(r)n(r0 )
1
,
(2.19)
VH [n(r)] =
drdr0
2
|r − r0 |
então,

Z
E[n(r)] =

1
n(r)vext (r)dr + Ts [n(r)] +
2

Z Z

drdr0

n(r)n(r0 )
+ Exc [n(r)]. (2.20)
|r − r0 |

Note que o termo de Hartree, ou J[n(r)] da Equação 2.15, surge com o particionamento
do potencial Vee [n(r)] real, que pode ser escrito como
Vee [n(r)] = VH [n(r)] + termo não clássico.

(2.21)

sendo VH [n(r)] a energia de interação clássica de uma distribuição de carga com ela mesma.
O termo de troca-correlação (exchange-correlation), Exc [n(r)], é central para o método
KS pois contém todas as contribuições de energia que não foram consideradas pelos outros
termos. A saber, (i) a correção para a energia cinética dos elétrons, que é a diferença
entre a energia cinética exata para um sistema de elétrons interagentes e a energia cinética
para o sistema de elétrons não interagentes, ΔT = Te [n(r)] − Ts [n(r)]; (ii) a energia de
correlação eletrônica devido ao movimento correlacionado dos elétrons; (iii) a energia de
troca devido aos elétrons serem férmions; (iv) a correção da interação espúria denominada
auto-interação, referente ao termo de Hartree, o qual inclui a interação do elétron com ele
mesmo. No método HF, a auto-interação é cancelada exatamente com parte da energia de
troca exata que é inerente ao método. Desta forma, podemos representar a energia de
troca-correlação como a diferença de energia entre um gás de elétrons interagente e um
não interagente, ambos com mesma densidade, de modo que
Exc [n(r)] = Te [n(r)] − Ts [n(r)] + Vee [n(r)] − VH [n(r)].

(2.22)

Neste ponto, ressalta-se ao leitor que a escolha, feita por Kohn e Sham, de um sistema
de referência constituído por elétrons não interagentes apresenta uma grande vantagem:
a forma exata da função de onda é conhecida, i.e., a função de onda para um sistema
de elétrons não interagentes é dada por um único determinante de Slater de funções
monoeletrônicas. Deste modo, a função de onda para o sistema de referência do método
KS é dada por
φ1 (r1 ) φ2 (r1 )
φ1 (r2 ) φ2 (r2 )
1
Ψ(r1 , r2 , . . . , rN ) = √
..
..
N!
.
.
φ1 (rN ) φ2 (rN )

. . . φN (r1 )
. . . φN (r2 )
,
..
..
.
.
. . . φN (rN )

(2.23)
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onde φj (rj ) são funções ortonormalizadas de um elétron, conhecidos como orbitais KohnSham. A função de onda como determinante de Slater garante que a função seja
antissimétrica, respeitando o princípio de exclusão de Pauli, em que elétrons não podem
ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Deste modo, é possível descrever a
densidade do sistema de referência em termos dos orbitais de KS
n(r) =

X
j

|φj (r)|2 ,

(2.24)

onde a relação considera a probabilidade |φj (r)|2 de encontrar a partícula do estado j em
r, e a soma é realizada sobre os estados j ocupados conforme a estatística de Fermi-Dirac,
R
respeitando a condição n(r)dr = N .
Portanto, a relação (2.24) permite que Kohn e Sham descrevam os funcionais da
densidade em termos dos orbitais KS, o que inclui o funcional de energia cinética, da
qual a expressão em termos de função de onda era conhecida desde o método de Hartree.
Assim, o termo de energia cinética para um gás de elétrons não interagente, em termos
dos orbitais KS, é dado por
N
N Z
 1 
X
X
1 2
∗
Ts =
hφj | − ∇ |φj i =
drφj (r) − ∇2 φj (r).
2
2
j
j

(2.25)

Com os termos do funcional da energia (Equação (2.18)) definidos, à luz do segundo
teorema de HK, pode-se obter a densidade do estado fundamental através da minimização
do funcional da energia. Para isso, deve-se variar a densidade eletrônica, e portanto, a
forma dos orbitais KS. Contudo, os orbitais devem permanecer ortonormalizados durante
a variação (equivalente a condição de contorno (2.24)), e por isso a minimização da energia
deve ser feita através do método dos multiplicadores de Lagrange,
L[n(r)] = E[n(r)] −

N X
N
X
i

j

ij

Z


φ∗i (r)φj (r)dr − δij ,

(2.26)

R ∗
em que

é
o
multiplicador
de
Lagrange
e
δ
=
φi (r)φj (r)dr é um delta de Kronecker
ij
ij

1
se i = j
δij =
, que corresponde ao vínculo de ortonormalidade.
0
se i 6= j
Derivando a expressão da lagrangiana, L[n(r)], em relação aos orbitais φi (r) e igualando
a mesma a zero, como condição de minimização, chega-se a seguinte relação
1
[− ∇2 + vef (r)]φj (r) = j φj (r),
2

(2.27)
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em que

Z
vef (r) = vext (r) +

dr0

n(r0 )
δExc [n(r)]
+ vxc (r) , vxc (r) =
.
0
|r − r |
δn(r)

(2.28)

A expressão (2.27) consiste de um conjunto de N equações de autovalores-autovetores
conhecidas como equações de Kohn-Sham, onde os multiplicadores de Lagrange
correspondem aos autovalores j , que por sua vez representam as energias dos respectivos
orbitais KS. Note que o potencial efetivo, vef (r), necessário para a resolução das equações,
depende da densidade (relação (2.28)), que por sua vez depende dos orbitais KS (relação
(2.24)). Deste modo, as equações de KS devem ser resolvidas através de um processo
interativo conhecido como campo auto-consistente (do inglês, Self-Consistent Field ), que
pode ser resumido em quatro passos:
• Primeiro, propõe-se uma densidade inicial tentativa e constrói-se o potencial efetivo
da Equação (2.28);
• Substitui-se o potencial efetivo na Equação (2.27);
• Resolve-se a Equação (2.27) e obtém-se os orbitais de KS;
• A partir desses orbitais, uma nova densidade é construída.
As propriedades do sistema, e.g., energia eletrônica, obtidas com a densidade tentativa
e a nova densidade podem então ser comparadas dentro de um critério de convergência.
Caso o critério seja atingido, o cálculo é dito convergido e as propriedades do estado
fundamental são obtidas,∗ caso contrário, a nova densidade pode ser misturada com a
densidade inicial para construir um novo vef (r), repetindo-se o processo auto-consistente
até que convergência seja atingida.
Pode-se então escrever a energia do estado fundamental em termos dos orbitais KS,
N
X

1
E[n(r)] =
j −
2
j=1

Z Z

n(r)n(r0 )
drdr0
|r − r0 |

−

Z
vxc (r)n(r)dr + Exc [n(r)],

(2.29)

sendo a soma dos autovalores j dada sobre todos os N estados ocupados. Note que, assim
como no método HF, a energia eletrônica não é dada pela simples soma dos autovalores j .
Vale salientar que, até este ponto, as equações de KS são exatas e fornecem a densidade
exata do sistema. Entretanto, o potencial exato de troca e correlação é desconhecido e,
por isso, vxc (r) deve ser aproximado.
2.3.3

Funcionais de troca-correlação

Na seção anterior, vimos que o método KS fornece um meio de calcular a energia
cinética do sistema de referência utilizando um formalismo de funções monoeletrônicas
∗

A qualidade dos resultados está diretamente relacionada ao critério de convergência. Condições de
convergência muito brandas podem não fornecer resultados confiáveis.
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conhecidas como orbitais de KS. Contudo, o potencial de troca e correlação, responsável
por forçar o gás de elétrons não interagente a ter densidade do sistema real, é desconhecido.
A demanda por aproximações razoáveis do potencial vxc (r) fez surgir um ramo de pesquisa
na DFT especialmente dedicado ao desenvolvimento de funcionais de troca e correlação,
dos mais variados "sabores", desenvolvidos de maneiras distintas. 80–87
Um dos primeiros funcionais de troca e correlação bem sucedidos baseia-se na
aproximação da densidade local (local density approximation, LDA), e foi proposto por
Kohn e Sham 80 no próprio artigo do método KS. A ideia desta aproximação é utilizar um
gás de elétrons uniforme para descrever localmente volumes infinitesimais de um sistema
interagente. A princípio, uma das vantagens iniciais da LDA é que o funcional de troca
exato já era conhecido para o gás de elétrons uniforme. Deste modo, a energia de troca e
correlação na LDA tem a forma
Z
LDA
Exc [n(r)] ≈ Exc [n(r)] = n(r)εunif
(2.30)
xc [n(r)]dr
em que εunif
xc [n(r)] é a energia de troca-correlação por partícula de um gás de elétrons
uniforme com densidade, n(r). De maneira análoga à Equação (2.28), tem-se que
LDA
vxc
(r) =

LDA
δεunif
δExc
[n(r)]
xc [n(r)]
= εunif
[n(r)]
+
n(r)
.
xc
δn(r)
δn(r)

(2.31)

A função εunif
xc [n(r)] pode ser particionada nas contribuições de troca e correlação,
unif
εunif
[n(r)] e εunif
[n(r)], respectivamente, tal que εunif
[n(r)] + εunif
[n(r)].
x
c
xc [n(r)] = εx
c
Assim, pode-se utilizar o termo de troca exato para um gás de elétrons livres obtido em
1951 por Slater, 88 na tentativa de simplificar o método HF. Nesta abordagem, Slater
assume uma distribuição de carga esfericamente simétrica, centrada em um elétron de
referência. A densidade é constante dentro desta região esférica, definida pelo raio de
Wigner-Seitz, rs , enquanto é nula fora da esfera. Dessa forma, εunif
[n(r)] é dada por
x
εunif
[n(r)]
x


1/3
3 3n(r)
=−
;
4
π


rs =

3
4πn(r)

1/3
.

(2.32)

Ao contrário do funcional de troca LDA, nenhuma expressão explícita é conhecida
para a energia de correlação do gás de elétrons uniforme. Todavia, cálculos de Monte
Carlo Quântico para o jellium realizados por Ceperley e Alder (1980), 89 para um vasto
espectro de densidades, forneceram valores acurados de densidade de energia de correlação.
Atualmente, os funcionais de correlação LDA mais populares consistem de expressões
analíticas, altamente parametrizadas, que interpolam os resultados de Cerpeley e Alder.
Dentre estes, pode-se citar os funcionais de Vosko, Wilk e Nusair (VWN, 1980), 90 Perdew
e Zunger (1981) 81 e Perdew e Wang (1992). 82
Embora as expressões da LDA derivem de sistemas de densidade homogênea, seus
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funcionais descrevem surpreendentemente bem ligações químicas de tipo covalente, iônica
e metálica, e isto se deve ao cancelamento de erro sistemático, no qual a LDA subestima a
energia de troca, εunif
[n(r)], e superestima a energia de correlação, εunif
[n(r)]. Em geral, os
x
c
funcionais LDA tendem a superestimar energias de ligação e, consequentemente, subestimar
o comprimento de ligações, pois os sistemas moleculares são melhores descritos por
apresentarem densidade mais homogênea (principalmente nas regiões de ligação). Outros
inconvenientes relacionados ao LDA como a descrição inadequada de ligações de hidrogênio,
e a incapacidade de incluir interações de longo alcance estão intimamente relacionadas
com a concepção destes funcionais, os quais não consideram as inomogeneidades de n(r)
em sistemas reais.
Com o intuito de melhorar a descrição de sistemas reais, foi proposta uma nova
classe de funcionais de troca e correlação que apresentam dependência em relação ao
gradiente da densidade eletrônica, ∇n(r), de modo a lhes acrescentar informação acerca
da inomogeneidade de n(r) nesses sistemas. Os funcionais de gradiente generalizado
(generalized gradient approximation, GGA) conferem um caráter de semilocalidade ao
funcional de troca-correlação por descrever melhor as inomogeneidades do sistema. Os
funcionais GGA’s apresentam a seguinte forma
GGA
Exc
[n(r)]

Z
=

f (n(r),∇n(r))dr,

(2.33)

e o potencial de troca-correlação é dado por
GGA
v^xc
(r)

GGA
δExc
[n(r)]
∂f
=
=
−∇·
δn(r)
∂n(r)




∂f
,
∂∇n(r)

(2.34)

sendo f (n(r),∇n(r)) uma função analítica parametrizada, de forma não definida, cuja
escolha leva a diferentes formulações de funcionais totalmente distintos.
Existem basicamente duas filosofias para construção de funcionais de troca e correlação.
A primeira, baseia-se no uso de regras gerais de mecânica quântica e condições de contorno
especiais, as quais se sabe que o funcional exato obedece. Não há ajuste para qualquer
propriedade molecular, e todas parametrizações são escolhidas baseadas em inferências
de outros métodos teóricos, e.g., Monte Carlo Quântico. Destes funcionais, ditos não
empíricos, fazem parte o LDA, PBE, 85 TPSS, 91 etc. Na segunda abordagem, que inclui
os funcionais B88, 92 LYP, 93 e B3LYP, 84 são utilizados parâmetros empíricos obtidos
pela interpolação dos funcionais para um conjunto de dados experimentais. Em geral,
os funcionais empíricos fornecem melhores resultados, ao menos para as propriedades
e sistemas para as quais eles foram projetados. Em contrapartida, os funcionais não
empíricos apresentam resultados mais consistentes para uma maior variedade de sistemas,
isto é, possuem maior transferibilidade.
Neste trabalho, utilizou-se o funcional GGA proposto por Perdew, Burke e Ernzerhof
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(1996), 85 conhecido como PBE, pois seu caráter geral e não empírico permite que seja
aplicado na descrição de sólidos e moléculas, característica essencial para o estudo
sistemático de compostos orgânicos sobre superfícies metálicas. O funcional PBE consiste
de uma simplificação do PW91, proposto por Perdew e Wang (1991), 82 que apresentava
uma derivação complexa, além de conter termos altamente parametrizados que levavam
a oscilações espúrias no potencial de troca e correlação para valores pequenos e grandes
de ∇n(r). Além de possuir uma formulação muito mais simples, com termos menos
parametrizados, o PBE retém as características corretas do LDA, enquanto as combina
com a característica de não localidade conferida pela inclusão dos gradientes de densidade
∇n(r).
Assim como no LDA, o funcional de troca e correlação PBE é dividido em suas
contribuições de troca e correlação, isoladamente. O funcional de troca PBE é dado por
ExP BE [n(r)]

Z

(2.35)

n(r)unif
[n(r)]FxP BE (s)dr
x

=

onde a função FxP BE (s) é dada por
κ

FxP BE (s) = 1 + κ −

1+

µs2

;

κ

s(r) =

|∇n(r)|
;
2kF n(r)

µ=

βπ 2
3

(2.36)

em que β = 0,066 725 e κ = 0,804. 85 A expressão para FxP BE (s), apesar de simples, garante
que o funcional de troca recupere a resposta linear da LDA para regiões de densidade
uniforme, além de satisfazer o limite de Lieb-Oxford. 85 O vetor de onda de Fermi, kF , é
dado pela relação kF (r) = [3π 2 n(r)]1/3 . O funcional de correlação PBE é dado por
EcP BE [n(r)]

Z
=

n(r)[unif
[n(r)] + HcP BE (rs , t)]dr
c

(2.37)

sendo a função HcP BE (rs , t) dada por
HcP BE (rs , t)



β 2
1 + At2
= γln 1 + t
γ
1 + At2 + A2 t4


(2.38)

onde
γ=

1 − ln2
;
π2

A(rs ) =

1
β
;
unif
γ (e−c /γ − 1)

t(r) =

|∇n(r)|
;
2ks n(r)

ks =

p
4kF /π . (2.39)

Nas equações anteriores, os termos s(r) e t(r) são gradientes de densidade adimensionais,
µ é o coeficiente de gradiente efetivo para o funcional de troca, e ks é o número de onda
de Thomas-Fermi. O termo Hc carrega a dependência do gradiente da densidade e foi
estabelecido segundo diferentes regimes de densidade e para condições de alta e baixa
variação da densidade.
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Os funcionais do tipo GGA fornecem uma expressiva melhora nos resultados quando
comparados ao LDA. Por exemplo, diminuem corretamente as energias de dissociação,
corrigem a subestimação dos comprimentos de ligação, reduzem erros associados às barreiras
reacionais, etc. Infelizmente, algumas falhas do LDA permanecem nos funcionais GGA,
como por exemplo a subestimação de gaps fundamentais devido ao erro de auto-interação,
além de não incluírem interações de caráter não local.
2.3.4

Correções de van der Waals

As forças de van der Waals (vdW) constituem um grupo de interações intermoleculares,
consideradas relativamente fracas quando comparadas às interações intramoleculares,
como a ligação covalente, mas que desempenham papel fundamental em sistemas de
áreas diversas como biologia estrutural, física da matéria condensada, nanotecnologia,
ciências de superfície, etc. 94–99 Por exemplo, estas interações de caráter predominantemente
atrativo∗ definem muitas das propriedades físico-químicas em compostos orgânicos e sólidos
moleculares. As interações de vdW resultam da contribuição de três forças principais: (i)
interações entre dipolos permanentes (força de Keesom), predominante entre moléculas
polares como o clorofórmio (CHCl3 ); (ii) interações entre um dipolo permanente e um
dipolo induzido (força de Debye), responsável pela solubilidade do iodo (I2 ) em água; e as
interações entre dipolos instantâneos, também conhecidas como forças de dispersão de
London, que são as forças intermoleculares dominantes na interação entre alcanos pesados.
As forças de Keesom e Debye têm origem estritamente clássica e podem ser descritas
dentro de uma abordagem Coulombiana, através de interações entre cargas que são
consideradas/incluídas em funcionais de troca-correlação. Contudo, o tratamento das
forças de London é uma questão delicada, pois a formação de dipolos instantâneos é um
fenômeno quântico, decorrente de flutuações randômicas da densidade eletrônica, causadas
pelo movimento correlacionado dos elétrons.
Através de um método de teoria da perturbação expandindo R1 em séries de Taylor,
sendo R a distância entre dois monômeros, London calculou a contribuição da dispersão
para atração entre gases nobres. 100 Deste modo, para um par de átomos A e B, a energia
disp
de dispersão, EAB
, é dada aproximadamente por
disp
EAB
≈−

3 IA IB αA αB
,
2 IA + IB R6

(2.40)

onde αA e αB e as quantidades IA e IB representam as polarizabilidades e os primeiros
potenciais de ionização para os átomos A e B, respectivamente. A polarizabilidade é uma
propriedade chave para as forças de London, pois representa a habilidade do sistema de
∗

As forças de van der Waals podem se tornar repulsivas caso dois ou mais dipolos permanentes interajam
desfavoravelmente, o que dependerá de fatores como as cargas presentes, a orientação e a distância entre
os dipolos.
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formar dipolos, µ, instantâneos mediante a presença de um campo elétrico, Eelec , em que
as três quantidades se relacionam por µ = α · Eelec . A polarizabilidade pode ser expressa
em Å3 , isto é, em unidade de volume, e tende a aumentar conforme o volume ocupado
pelos elétrons aumenta, e.g., átomos maiores como o bromo e iodo são mais facilmente
polarizáveis que átomos como flúor e oxigênio. Ou seja, a polarizabilidade de um átomo
será dada pelo balanço de três fatores: a carga do núcleo, sua estrutura eletrônica e o
efeito de blindagem entre os elétrons.
A descrição apropriada das forças de dispersão representa um desafio já conhecido
para os funcionais de troca-correlação de tipo local e semilocal, que não consideram as
flutuações instantâneas da densidade eletrônica, e nem seu comportamento assimptótico
devido a sua dependência com R−6 (Equação (2.40)). Dentro da DFT existem duas
maneiras de se incluir as forças de London. A primeira baseia-se no uso de funcionais
que incluam correlação não local, como os desenvolvidos por Langreth e Lundqvist, 95 e
Vydrov e Van Voorhis, 101,102 tendo como principal desvantagem o alto custo computacional
acrescido pela contabilização dos termos não locais. A segunda abordagem consiste em
aplicar correções de van der Waals∗ aos funcionais LDA ou GGA, cuja principal vantagem
é incluir termos de dispersão a um custo computacional modesto.
Uma das primeiras correções propostas para incluir as forças de vdW em DFT baseiase em termos ajustados parametricamente por meio de interpolações com resultados
experimentais. Neste método de correção, conhecido como DFT-D, as interações entre
pares atômicos são incluídas através de potenciais de tipo C6 R−6 , e a energia de dispersão
resultante é somada à energia DFT padrão, ou seja, as correções não afetam diretamente
a densidade eletrônica dos sistemas. Portanto, a energia total corrigida, EDFT-D , é dada
pela soma da energia de Kohn-Sham, EKS e a correção da energia de dispersão, Edisp ,
EDFT-D = EKS + Edisp ,

(2.41)

onde a energia de dispersão é calculada através da expressão
Edisp = −s6

NX
Nat
at −1 X
i=1

C6ij
f (Rij ),
6 dmp
R
ij
j=i+1

(2.42)

em que s6 é um fator de escala global, que depende do funcional de troca-correlação
utilizado, a soma é dada sobre todos os pares de átomos ij, e C6ij é o coeficiente
de
q
ij
j
dispersão para o par atômico ij, dado por uma média geométrica, C6 = C6i C6 . Os
coeficientes C6 foram obtidos por Grimme 103 usando resultados de DFT-PBE0 para
potenciais de ionização e polarizabilidades estáticas, segundo a relação C6a = 0.05N Ipa αa ,
onde N =2, 10, 18, 36 e 54 corresponde aos átomos das linhas 1–5 da tabela periódica.
∗

Como a força de London é a única interação de vdW não presente nos funcionais de troca local e
semilocal, em DFT, o termo "forças de vdW"é usado como sinônimo de forças de dispersão.
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Rij é, obviamente, a distância interatômica, e fdmp (Rij ) é uma função de amortecimento,
empregada para evitar situações de singularidade para pequenos valores de Rij .
A função de amortecimento, fdmp (Rij ), têm forma semelhante a distribuição de Fermi
e é dada por
1

,
fdmp (Rij ) =
(2.43)
−d

1+e

Rij
Rr

−1

onde Rr é a soma dos raios de vdW atômicos e d controla a distância de amortecimento.
Note que função procura mimetizar a repulsão de Pauli devido à sobreposição exagerada
das nuvens eletrônicas nos pares, isto é, o valor do denominador cresce (e fdmp (Rij )
diminui) a medida em que a distância interatômica de ij se torna menor que a soma de
seus raios de vdW. A metodologia descrita acima representa uma evolução da correção
DFT-D, denominada DFT-D2, e foi proposta por Grimme em 2006. 104 Entretanto, esta
versão apresenta alguns inconvenientes como o elevado empiricismo em sua construção,
prejudicando a transferibilidade do método.
Com o intuito reduzir o empiricismo, melhorar a acurácia e aumentar o alcance de
aplicabilidade, Grimme desenvolveu em (2010) a correção DFT-D3. 60 Na nova versão
proposta, a energia total segue a estrutura do seu antecessor DFT-D2 (EDFT-D3 = EKS +
Edisp ). Um dos diferenciais está no particionamento da energia de dispersão, que agora
tem contribuição da interação entre dois corpos, E (2) , e três corpos, E (3) . Desse modo, a
energia de dispersão é Edisp = E (2) + E (3) , onde os termos integrantes são
E (2) =

X

X

AB n=6,8,10,...

sn

CnAB
fd,n (rAB ),
n
rAB

(2.44)

e
E (3) =

X

fd,(3) (rABC )E ABC ,

(2.45)

ABC

em que sn é um fator de escala global dependente do funcional de troca-correlação
utilizado (e.g., s6 = 1.00 e s8 = 0.72 para o PBE), CnAB é o n-ésimo coeficiente de
n
dispersão médio para o par atômico AB e rAB
é a distância interatômica entre os pares A
e B. fd,n (rAB ) e fd,(3) (rABC ) são funções de amortecimento para os termos de dois e três
corpos, respectivamente, sendo rABC a média geométrica dos átomos A, B e C; e E ABC ,
derivado da teoria da perturbação para três átomos, é dado por
E ABC =

C9ABC (3cos(θa )cos(θb )cos(θc ) + 1)
,
(rAB rBC rCA )3

(2.46)

onde θa ,θb e θc são os ângulos de um triângulo formado pelos átomos A, B e C, e
rAB , rBC e rCA são as distâncias interatômicas entre os átomos A e B, B e C, C e A,
respectivamente. Os coeficientes C9ABC são constantes de dipolo triplo aproximadas por
p
uma média geométrica, C9ABC ≈ − C6AB C6AC C6BC .
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Na interação entre dois-corpos (Equação 2.44), Grimme et al. 60 observou que os termos
da somatória para n > 8 tornavam o cálculo de alguma maneira instável, e para evitar este
comportamento a série foi truncada em n = 8. Também foi sugerido o desligamento do
termo de 3-corpos, pois não contribuiu significativamente para a energia, embora aumente
o custo computacional, e em alguns casos deteriore levemente os resultados. Os coeficientes
C6 são calculados através da fórmula de Casimir-Polder, que considera polarizabilidade de
dipolo média em uma frequência imaginária ω,
C6AB

3
=
π

Z

∞

αA (iω)αB (iω)dω,

(2.47)

0

Embora não possua necessariamente um sentido físico, a polarizabilidade α(iω) é
matematicamente mais bem comportada que seus análogos em frequências reais. Os
termos de maior ordem são computados recursivamente a partir de C6AB .
No método DFT-D3, a função de amortecimento não segue mais a forma da distribuição
de Fermi, e é dada por
fd,n (rAB ) =

1
,
1 + 6(RAB /(sr,n R0AB ))−αn

(2.48)

sendo sr,n um fator de escala dependente da ordem (n = 6,8,10,...) e do raio de corte
R0AB para o par atômico AB, e é o parâmetro mais importante a ser ajustado para cada
funcional. αn é o parâmetro de tendência ou decaimento (do inglês, steepness), que foi
ajustado "à mão"pelos autores, para que a correção da dispersão seja <1 % do módulo da
máxima energia dispersiva para distâncias típicas de ligações covalentes. 60
É importante salientar que o DFT-D3 traz importantes melhorias com relação ao seu
antecessor, o DFT-D2. Por exemplo: os parâmetros mais importantes agora são obtidos a
partir de primeiros princípios; apresenta comportamento assimptótico correto; pode ser
aplicado para os elementos químicos do H até o Pu; e os coeficientes de dispersão passam
a depender da geometria dos átomos do sistema, não mais dependendo de informações
sobre conectividade. Recentemente, o grupo de Da Silva reportou um estudo sobre a
performance das correções D2, D3, D3(BJ), Tkatchenko–Scheffler (TS) 105 e Tkatchenko–
Scheffler with self-consistent screening (TS+SCS), 106 para adsorção de álcool e água sobre
superfícies de TM, 107 onde eles demonstram que as correções D3 e TS+SCS fornecem as
melhores descrições para os sistemas estudados, ambas apresentando tendências similares,
com pequenas diferenças nas magnitudes das propriedades de adsorção. Pelo fato de ser
menos computacionalmente custoso quando comparado a outras correções disponíveis no
VASP, 107 durante esta tese, adotou-se o método DFT-D3 para descrição dos sistemas
adsorvidos.
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Sistemas periódicos e condições de contorno

Durante a resolução das equações de KS, os orbitais φj são expandidos em termos de
um grupo de funções matemáticas de uma partícula conhecidas como funções de base. A
escolha das funções de base não é aleatória, de modo que estas funções devem ser bem
comportadas e obedecer as condições de contorno do sistema estudado. Para entender
a escolha das funções utilizadas na expansão dos orbitais KS, é necessário compreender
as características dos sistemas aqui estudados, por exemplo, sólidos e superfícies, que
possuem periodicidade.
Sistemas periódicos ou cristalinos constituem uma classe de materiais de grande
importância tecnológica, que vão desde os semicondutores empregados nas placas da
NVIDIA até os catalisadores metálicos de Pt utilizados na hidrogenação de óleos vegetais
à margarina. Um cristal ideal é um sistema composto por um arranjo de pontos que se
repete infinitamente no espaço de maneira periódica, conhecido como rede cristalina, que
se associa a um grupo de átomos conhecido como base. A rede cristalina em três dimensões
pode ser descrita através de três vetores a1 , a2 e a3 , tal que o ambiente atômico do cristal
no ponto r pareça exatamente o mesmo no ponto r0 transladado por um múltiplo dos a’s:
r0 = r + u1 a1 + u2 a2 + u3 a3 ,

(2.49)

onde u1 , u2 e u3 são inteiros arbitrários e a1 , a2 e a3 são os vetores de translação da
rede, tal que o vetor de translação de rede é definido como T = u1 a1 + u2 a2 + u3 a3 . O
paralelepípedo definido pelos vetores primitivos aj fornece a célula de volume mínimo
conhecida como célula primitiva.
Naturalmente, o potencial efetivo em sistemas periódicos deve satisfazer a mesma
periodicidade da rede cristalina. Portanto, especialmente nestas condições, pode-se aplicar
o teorema de Bloch ao formalismo KS, considerando que as funções de onda são ondas
de Bloch, que são escritas como ψk (r) = uk (r)e(ik·r) . Aqui, k são vetores associados ao
momento do cristal e uk (r) tem a mesma periodicidade da estrutura atômica do sistema,
de modo que uk (r) = uk (r + T). 108
Devido à característica periódica desses sistemas, é possível aplicar a análise de
Fourier para expandir qualquer função relacionada à estrutura cristalina, e que possua
a periodicidade do cristal, em séries de Fourier. Portanto, para uma função em três
dimensões e periódica, deve-se encontrar um conjunto de vetores G tal que
1 X
f (r) = √
CG eiG·r ,
Ω0 G

(2.50)

onde Ω0 é o volume da célula e G um vetor de onda no espaço de Fourier, também
chamado de espaço recíproco. Nesta expressão, os pontos do espaço recíproco devem ser
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consistentes com a periodicidade do cristal. Consequentemente, f (r) é invariante sob todas
translações do cristal, i.e., qualquer propriedade física do cristal que tenha a periodicidade
da rede é invariante sob T.
Para encontrar o conjunto de vetores G permitidos, tal que G = v1 b1 + v2 b2 + v3 b3 ,
constrói-se os vetores b1 , b2 e b3 do espaço recíproco pelas relações
b1 = 2π

a2 ×a3
;
a1 ·a2 ×a3

b2 = 2π

a3 ×a1
;
a2 ·a3 ×a1

b3 = 2π

a1 ×a2
;
a3 ·a1 ×a2

(2.51)

onde b1 , b2 e b3 são os vetores primitivos do espaço recíproco, e v1 , v2 e v3 são inteiros.
Cada vetor dado pela relação (2.51) é ortogonal a dois vetores primitivos da rede cristalina,
e obedece a seguinte relação:
bi · aj = 2πδij ,
(2.52)
em que δij = 1 se i = j e δij = 0 se i =
6 j. Os vetores k associados ao momento do cristal
também pertencem ao espaço recíproco. De maneira análoga ao espaço real, pode-se
definir uma célula primitiva mínima para o espaço de Fourier por meio da construção de
Wigner-Seitz, que é conhecida como a primeira zona de Brillouin.
2.4.1

O uso de ondas planas como funções de base

Diante das características dos sistemas periódicos, foi demonstrado que os orbitais KS
devem apresentar a mesma periodicidade da rede cristalina através da dependência em
u(r), conforme o segundo teorema de Bloch. 108 Pode-se então utilizar a análise de Fourier
para expandir estas funções periódicas, ui (r,k), em ondas planas conforme a relação
1 X
ci (G,k)eiG·r ,
ui (r,k) = √
Ω G

(2.53)

onde a soma é dada sobre todos os vetores G da rede recíproca. Deste modo, os orbitais
KS serão
1 X
φi (r,k) = √
ci (G,k)ei(G+k)·r ,
(2.54)
Ω G
em que os coeficientes ci (G,k) dependem de ambos vetores da rede recíproca e de momento
e Ω é o volume da célula unitária. Portanto, as ondas planas surgem naturalmente como
um conjunto completo e ortonormal de funções de base para sistemas periódicos.
Dentro do formalismo das ondas de Bloch, o problema de autovalores da equação de
KS consiste em determinar o conjunto de coeficientes ci (G,k), que minimize a energia
total do sistema. Além disso, as soluções do problema eletrônico podem ser completamente
caracterizadas pelo seu comportamento em uma única zona de Brillouin. Em outras
palavras, o Hamiltoniano se torna um problema de autovalor restrito apenas à primeira
zona de Brillouin, de modo que há um conjunto infinito de soluções ψi com autovalores
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discretamente espaçados formando bandas. Estas bandas são formadas pela sobreposição
das funções de onda de cada átomo presente no sólido, sendo separadas por intervalos
de valores proibidos conhecidos como gaps. Sob estas condições, os níveis de energia das
bandas variam continuamente com k, sendo possível expressar os autovalores de energia
como εn (k). 109
As propriedades físicas do sistema periódico, e.g., densidade eletrônica, densidade de
estados, energia total, etc, são obtidas através da soma sobre todos os orbitais KS ocupados,
o que implica na integração destes estados sobre a primeira zona de Brillouin. Considerando
que funções de onda em pontos k próximos serão quase idênticas, pode-se aproximar a
integração sobre a primeira zona de Brillouin por uma soma ponderada sobre um conjunto
R
P
finito de pontos k, tal que BZ dk → k ωk . O ωk é o peso dos pontos de integração,
cuja soma deve ser 1. Em termos práticos, o número de pontos k passa a ser um novo
parâmetro computacional, que determina a qualidade da amostragem de pontos no espaço
recíproco, tendo, consequentemente, um peso na precisão dos resultados computacionais.
Vários métodos de amostragem podem ser encontrados na literatura. 110–113
A princípio, devido a infinidade de vetores G, os orbitais KS seriam expandidos em
termos de infinitas ondas planas, levando à determinação de infinitos coeficientes para
cada orbital, o que seria computacionalmente impraticável. Entretanto, o potencial efetivo,
vef (G), do formalismo KS converge rapidamente com o aumento do módulo dos vetores G
pois os coeficientes associados aos vetores G de menor magnitude têm mais importância.
Portanto, pode-se truncar o número de ondas planas da expansão, de modo que, para
cada ponto k, apenas vetores de onda com uma energia cinética menor que uma dada
energia de corte (Ec ) são considerados. A relação entre a energia de corte e os vetores G é
dada por
1
Ec ≥ |k + G|2 .
(2.55)
2
Note que, neste ponto, a truncagem da base introduz um erro aos cálculos que está
associado a incompletude da base. Naturalmente, como o tamanho da base é determinada
pela energia de corte, espera-se que esse erro diminua rapidamente conforme a energia de
corte aumente.
Embora as ondas planas sejam funções de forma matemática simples, cujas integrais
podem ser resolvidas analiticamente sem grande esforço, elas são ineficientes para descrever
funções que oscilam rapidamente, como as funções de onda dos estados mais internos dos
átomos, conhecidos como estados de caroço. Apesar de possível, a descrição adequada
destes estados exigiria um número extremamente alto de energia de corte, tornando o
cálculo computacionalmente proibitivo. A seguir serão apresentadas algumas estratégias
computacionais que propõem viabilizar o uso de ondas planas no tratamento de sistemas
periódicos, dentro do formalismo de KS.
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Método dos projetores de onda aumentada - PAW

As funções de onda possuem diferentes características conforme a posição dos estados
nas diferentes regiões do espaço. Como já mencionado, a energia cinética dos elétrons
aumenta significativamente nas regiões mais próximas ao núcleo de modo que suas funções
de onda apresentam rápidas oscilações. Por outro lado, na região das ligações químicas,
as funções de onda se tornam mais suaves e, portanto, podem ser descritas com alta
eficiência por ondas planas. Baseando-se nestas observações, Hans Hellmann propôs em
1934 a aproximação de pseudopotencial (PP), 114 na qual os elétrons do caroço são tratados
através de um potencial efetivo, onde apenas os elétrons de valência são incluídos no
cálculo auto-consistente das equações de KS. A inclusão ou remoção de elétrons da região
de valência é realizada através da manipulação de um parâmetro conhecido como raio de
corte, rc . Infelizmente, o ganho de performance do método PP vem ao custo de que toda
informação acerca da estrutura nodal da parte radial das funções de onda na região de
caroço é perdida.
O método de ondas planas aumentadas (augmented plane waves, APW) é outra
abordagem, proposta em 1937, 115 que consiste em separar e tratar distintamente as
regiões próximas aos núcleos (região atômica) e as regiões de ligação química (região
intersticial). No método APW, a região atômica é constituída por esferas centradas nos
átomos, conhecidas como esferas de aumento, que são descritas por um conjunto de ondas
parciais formadas pelo produto de funções atômicas e harmônicos esféricos. Fora das
esferas de aumento, na região intersticial, são utilizadas funções de base chamadas de
funções envelope, que são apropriadas para descrever a região de ligação entre os átomos,
e.g., ondas planas. Assim, as soluções parciais de cada região são combinadas na região de
interface atômica−intersticial, isto é, as regiões nos contornos das esferas.
Com o intuito de descrever satisfatoriamente o comportamento das funções de onda em
ambas regiões próxima e afastada dos núcleos, Blöchl desenvolveu, em 1994, o método dos
projetores de onda aumenta (projector augmented wave, PAW), 116 que combina as melhores
características dos métodos PP e APW. No método PAW, funções de onda auxiliares
suaves são capazes de descrever a estrutura nodal correta e a região de valência da função
de onda verdadeira de todos os elétrons, ou seja, o método PAW é uma abordagem all
electron (AE).
Assim como no método APW, as regiões do espaço são divididas em esferas centradas
nos átomos e regiões intersticiais. No método PAW, a função de onda, |ψn i, é dada por
uma transformação linear τ^ aplicada a uma pseudofunção de onda, |ψ̃n i, tal que∗
|ψn i = |ψ̃n i +
∗

XX
a

i

(|φai i − |φ̃ai i)hp̃ai |ψ̃n i

As equações do método PAW estão escritas em notação bra-ket.

(2.56)
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onde as três quantidades que determinam a transformação são: (i) as ondas parciais AE
(|φai i) que são soluções da equação radial de Schrödinger para átomos isolados, ortogonais
ao estados de caroço; (ii) uma pseudo onda parcial (|φ̃ai i), que coincide com a função
de onda parcial AE correspondente fora da região de aumento para cada onda parcial
AE; (iii) uma função projetora (hp̃ai |) para cada pseudo onda parcial localizada dentro da
região de aumento e que obedece a relação
hp̃ai |φ̃aj i = δi,j , |r − Ra | < rca

(2.57)

sendo a um índice atômico, já que os projetores podem diferir de átomo para átomo,
e |r − Ra | < rca indica a região de aumento para qual o operador τ^a atua. Em outras
palavras, a transformação linear só modifica a função de onda para regiões próximas ao
núcleo, dentro de um elemento de volume definido por um raio de corte, rca . Assim, o
operador de transformação pode ser escrito como
τ^ = 1 +

X
i

(|φai i − |φ̃ai i)hp̃ai |.

(2.58)

Em geral, o método PAW é implementado dentro da aproximação frozen core, na
qual os estados de caroço ocupam naturalmente as regiões dentro das esferas de aumento,
de modo que estes não são afetados pelas mudanças do ambiente, sendo considerados
"congelados". De maneira análoga, os estados de caroço são dados por
|ψic i = |ψ̃ic i + |φci i − |φ̃ci i

(2.59)

onde i representa os diferentes estados do caroço. A ortogonalização dos estados de
valência em relação aos de caroço assegura que as energias dos estados de valência estejam
no intervalo de energia correto. O relativo sucesso desta aproximação se deve ao fato
de que os orbitais atômicos mais internos sofrem pouca influência do ambiente químico
durante a formação das ligações químicas que compõem o sistema. Portanto, espera-se que
alterações nos orbitais de caroço tenham menos peso na determinação das propriedades
químicas, de modo que os esforços computacionais podem ser concentrados na melhor
descrição da região intersticial.
Os cálculos de estrutura eletrônica dentro da abordagem DFT-PBE+D3, para o
estudo ab initio da adsorção de alcoóis sobre TM, foram resolvidos utilizando o VASP
(https://www.vasp.at/), 64,65 que é um código que realiza cálculos all-electron usando
ondas planas como funções de base e descreve as interações elétron-caroço através do
método PAW. O código VASP foi escolhido por ser um dos programas computacionais
mais eficientes para cálculos de DFT em sistemas periódicos, além disso, é um dos códigos
em uso corrente no grupo de Teoria Quântica de Nanomateriais, que possui experiência
consolidada no uso do código. Através dessa abordagem, é possível se obter uma série de
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propriedades, como energias de adsorção, cálculos de função trabalho, as densidades de
estados dos substratos, etc. Detalhes adicionais acerca dos parâmetros computacionais
utilizados nos estudos que compreendem os capítulos 3, 4, e.g., energia de corte e a rede
para integração da zona de Brillouin, bem como o método para construção das superfícies,
estão descritos no Apêndice A.

2.6

Dinâmica molecular

Embora a DFT permita que geometrias, energias e propriedades eletrônicas de pequenas
moléculas e sólidos de centenas de átomos sejam determinadas com bastante precisão,
seu emprego no estudo de propriedades dinâmicas de moléculas e sólidos maiores, e.g.,
proteínas e superfícies contendo milhares de átomos, permanece restrito devido ao elevado
custo computacional associado a estes sistemas. Desta forma, o uso de dinâmica molecular
se apresenta como uma alternativa muito menos computacionalmente custosa para calcular
a evolução do sistema no tempo.
Introduzida em 1959 por Alder e Wainwright, 117 a dinâmica molecular (molecular
dynamics, MD) é um método computacional utilizado para investigar o movimento
de átomos e moléculas, bem como calcular suas propriedades termodinâmicas. Nessa
abordagem, assume-se que as equações clássicas de movimento propostas por Newton se
mantêm a nível molecular, o que reduz o problema de muitos corpos à resolução numérica
das equações de Newton para um sistema de partículas que interagem entre si através
potenciais interatômicos que aproximam o efeito dos elétrons. Deste modo, dados valores
iniciais de posição e velocidade de N partículas contidas em uma caixa cúbica de volume
V , a MD consiste, basicamente, na resolução das seguintes equações de movimento:
F i = mi

dvi
dt

(2.60)

e

dri
, i = 1,2,...,N,
(2.61)
dt
onde t é o tempo e Fi é a força que atua sobre a i-ésima partícula de massa mi , posição ri
e velocidade vi . Assumindo que não haja qualquer força externa atuando neste sistema,
sua energia será conservada, logo, a força que age em cada partícula é conservativa, isto é,
Fi dependerá apenas da posição da partícula i e poderá ser obtida tomando o gradiente
do funcional da energia potencial do sistema,
vi =

Fi = −∇i U (r1 (t),r2 (t),...,rN (t)) , i = 1,2,3,...,N.

(2.62)

A princípio, o potencial U (r1 (t),r2 (t),...,rN (t)) é composto por uma soma de diversos
termos que contabilizam interações de pares e potenciais de três-, quatro-, cinco-corpos e
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assim por diante, mas, na prática, essa soma é truncada para apenas alguns termos, na
medida que as aproximações sejam precisas.
Através do uso das equações 2.60 e 2.61 é possível obter informações sobre a
posição, velocidade e aceleração de qualquer partícula em determinado instante de
tempo, conferindo características determinísticas a MD. Estas informações, acerca da
trajetória das partículas, podem ainda ser convertidas a propriedades termodinâmicas
macroscópicas, e.g., capacidade calorífica, pressão, temperatura, através da teoria do
ensemble da termodinâmica estatística.
2.6.1

A teoria do ensemble

Introduzida em 1902 na mecânica e termodinâmica estatísticas pelo físico-químico
Josiah W. Gibbs, 118 a teoria do ensemble se baseia na consideração de um número
muito grande de cópias de um mesmo sistema, essas cópias, que possuem propriedades
termodinâmicas macroscópicas idênticas, representam possíveis estados que o sistema
poderia assumir. Ou seja, o ensemble estatístico fornece uma imagem idealizada de um
mesmo experimento, executado diversas vezes sob as mesmas condições macroscópicas,
resultando em diferentes configurações microscópicas. Portanto, a teoria do ensemble é
usada para obter a distribuição de probabilidade para os estados do sistema no equilíbrio
termodinâmico.
Ainda com relação aos ensembles, foi observado por Gibbs que diferentes restrições
macroscópicas resultavam em tipos distintos de ensembles, 118 e dentre os mais importantes
(e comumente usados) estão os ensembles microcanônico, canônico e grande canônico. O
ensemble microcanônico — também conhecido como ensemble NVE — consiste de um
conjunto de sistemas isolados que possuem o mesmo número de partículas (N ), volume (V )
e energia total (E), valores estes que permanecem constantes durante a simulação, isto é,
ao sistema é proibido trocar partículas ou energia com a vizinhança. O ensemble canônico
ou ensemble NVT é composto por sistemas fechados, também contendo quantidades fixas
de partículas (N ) dentro de uma célula de volume constante (V ), onde a temperatura (T )
é especificada. Por fim, no ensemble grande canônico, composto por sistemas de partículas
abertos e isotérmicos, nem a energia ou o número de partículas é fixado, em contrapartida,
especificam-se a temperatura e o potencial químico.
A hipótese de ergodicidade constitui outro conceito de fundamental importância para a
MD, e que se relaciona com a ideia de ensemble. Sendo breve, a hipótese de ergodicidade
afirma que para um sistema composto por várias partículas, cada partícula assumiria ao
longo do tempo os mesmos estados observados em um ensemble do mesmo sistema, em
um determinado tempo. Isso significa que, para uma dada propriedade A do sistema, a
média ao longo do tempo equivale a média no ensemble:
hAiensemble = hAitime .

(2.63)
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Deste modo, embora não seja possível determinar todos os estados acessíveis para um dado
tempo dentro de uma simulação de dinâmica molecular, é possível extrair informações
relevantes caso a simulação seja longa o suficiente para permitir que o sistema ergódico
visite todos os estados energeticamente importantes. 118
2.6.2

Esquema de integração das equações de movimento

Para que a trajetória das partículas do sistema seja obtida, é necessário que as equações
do movimento 2.60 e 2.61 sejam integradas em cada intervalo de tempo δt por meio de
métodos de diferenças finitas. Dentre diversos métodos de integração, e.g., esquemas
de Euler, de Leap-Frog, de Beeman, etc., 119 empregou-se nessa tese uma variante do
algoritmo de Verlet 120 que oferece maior estabilidade do que métodos mais simples como
o de Euler, além de permitir o cálculo simultâneo da posição e velocidade das partículas.
Neste método, as expressões para a posição e velocidade em um determinado momento
t + δt são dadas por
1
ri (t + δt) = ri (t) + vi δt + ai (t)δt2 + O(δt3 )
2
e
vi (t + δt) = vi (t) +

ai (t + δt) + ai (t)
δt + O(δt3 ) ,
2

(2.64)

(2.65)

2

i (t)
onde vi (t) = drdt
e ai (t) = d dtri2(t) . As equações de velocidade de Verlet são derivadas de
expansões em séries de Taylor das expressões de posição e velocidade, a truncagem da
série origina erros de terceira ordem representados pelas quantidades O(δt3 ). Ao longo
da simulação, esses erros se acumulam de modo que o erro global, associado a posição e
velocidade das partículas, para o algoritmo de velocidade de Verlet passa a ser de segunda
ordem, O(δt2 ). Perceba que a aceleração no tempo t é necessária tanto para o cálculo
das posições quanto das velocidades, sendo essa quantidade obtida diretamente da força
Fi
exercida sobre cada partícula, ai = m
. Um resumo esquemático dos passos que compõe
i
uma simulação de MD é encontrado no diagrama da Figura 2.1.

2.6.3

Potenciais de interação

O potencial de interação, U (r1 (t),r2 (t),...,rN (t)), é um dos elementos mais importantes
para a MD pois sua escolha definirá as limitações do seu modelo, o custo de simulação
e qualidade dos resultados. De maneira geral, estes potenciais (ou campos de força) são
desenvolvidos fracionando em classes as interações contidas no sistema. Por exemplo, as
interações entre partículas em um sistema covalente podem ser classificadas em ligadas
(bonded ) e não ligadas (non-bonded). As interações ligadas são compostas pelas interações
de ligações covalentes entre duas partículas e ângulos de ligação e torção entre três e quatro
átomos, respectivamente; já as interações não ligadas são constituídas primariamente por
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Figura 2.1 – Algoritmo geral para simulações de dinâmica molecular.
forças de Coulomb e forças de van der Waals. Por conta disso, o potencial de interação na
MD pode ser representado, aproximadamente, como a soma de diversas contribuições
U = Uexterno + Uligação + Uângulo + Utorção + UvdW + UCoulomb .

(2.66)

Assim como as interações, os potenciais em MD podem ser classificados em dois
grandes grupos: (i) potenciais reativos e (ii) não reativos. Nos potenciais não reativos, as
ligações químicas podem esticar e ser torcidas por influência de partículas na vizinhança,
mas não podem ser quebradas. Portanto, são campos de força úteis para simular
processos físicos, e.g., mistura, comportamento em interfaces, transições de fase, etc.
Dentro desta classe estão campos de força conhecidos como AMBER, 121 GROMOS, 122
e CHARMM. 123 Diferentemente da classe anterior, nos campos de força reativos, como
Tersoff, 124 Brenner, 125 e ReaxFF, 126 são adicionados termos que permitem a quebra e
formação de ligações químicas, de modo que esses potenciais permitem a simulação
de reações químicas. Naturalmente, essa característica está associada a um maior
custo computacional quando comparado aos potenciais não reativos. Para o estudo
das propriedades dinâmicas do glicerol sobre substratos de Pt3 Ni, foi utilizado o campo de
força reativo ReaxFF que, diferente do formalismo de Brenner, inclui interações de Coulomb
e vdW, importantes para descrição adequada dos potenciais de quebra de ligação. 126
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O potencial reativo ReaxFF

O ReaxFF é um potencial extremamente sofisticado capaz de simular com precisão a
quebra e formação de ligações em uma reação química. Ao contrário de outros potenciais
empíricos, sua parametrização é feita com base em resultados de DFT, permitindo seu uso
no estudo de sistemas que não foram investigados experimentalmente. Nesta seção, são
descritos os aspectos mais importantes deste potencial, enquanto que a descrição completa
para metodologia pode ser encontrada na literatura. 126,127
De maneira semelhante aos campos de força não reativos, o ReaxFF particiona a
energia do sistema, EReaxFF , em diversas contribuições parciais de energia, como se segue
EReaxFF = Eligação + Epar isolado + Esuper-coord. + Esub-coord. + Evalência + Epenalidade
+E4B-conjugação + E3B-conjugação + Etorção + EC2 + Etripla + Eligação-H

(2.67)

+EvdW + ECoulomb .
Na equação 2.67, Eligação representa a energia de ligação, que será definida com mais
detalhes na próxima seção. Epar isolado é uma penalidade de energia para que o átomo
preserve seu número ideal de pares isolados. Esuper-coord. também representa uma penalidade
de energia associada à super-coordenação do átomo, que ocorre quando seu número de
pares isolados ou número de ligações se desvia do valor ideal, e.g., quando um átomo de
flúor contém 2,5 pares isolados. Esub-coord. é a contribuição de energia para a ressonância
de elétrons π entre centros atômicos subcoordenados, e só é importante se as ligações entre
átomos subcoordenados e seus vizinhos subcoordenados têm um caráter π. Evalência é a
contribuição de energia devido aos ângulos de valência, que possuem valores de equilíbrio
definidos de acordo com a hibridização dos átomos que formam a ligação. Epenalidade é
uma energia de penalidade associada à instabilidade de sistemas com duas ligações duplas
adjacentes, como no aleno (CH2 =C=CH2 ), enquanto E4B-conjugação descreve a contribuição
de efeitos de conjugação para a energia molecular, e E3B-conjugação é o termo designado
para tratar da estabilidade obtida da conjugação no grupo −NO2 . Etorção representa a
dependência da energia com os ângulos de torção, EC2 é o termo responsável por corrigir a
estabilidade de ligações duplas C=C, e Etripla descreve a energia de estabilização da ligação
tripla no monóxido de carbono, de modo a tornar o CO estável. Eligação-H contabiliza o
efeito da formação de ligações de hidrogênio na ordem de ligação dos átomos, enquanto os
termos EvdW e ECoulomb são, respectivamente, as contribuições das interações de van der
Waals e Coulomb para a energia do sistema.
Portanto, percebe-se que, além das interações ligadas e não ligadas, há uma série
de correções que buscam minimizar o efeito das diversas aproximações adotadas nesta
metodologia. Para a descrição completa de todos os termos que contribuem para EReaxFF ,
consultar as informações complementares de Chenoweth et al. 128 Embora exista um preço a
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ser pago por sua complexidade, e.g., o ReaxFF é cerca de 10-50 vezes mais lento que outros
potenciais não reativos, 129 ainda assim, seu custo computacional aumenta na proporção
de O(N logN ), enquanto para o DFT aumenta na proporção de O(N 3 ), sendo N o número
de partículas do sistema.
2.7.1

Energia de ligação e o conceito de ordem de ligação

Uma das principais características que distingue o ReaxFF de outros potenciais é o
não uso de conectividades fixas para as ligações químicas, ao contrário, o ReaxFF adota o
conceito de ordem de ligação, BO0ij , que o método assume poder ser obtida diretamente
das distâncias interatômicas rij , que são atualizadas continuamente ao longo da dinâmica.
Neste caso, a ordem de ligação é particionada nas contribuições de interações sigma
(simples), pi (dupla) e segunda pi (tripla), como se segue
BO0ij


 pbo,2 
rij
= BO ij + BO ij + BO ij = exp pbo,1 σ
+
r0


p 

 pbo,4 
rij
rij bo,6
exp pbo,3 π
+ exp pbo,5 ππ
,
r0
r0
0σ

0π

0ππ

(2.68)

onde r0σ , r0π e r0ππ são distâncias de equilíbrio para ligações simples, dupla e tripla entre as
partículas i e j; enquanto pbo,n constituem parâmetros que determinam o comportamento
da ordem de ligação com rij no potencial ReaxFF.
A expressão da ordem de ligação, BO0ij , apresenta-se como uma função contínua das
distâncias de ligação que assegura três importantes características na descrição da formação
e quebra de ligações químicas: (i) ao contrário de potenciais que usam funções harmônicas,
a energia potencial não vai para o infinito quando as partículas são separadas; (ii) em
infinitas separações, a ordem de ligação entre duas partículas aumenta gradualmente
para simples, dupla e tripla conforme as partículas se aproximam; e (iii) esse formalismo
consegue descrever ligações parciais, valores de BO0ij < 1, permitindo a simulação de
estados de transição. 126,127 É importante mencionar que os valores de BO0ij são corrigidos
para efeitos de super-coordenação, neste caso, as funções de correção dependem do grau de
desvio apresentado pela soma dos valores não corrigidos de BO0ij (ao redor de um centro
atômico) com relação a sua valência, V ali , que é calculado a partir da seguinte expressão:
n ligações

Δ0i

=

X
j=1

BO0ij − V ali ,

(2.69)

sendo a ordem de ligação corrigida BOij = BO0ij · f (Δ0i ,Δ0j ,BO0ij ). Em outras palavras,
essa correção tem por função evitar que os átomos formem mais ligações do que deveriam,
como por exemplo um carbono ligado a cinco outros átomos, ou um oxigênio ligado a três.
A energia de ligação, Eligação , no ReaxFF é determinada a partir dos valores de ordem
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de ligação como se segue:
Eligação =

−Deσ

·

BOσij




σ pbe,2
− Deπ · BOπij − Deππ · BOππ
· exp pbe,1 1 − (BOij )
ij , (2.70)

onde Deσ , Deπ e Deππ são as energias de dissociação para ligações simples, dupla e tripla
entre as partículas i e j, respectivamente; pbe,1 e pbe,2 representam parâmetros do campo
de força. Do mesmo modo, os termos relativos às outras interações covalentes, e.g., as
funções que descrevem os ângulos de ligação e torção, são expressos em termos das ordens
de ligação.
2.7.2

Os termos de interações não ligadas

No formalismo do ReaxFF, as interações de Coulomb e van der Waals são calculadas
para todos os pares de partículas, inclusive para os pares de partículas ligados, e são
independentes da ordem de ligação. A inclusão das interações de vdW se dá pelo uso de
um potencial de Morse modificado em conjunto com uma interação de blindagem, que evita
repulsões excessivas entre átomos ligados ou que compartilhem ângulos de ligação. 126 Uma
blindagem similar é incluída no potencial de Coulomb usado no ReaxFF para ajustar a
sobreposição entre os átomos a curtas distâncias, enquanto as cargas atômicas são obtidas
pelo método de equalização de electronegatividade (electronegativity equalization method,
EEM). 130 No EEM, as cargas atômicas são obtidas por um procedimento interativo baseado
no princípio da equalização de eletronegatividade, que confere uma eletronegatividade
e dureza para cada elemento químico do sistema. Desse modo, em cada interação, são
resolvidas N equações que buscam valores de carga, q, para cada um dos N átomos do
sistema de modo a minimizar sua energia de acordo com interação dos átomos com seus
vizinhos:
N
N
X
X
δE
qj
= χi + 2qi ηi + C ·
,
qi = 0 ,
(2.71)

 3  31
δqi
i=1
1
j6=i
3
rij
+
νi,j
onde χ é a electronegatividade, η é a dureza e ν representa um parâmetro de blindagem,
todos valores referentes ao i-ésimo átomo, parametrizados com resultados de distribuição
de carga obtidos por cálculos de química quântica/DFT. Como a carga atômica depende
da geometria do sistema, o cálculo das cargas deve ser feito em cada passo da MD, o que
torna esse procedimento a etapa mais cara computacionalmente do ReaxFF.
Para o estudo de dinâmica molecular, o volume e número de partículas dos sistemas
foram mantidos constantes ao longo da simulação, enquanto os sistemas foram aquecidos de
0 K até as temperaturas de 2073 K e 873 K, para os sistemas metálicos isolados e os sistemas
com moléculas adsorvidas, respectivamente. O controle da temperatura foi feito pelo
termostato de Nosé-Hoover, enquanto que o campo de força adotado foi o ReaxFF, 126,127
como implementado no código LAMMPS (https://lammps.sandia.gov/). 66,67 Através dessa
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abordagem, é possível se obter informações sobre a evolução do sistema no tempo, e
compreender como a temperatura altera as propriedades dinâmicas do sistema. Dentre
as quantidade termodinâmicas, o LAMMPS fornece informações acerca da temperatura,
pressão, entropia, energias cinética e potencial, etc. Adicionalmente, a formulação baseada
em ordens de ligação do ReaxFF possibilita a observação da quebra e da formação de
ligações químicas, contanto que haja condições propícias à reatividade do sistema, embora
o estudo de reações químicas esteja fora do escopo principal desta tese, que é estudar a
interação do glicerol e outros alcoóis com superfícies de ligas de Pt. Para mais detalhes
acerca dos parâmetros computacionais utilizados no estudo do Capítulo 5, como o intervalo
de tempo entre passos, termostato, etc, ver o Apêndice A.

Capítulo 3

Propriedades de adsorção de glicerol sobre
substratos de Pt com defeitos
O presente capítulo é uma adaptação com permissão de AMARAL, R. C.;
TERESHCHUK, P.; SEMINOVSKI, Y.; DA SILVA, J. L. F. The Role of Low-Coordinated
Sites on the Adsorption of Glycerol on Defected Ptn /Pt(111) Substrates: A Density
Functional Investigation within the D3 van der Waals Correction. The Journal of Physical
Chemistry C, v. 121, n. 6, p. 3445−3454, 2017. Copyright (2017) American Chemical
Society. Mais detalhes acerca das licenças, direitos autorais e permissões estão disponíveis
no Apêndice D.

3.1

Introdução

No capítulo 1, foi visto que diversos estudos 52,53,61,131–133 utilizando DFT têm
fornecido importantes informações acerca dos mecanismos de adsorção e decomposição
do glicerol sobre as superfícies de metais de transição. Nestes estudos, apenas superfícies
perfeitamente planas foram consideradas, entretanto, em sistemas catalíticos reais as
partículas comumente apresentam estruturas complexas que exibem defeitos na superfície,
como a formação degraus, bordas e vacâncias, ilustrados na Figura 3.1. Nestes defeitos
estão presentes sítios de baixa coordenação, compostos por átomos de elevada reatividade
química, devido a uma maior disponibilidade de densidade eletrônica para interagir com o
ambiente.
Em metais de transição, por exemplo, esses sítios de baixa coordenação são considerados
como os sítios cataliticamente ativos já que os reagentes se ligam mais fortemente a eles
devido a menor repulsão entre os elétrons dos orbitais ocupados da molécula e os estados
preenchidos do metal. 134 Por exemplo, diversos autores relataram que os sítios de baixa
coordenação presentes em superfícies de Pt contendo degraus melhoraram a atividade
catalítica do material para ambas reações de oxidação do metanol 135–137 e redução do
oxigênio. 138–140 Portanto, a modelagem de superfícies contendo defeitos é de extrema
importância para melhorar o entendimento em relação ao papel dos sítios de baixa
coordenação em partículas reais.
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Figura 3.1 – Representação de uma superfície contento sítios de baixa e alta coordenação
em regiões de degrau, borda e vacâncias.
Na literatura, poucos estudos têm abordado teoricamente o efeito da estrutura de
superfície nas propriedades de adsorção do glicerol sobre metais de transição. 21,22,56,141
Anteriormente, o grupo de Da Silva 56 investigou as propriedades de adsorção do glicerol
sobre diferentes superfícies de baixo índice de Miller, nomeadamente, Pt(100), Pt(110) e
Pt(111), e descobriu que o glicerol se liga mais fortemente à superfície mais aberta Pt(110),
onde a coordenação média dos átomos de superfície é menor. Recentemente, Garcia et.
al. 141 mostraram que a seletividade na eletro-oxidação do glicerol sobre Pt muda com a
orientação da superfície devido a diferentes modos de ligações que os intermediários de
reação apresentam nas superfícies Pt(111) e Pt(100). Outros estudos também reportaram
que a eletro-oxidação de metanol 142 e etanol 143 em Pt apresentam sensibilidade com
relação a estrutura da superfície.
Em virtude dos estudos mencionados acima, fica claro que a diferença na coordenação
dos átomos de Pt na superfície desempenha um papel importante na maneira como estes
átomos interagem com os adsorbatos. No entanto, vale ressaltar que sítios de baixa
coordenação podem também dificultar a ocorrência de reações, principalmente para os
casos onde a interação dos intermediários adsorvidos com a superfície é tão forte ao ponto
de impedir sua dessorção. Por exemplo, sítios de baixa-coordenação, e defeitos de ilha
triangulares, em Pt(100) foram responsáveis por se ligarem muito forte ao glicerol ao ponto
de retardar o início de sua eletro-oxidação. 21,22 Embora essas evidências proporcionem
uma importante visão sobre como a estrutura da superfície afeta sua interação com o
glicerol, o entendimento sobre esse assunto ainda está longe de ser completo, enquanto
diversas questões permanecem em aberto, como aquelas mencionadas no capítulo 1.
Ademais, é valido mencionar que, em estudos de DFT, tão importante quanto modelar
as superfícies para estudar suas propriedades, é também corrigir possíveis deficiências
da abordagem teórica utilizada, tendo em vista todas as aproximações contidas na DFT.
Como discutido no Capítulo 2, existe uma deficiência bem conhecida de todos os funcionais
GGAs, inclusive híbridos, que incorporam uma porção de energia de troca exata HF, que é
sua incapacidade de descrever apropriadamente as correlações eletrônicas de longo alcance
que são responsáveis pelas forças de dispersão ou vdW. 103,104 Deste modo, a inclusão das
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correções de vdW em cálculos DFT são fundamentais para tratar de sistemas fracamente
ligados como, por exemplo, o glicerol sobre metais de transição. Recentemente, 61 foram
avaliadas a performance de diversas correções de vdW baseadas em densidade eletrônica nas
propriedades de adsorção do glicerol sobre Au(111) e suas ligas. Segundo os autores, 61 as
correções aplicadas foram capazes de melhorar a concordância das propriedades calculadas
com os dados experimentais.
Neste capítulo, é reportada uma investigação de primeiros princípios das propriedades
de adsorção do glicerol sobre as superfícies Pt(111) plana e contendo defeitos, empregando
correção de vdW DFT-D3. Foi explorado o comportamento do glicerol sobre quatro tipos
de substrato: (i) adatoms dispersos; (ii) defeito de tipo linear; (iii) defeito de tipo ilha; e
(iv) defeito tipo vacância. Os resultados demonstram como as propriedades estruturais e
eletrônicas dos substratos Pt(111) variam com o tipo de defeito na superfície, e o efeito das
correções de vdW sobre essas propriedades. Também são apresentadas as configurações
putativas de menor energia para os sistemas adsorvidos, onde o glicerol se liga à superfície
de maneira diferente conforme sua estrutura. Os aspectos eletrônicos do problema são
discutidos por meio de análises da densidade de estados (density of states, DOS), mudança
na função trabalho e cargas de Bader.

3.2

Propriedades dos substratos Pt(111) contendo defeitos

Para a construção adequada de superfícies no modelo de slab, o estudo anterior da
fase bulk é necessário para se obter o valor de equilíbrio do parâmetro de rede, a0 , que
varia conforme o funcional e os parâmetros computacionais usados. A platina em sua fase
mais estável assume o arranjo cristalino conhecido como estrutura cúbica de face centrada
(face-centered cubic, fcc). Para a célula primitiva da platina fcc, que possui apenas um
átomo, 108,109 realizou-se um estudo de convergência para encontrar os valores convergidos
de a0 para os funcionais PBE e PBE incluindo correção de vdW, para o qual se utilizou
a notação PBE+D3. Os resultados dos testes de convergência estão apresentados no
Apêndice A. O parâmetro de rede PBE obtido, a0 = 3,97 Å, está em bom acordo com o
resultado experimental, 3,92 Å, 108 i.e., há uma superestimação de 1,27 % na propriedade
por parte do funcional PBE, o que já é esperado. 144 Por outro lado, a inclusão das correções
de vdW reduziu a0 em direção ao valor experimental, a0 = 3,92 Å (PBE+D3), e isso se
deve à natureza atrativa das correções de vdW.
Aplicando os parâmetros de rede PBE e PBE+D3, construiu-se a superfície Pt(111)
através do modelo de slab, para uma célula unitária de superfície (4×4) e 5 camadas
de Pt, resultando no total de 80 átomos de Pt por slab. Devido à periodicidade do
sistema (também na direção z), foi incluído um vácuo de 21 Å para separar o slab de suas
imagens, minimizando a interação entre as superfícies de slabs diferentes. Para construir
os defeitos, adicionou-se n = 1, 6, e 13 átomos de Pt sobre a superfície Pt(111), formando

68 Capítulo 3 Propriedades de adsorção de glicerol sobre substratos de Pt com defeitos
superfícies que foram separadas em três classes de cobertura superficial, nomeadamente,
1
, 6 , e 13
. Para cada grau de cobertura, os n adatoms de Pt foram arranjados em
16 16
16
diferentes configurações, que estão disponíveis no Apêndice B, ordenadas de acordo com
sua estabilidade relativa ao arranjo/defeito de menor energia.
Assim, baseado nos cálculos de energias totais DFT-PBE, foram escolhidos os defeitos
das configurações de menor energia, que são as seguintes em conjunto com sua notação: a
própria superfície plana Pt(111) para referência; o defeito de adatoms disperso, Pt/Pt(111);
defeito linear de seis átomos, PtL6 /Pt(111); defeito triangular tipo ilha de seis átomos,
PtT
6 /Pt(111); e um defeito de tipo vacância, Pt13 /Pt(111), que estão representados na
Figura 3.2. Salienta-se que essa escolha, baseada nas estruturas de defeitos com mais baixa
energia, busca mimetizar sistemas reais, visto que as estruturas de maior estabilidade têm
mais chances de serem observadas em condições experimentais.

Pt(111)
−0.05 −0,05 −0,05 −0,05
−0,05 −0,05 −0,05 −0,05
−0,05−0,05 −0,05 −0,05
−0,05 −0,05 −0,05 −0,05

Pt/Pt(111)
−0,04 −0,05 −0,05 −0,02
−0,03
−0,04 −0,03 −0,02 −0,02
−0,04 −0,04 −0,04 −0,04
−0,04 −0,05 −0,04 −0,04

Pt L6 /Pt(111)
−0,06 −0,04 −0,06 −0,05 −0,06
−0,01 −0,01 −0,01 −0,01
−0,01 0,00 0,00 0,00
0,00 −0,03 −0,03 −0,01
0,01 −0,02

−0,02
0,01 0,03

−0,06 −0,04 −0,06−0,05 −0,06

sı́tio fcc

sı́tio top

sı́tio hcp
sı́tio bridge
Adátomos

Pt T6 /Pt(111)
−0,05 0.00 −0,05
−0,03 0,00 0,00 −0,03
−0,02 0,00 −0,02 −0,04
−0,05
−0,01 −0,010,01
0,00
0,00 0,00
0,00
−0,02 0,00
−0,05 0,00 −0,05

Pt 13/Pt(111)
−0,02 −0,05 −0,05 −0,02 −0,02
−0,06 −0,06−0,05 −0,04 −0,06
0,02 0,02
−0,05 −0,06
−0,05
0,01 0,03 0,02
−0,02 −0,04
0,02 0,02 −0,04−0,02
−0,02 −0,05 −0,05 −0,02 −0,02

Figura 3.2 – Vista topo dos substratos Pt(111) plano e com defeitos usando uma célula
unitária de superfície (4×4), onde os sítios de adsorção top, bridge, hcp, e
fcc estão indicados. Os adatoms de Pt estão indicados em cinza escuro. As
cargas efetivas de Bader (em e) também estão indicadas em cada átomo. A
estrutura PtT
6 /Pt(111) está em um estado de energia 77 meV mais alto que a
estrutura PtL6 /Pt(111). Figura adaptada de Amaral et al. 145 com permissão.
Copyright (2017) American Chemical Society.
A princípio, pode-se imaginar que adatoms de Pt dispersos não seriam estáveis
suficientes para existir em condições experimentais, contudo átomos de Pt ancorados
em superfícies de óxidos foram reportados como sítios ativos na oxidação do CO 146 e
reação de water-gas shift (WGS). 147 No contexto da eletro-oxidação do glicerol, ambas
reações são de elevada importância pois nelas o CO, bem conhecido por envenenar

3.2 Propriedades dos substratos Pt(111) contendo defeitos

69

catalisadores, é consumido para produzir CO2 . No caso dos substratos com cobertura
6
, foram selecionadas as duas configurações de menor energia já que ambas podem ser
16
observadas sob condições experimentais, tendo em vista que elas diferem por apenas
77 meV por célula unitária. Portanto, os substratos selecionados fornecem uma ampla
variedade de sítios de adsorção, i.e., desde sítios Pt de baixa até alta coordenação, que
são essenciais para se entender o papel dos defeitos nas propriedades de adsorção do
glicerol 21,22 e outras reações. 146,147
A fim de caracterizar os substratos Pt(111) com defeito selecionados (Figura 3.2) e as
diferenças entre os resultados PBE e PBE+D3, foram calculadas diversas propriedades,
Pt
e.g., energia de adsorção por adatom (Ead
), o número médio de coordenação efetiva
ad
(ECN ) em número de vizinhos mais próximos (do inglês number of nearest-neighbors,
NNN), 148,149 a média ponderada das distâncias de ligação entre os adatoms (dad
av ), a
função de trabalho do substrato (Φ), a mudança na função trabalho devido à adsorção
dos adatoms (ΔΦad ), e o centro médio dos estados d ocupados (εad
d ). Adicionalmente,
calculou-se também as cargas de Bader para cada átomo do slab. No caso do substrato
Pt(111), estas propriedades foram calculadas para a camada superior (mais externa).
Todos os resultados estão sumarizados na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 – Propriedades energética, estrutural e eletrônicas da superfície ideal Pt(111) e
substratos Ptn /Pt(111), a saber, o defeito de adatom disperso, Pt/Pt(111),
defeito linear de seis átomos, PtL6 /Pt(111), defeito triangular tipo ilha de
a
seis átomos, PtT
6 /Pt(111), e um defeito de tipo vacância, Pt13 /Pt(111).
PBE
Substratos
Pt/Pt(111)
PtL6 /Pt(111)
PtT
6 /Pt(111)
Pt13 /Pt(111)
Pt(111)

Pt
Ead
ECNad
−4,52 3,74
−5,06 6,15
−5,05 6,38
−5,43 8,08
8,98

dad
av
2,57
2,69
2,67
2,78
2,81

Φ
4,95
5,31
5,23
5,57
5,69

PBE+D3
ΔΦad
−0,74
−0,38
−0,46
−0,12

Pt
εad
Ead
ECNad
d
−1,88 −5,12 3,67
−2,29 −5,66 6,14
−2,42 −5,67 6,32
−2,39 −6,16 8,07
−2,43
8,97

dad
av
2,57
2,68
2,66
2,76
2,78

Φ
5,30
5,29
5,21
5,57
5,69

ΔΦad
−0,39
−0,40
−0,48
−0,12

εad
d
−1,89
−2,33
−2,44
−2,48
−2,54

Pt
Energia de adsorção por adatom, Ead
(em eV), número médio de coordenação efetiva (ECNad ) em
número de vizinhos mais próximos (NNN), média ponderada das distâncias de ligação entre os adatoms,
dad
av (em Å), a função de trabalho do substrato, Φ (em eV), a mudança na função trabalho devido à
adsorção dos adatoms, ΔΦad (em eV), e o centro de gravidade médio dos estados d ocupados, εad
d (em
eV). Para o sistema Pt(111), os resultados são calculados para os átomos da superfície mais externa.

a

Pt
A energia de adsorção por adatom, Ead
, fornece a magnitude com a qual o adatom de
Pt se liga à superfície, informação essa que pode auxiliar na compreensão da estabilidade
1
de cada defeito formado. Para o substrato de cobertura 16
, o adatom de Pt se liga à
superfície Pt(111) preferencialmente no sítio fcc com uma energia de adsorção de −4,52 eV,
o que é esperado devido ao empilhamento das camadas de Pt ao longo da direção [111],
i.e., · · ·ABCABC· · ·, estando de acordo com resultados anteriores sobre a adsorção de Pt
6
em Pt(111). 150 Nos substratos de cobertura 16
existe uma leve preferência energética de
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77 meV por célula unitária (i.e., cerca de 15 meV/adatom) pelo defeito linear em relação
ao defeito de ilha triangular. A estabilidade do substrato PtL6 /Pt(111) pode ser explicada
pela natureza atrativa das forças laterais sentidas pelos adatoms de Pt que conectam o
defeito com suas imagens. Já para os casos de cobertura 13
, a configuração putativa de
16
menor energia é baseada em uma cavidade de forma triangular, que é cerca de 216 meV
mais estável que um defeito de cavidade em forma linear.
Também foi observado que a energia de adsorção por adatom aumenta de −4,52 eV
1
6
( 16 ), −5,06 eV (defeito linear, 16
), e −5,43 eV ( 13
). Essa tendência pode ser explicada pelo
16
aumento da cobertura nos adatoms de Pt, o que provoca o aumento do ECNad (Tabela
3.1), e pela já mencionada natureza atrativa das interações laterais, isto é, as interações
laterais contribuem para aumentar a energia de adsorção por adatom conforme a cobertura
das configurações, e consequentemente o número de Pt vizinhos, aumenta. Note que a
dependência da coordenação média dos adatoms com a energia de adsorção destes na
n
superfície sugere que a configuração mais estável para um dado defeito de cobertura ( 16
)
ad
é aquela que forme uma estrutura mais compacta (maximizando ECN ). Esta última
afirmação é suportada pelos dados apresentados no Apêndice B, onde é demonstrado
graficamente que, em defeitos de mesma cobertura, a compactação dos adatoms favorece
a redução da energia do sistema.
As distâncias de ligação interatômica em superfícies catalíticas podem desempenhar um
papel fundamental na maneira como os reagentes interagem com a superfície. Deste modo,
entender como a estrutura da superfície altera as distâncias de ligação M−M pode auxiliar
na engenharia de melhores catalisadores. Portanto, decidiu-se estudar a média ponderada
das distâncias de ligação apresentadas pelos adatoms. Como esperado, a distância média
de ligação é menor para adatoms dispersos (2,57 Å) quando comparados a distância Pt−Pt
na superfície Pt(111) perfeita (2,81 Å), e isso se deve à menor coordenação do adatom, e.g.,
de ECNad = 3,74 NNN (PBE) até 3,67 NNN (PBE+D3). Como o adatom simples tem
menos vizinhos, sua densidade eletrônica permanece disponível para ser compartilhada
com mais intensidade, e como consequência, ligações mais fortes (curtas) são formadas. A
distância média de ligação cresce com o aumento da cobertura da superfície, de modo que
dad
av assume valores próximos dos apresentados no limite da superfície Pt(111) para o valor
mais alto de cobertura (e.g., 13
). Para maior parte dos substratos, a correção de vdW
16
diminuiu dad
av por cerca de 0,01 Å, o que é uma contribuição insignificante.
A fim de estudar a distribuição de cargas na superfície dos substratos de Pt, realizou-se
uma análise das cargas de Bader, que permite o cálculo da carga efetiva para cada átomo
da célula unitária. Para a superfície plana, Pt(111), os átomos de superfície apresentam
carga efetiva levemente negativa (aniônica, e.g., −0,05 e), o que é esperado devido ao fluxo
de carga que vai do substrato em direção à região de vácuo. A adsorção de átomos de Pt
afeta levemente as cargas de Bader (Figura 3.2), por exemplo, é possível notar que alguns
substratos apresentam sítios neutros na superfície, ou mesmo catiônicos, como no caso do
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6
.
substrato de cobertura 16
Uma comparação dos valores da função trabalho, Φ, entre a superfície plana e os
respectivos substratos contendo defeitos revela que a adsorção dos átomos de Pt reduz
Φ, o que pode ser explicado pelo aumento da corrugação da densidade eletrônica na
superfície. 151,152 Isto é, parte dos elétrons passa a ocupar regiões mais afastadas da
superfície, em estados de maior energia, permitindo-os que sejam removidos da superfície
em direção ao vácuo por uma menor quantidade de energia. Como esperado, a função
trabalho dos sistemas converge em direção ao valor de Pt(111) a medida que o recobrimento
da superfície aumenta.
Por fim, avaliou-se as propriedades eletrônicas dos substratos Ptn /Pt(111) e verificouse que o centro de banda dos estados d ocupados, εad
d , está mais próximo do nível de
Fermi para os adatoms de menor coordenação, e que, conforme a cobertura da superfície
aumenta, o centro da banda d se desloca para valores de menor energia, i.e., para longe
do nível de Fermi. Através do modelo da banda d, 153,154 espera-se que moléculas, como o
glicerol, prefiram se ligar a sítios de baixa coordenação, como os presentes nos substratos
Ptn /Pt(111). Ao avaliar ambos os resultados PBE e PBE+D3, observa-se que a adição
da correção de vdW não altera as tendências gerais observadas para as superfícies limpas
usando o funcional PBE. Contudo, as propriedades energéticas são alteradas de maneira
mais significativa em relação às propriedades estruturais e eletrônicas, essas últimas são,
inclusive, influenciadas pela correção de maneira indireta, através de mudanças estruturais
causadas pelas forças atrativas de Lodon. Isto se deve, essencialmente, à formulação de
pares aditivos do DFT-D3, cujos termos que são adicionados à energia DFT independem
da densidade eletrônica do sistema. Na próxima seção, são abordados os resultados do
estudo do glicerol sobre as superfícies Pt contento defeitos.

3.3

Adsorção de glicerol sobre substratos Pt(111) contendo
defeitos

Nesta seção, são apresentados os resultados referentes ao estudo das propriedades
do glicerol adsorvido sobre os cinco substratos selecionados e descritos anteriormente.
Atualmente, a comunidade científica tem identificado 126 conformações possíveis para o
glicerol em fase gasosa, 155 onde a orientação de seus grupos hidróxi e a formação de ligações
de hidrogênio internas atuam diretamente na estabilidade relatividade destas conformações.
Devido a isso, em um trabalho anterior do nosso grupo, 56 foram cuidadosamente realizadas
simulações em primeiros princípios de dinâmica molecular com o intuito de identificar os
sítios de adsorção do glicerol e sua orientação na superfície Pt(111). Por exemplo, diversos
snapshots dessas simulações foram selecionados e posteriormente otimizadas pelo algoritmo
do gradiente conjugado (conjugate gradient, CG), como implementado no VASP, de modo
que uma vasta gama de configurações foi considerada.
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Para o presente estudo, selecionou-se a conformação de menor energia sobre o Pt(111),
que foi posteriormente utilizada para construir um grande número de configurações do
glicerol adsorvido, onde diferentes sítios de adsorção de alta simetria foram considerados,
e.g., top, fcc, hcp, bem como sítios de baixa coordenação, variando também a orientação
da molécula. Neste trabalho, adotou-se a seguinte notação para sistemas onde o glicerol
está adsorvido: gly/substrato, onde substrato pode ser qualquer um dos cinco modelos
Ptn /Pt(111). Naturalmente, todas as configurações Gly/Ptn /Pt(111) foram otimizadas
pelo algoritmo CG usando o funcional PBE, enquanto que as configurações de menor
energia putativas foram re-otimizadas utilizando o funcional PBE+D3, para incluir as
correções de vdW. A seguir, são discutidas apenas as configurações de menor energia
(Figura 3.3), enquanto as configurações de maior energia estão disponíveis no Apêndice B.
Gly/Pt/Pt(111)

Gly/PtL6 /Pt(111)

Gly/PtT6 /Pt(111)

Gly/Pt 13 /Pt(111)

−0,97 eV

−0,85 eV

−0,97 eV

−0,79 eV

−1,92 eV

−2,08 eV

−2,06 eV

−1,85 eV

PBE

vista lateral vista topo

Gly/Pt(111)

PBE+D3

vista lateral vista topo

Ead = −0,44 eV

Ead = −1,36 eV

Figura 3.3 – Configurações de menor energia PBE e PBE+D3 obtidas para a adsorção do
glicerol sobre os substratos Pt(111), Pt/Pt(111), PtL6 /Pt(111), PtT
6 /Pt(111)
e Pt13 /Pt(111). As energias de adsorção, Ead , são dadas abaixo de cada
configuração, enquanto os isômeros de maior energia estão disponíveis no
Apêndice B. Figura adaptada de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright
(2017) American Chemical Society.

3.3.1

Configurações Gly /Ptn /Pt(111) de menor energia
√

Para as células unitárias de superfície, tem-se que a = 4.0×2.0 2a0 = 11,09 Å, e portanto,
a interação entre o glicerol e suas imagens é praticamente insignificante, e.g., a diferença
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encontrada entre a energia da molécula em fase gasosa na célula de adsorção e numa
caixa cúbica de 20 Å é menor do que 0,13 meV. Isto é, as propriedades de adsorção do
glicerol não devem sofrer influência considerável de suas imagens. O glicerol possui três
átomos de C, que formam uma estrutura com ângulo de 113,03° (em fase gasosa) que
não se altera significativamente em consequência da adsorção, e.g., o ângulo CCC no
sistema Gly/Pt(111) é 116,65°. A alta estabilidade do ângulo CCC pode ser explicada
pela hibridização sp3 dos orbitais do C, que se liga aos átomos de C, O e H. Cada átomo
de C se liga a um grupo hidróxi, no qual os átomos de H estão livres para rodar ao redor
dos átomos de O aniônicos para formar ligações de hidrogênio intramoleculares.
Utilizando ambos funcionais PBE e PBE+D3, verificou-se que o glicerol adsorve sobre
a superfície Pt(111) via um dos seus grupos hidróxi, onde o átomo de O aniônico se liga ao
sítio top com a ligação O−H praticamente paralela à superfície. Como o glicerol adsorve
com a cadeia carbônica aproximadamente paralela à superfície, átomos adicionais também
estão próximos do substrato, e.g., o átomo de hidrogênio que se liga ao C central está
mais próximo da superfície de Pt, entretanto, o grupo hidróxi central não aponta para a
superfície enquanto preserva uma ligação de hidrogênio intramolecular com o oxigênio do
grupo hidróxi terminal mais afastado da superfície. O terceiro grupo hidróxi aponta em
direção à superfície, permitindo que o átomo de H permaneça mais próximo da superfície
do que o átomo de O, indicando que há um certo grau de interação entre alguns hidrogênios
do glicerol com a superfície de Pt.
Para o caso das superfícies Pt(111) com defeitos, o glicerol se liga, novamente, através
do O aniônico próximo aos sítios top de baixa coordenação, ou seja, existe uma tendência
geral no mecanismo de ligação do glicerol nos substratos de Pt, o que inclui as superfícies
ideal e com defeitos. Notem que o glicerol se liga através de duas hidroxilas, dos grupos
terminal e central, aos substratos que possuem múltiplos sítios de baixa coordenação,
6
como é o caso das superfícies de cobertura 16
. Embora o glicerol se ligue preferencialmente
aos sítios de baixa coordenação, verificou-se que configurações onde toda a molécula
se encontra sobre os adatoms do defeito chegam a ser 262 meV menos estáveis que as
configurações onde os átomos da cadeia carbônica interagem com a região de terraço (veja
as Figuras B.7 e B.9 do Apêndice B). Esse resultado demonstra que, como esperado, não
apenas a proximidade da molécula com sítios pouco coordenados é importante para a
estabilidade da configuração, mas também a conformação da molécula sobre a superfície,
que difere entre as diversas configurações mostradas nas Figuras B.7 e B.9.
Ao se incluir a correção de vdW, verificou-se alterações substanciais nas configurações
de adsorção do glicerol. Por exemplo, utilizando PBE+D3, a cadeia carbônica do glicerol se
liga mais próximo à superfície quando comparado ao respectivo resultado PBE (Figura 3.3).
Como consequência, espera-se que essa aproximação aumente a sobreposição dos orbitais
da molécula com os estados da superfície, o que pode desempenhar um papel importante
na quebra de ligações C−C e C−H, que são etapas essenciais para conversão do glicerol em
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gás de síntese. 17,18,156 Resultados da análise estrutural da molécula adsorvida, presentes
no Capítulo 4, revelam que as perturbações (estiramento e diminuição) dos comprimentos
das suas ligações internas são ampliadas com a adição da correção D3, corroborando com
a sentença anterior. Este efeito do funcional PBE+D3 pode ser atribuído ao potencial
atrativo da correção de vdW, que aumenta significativamente a atração em sistemas
fracamente ligados.
As configurações de mais alta energia em ambas superfícies planas e com defeitos têm
como características principais o glicerol se ligando aos substratos via grupo hidroxila
central ou pelo grupo terminal enquanto se orienta quase que ortogonal à superfície.
Portanto, os átomos remanescentes da cadeia carbônica estão mais afastados da superfície,
o que diminui sua interação com os átomos da superfície. Para alguns casos particulares, o
glicerol se liga inteiramente sobre os defeitos, o que aumenta a energia do sistema devido
às interações repulsivas causadas pela excesso de carga negativa dos adatoms de Pt.
3.3.2

Parâmetros geométricos de equilíbrio

Com o objetivo de caracterizar quantitativamente os sistemas Gly-Pt, foram
selecionados cinco parâmetros geométricos, como definidos na Figura 3.4, e cujos resultados
estão sumarizados na Tabela 3.2. Considerando todos os substratos, observou-se que
a distância O−Pt mais curta varia de 2,17 Å para Gly/Pt/Pt(111) até 2,37 Å para
Gly/Pt(111), o que indica uma ligação mais forte do glicerol com os sítios de baixa
coordenação. Baseando-se nos raios atômicos das espécies O (0,60 Å) e Pt (1,35 Å), 157
que somam cerca de 2,0 Å, pode-se inferir que há uma ligação direta entre os átomos O e
Pt. Esse não é o caso para as distâncias C−Pt, e.g., as distâncias dC−Pt variam de 3,17 Å
a 4,25 Å, que são pelo menos 1,0 Å maiores que a soma dos raios do C (0,60 Å) e da Pt,
2,1 Å. Entretanto, para os casos das distâncias HO −Pt e HC −Pt, seus valores variam
de 2,02 Å até 3,33 Å e de 2,51 Å até 3,91 Å, respectivamente, enquanto a soma dos raios
atômicos das espécies H (0,25 Å) e Pt somam 1,60 Å, 157 indicando que há uma interação
mais forte dos hidrogênios com os substratos, especialmente para os hidrogênios HO .
Os resultados PBE+D3 demonstram que a correção de vdW afeta apenas levemente as
distâncias dO−Pt , isto é, as mudanças nas distâncias O−Pt variam entre 0,02 Å e 0,04 Å.
Contudo, existem mudanças significativas para as distâncias HC −Pt e HO −Pt, que podem
ser explicadas pela aproximação da cadeia carbônica do glicerol em direção à superfície.
Portanto, é possível antecipar que a natureza atrativa da correção de vdW e a maior
aproximação do glicerol em direção aos substratos devem ter papel crucial no aumento na
magnitude da energia de adsorção pela correção D3.
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αCC⊥

dHO −Pt
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dO−Pt

dC−Pt
dHC −Pt

Figura 3.4 – Parâmetros geométricos empregados para caracterizar a adsorção do glicerol
sobre os substratos Pt(111), nomeadamente, as distâncias de ligação mais
curtas entre os átomos O, C, HO , e HC , e os átomos de Pt, dO−Pt , dC−Pt ,
dHO −Pt , dHC −Pt , respectivamente, e a orientação relativa do glicerol com
respeito à superfície, que é caracterizado pelo ângulo entre o vetor normal
à superfície e a linha que interconecta os átomos de carbono das pontas,
αCC⊥ . Figura adaptada de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright
(2017) American Chemical Society.
Tabela 3.2 – Parâmetros estruturais para a adsorção do glicerol sobre os substratos Pt(111)
contendo defeitos.a Distâncias de ligação de equilíbrio, dC−Pt , dHC −Pt , dHO −Pt
e dO−Pt , em Å, e ângulo entre o vetor normal à superfície e a linha que
interconecta os átomos de carbono das pontas, αCC⊥ , em °.

Gly/Pt(111)
Gly/Pt/Pt(111)
Gly/PtL6 /Pt(111)
Gly/PtT
6 /Pt(111)
Gly/Pt13 /Pt(111)

PBE

PBE+D3

dC−Pt dO−Pt dHC −Pt dHO −Pt αCC⊥

dC−Pt dO−Pt dHC −Pt dHO −Pt αCC⊥

3,17
3,99
3,21
3,23
4,25

2,37
2,17
2,31
2,28
2,19

2,02
3,33
3,12
2,69
3,15

3,91
2,51
2,62
2,64
3,17

78,49
82,38
88,21
86,25
81,61

3,07
3,23
3,13
3,26
3,96

2,33
2,20
2,29
2,24
2,17

1,91
2,22
2,66
2,24
2,87

3,64
2,85
2,63
2,67
2,94

81,03
75,24
77,55
79,70
82,88

Distâncias de ligação de equilíbrio, dC−Pt , dHC −Pt , dHO −Pt e dO−Pt , em Å, e ângulo entre o vetor
normal à superfície e a linha que interconecta os átomos de carbono das pontas, αCC⊥ , em °.
a

3.3.3

Energia de adsorção

A energia de adsorção do glicerol sobre os substratos de Pt fornece uma ideia do papel
dos sítios de baixa coordenação na interação dos sistemas Gly-Pt. As energias de adsorção,
Ead , foram calculadas usando a seguinte equação,
Gly/Pt

Ead = Etot

Gly
Pt
− Etot
− Etot
,

(3.1)

Pt
onde Etot
é a energia total dos sistemas adsorvidos Gly/Ptn /Pt(111), enquanto Etot
Gly
é a energia total dos substratos de Pt(111), e Etot
é a energia total do glicerol em fase
Gly/Pt
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gasosa. Os resultados PBE e PBE+D3 são mostrados na Figura 3.3 e Tabela 3.3.
Tabela 3.3 – Energia de adsorção, Ead (em eV), mudança na função trabalho devido à
adsorção do glicerol, ΔΦad (em eV), e carga total efetiva da molécula de
glicerol adsorvida, ΔQGly (em e).
PBE
Ead
Gly/Pt(111)
Gly/Pt/Pt(111)
Gly/PtL6 /Pt(111)
Gly/PtT
6 /Pt(111)
Gly/Pt13 /Pt(111)

−0,44
−0,97
−0,85
−0,97
−0,79

PBE+D3

ΔΦ ΔQGly
−0,66
−0,28
−1,33
−0,67
−0,24

0,16
0,11
0,19
0,16
0,10

Ead
−1,36
−1,92
−2,08
−2,06
−1,85

ΔΦ ΔQGly
−0,72
−0,94
−0,69
−0,56
−0,26

0,18
0,16
0,15
0,14
0,09

Para o sistema Gly/Pt(111), foi obtida uma energia de adsorção de −0,44 eV usando
PBE, i.e., o glicerol esta fracamente ligado à superfície, o que é consistente com resultados
anteriores, de −0,46 eV usando DFT-PW91, 52,133 e −0,46 eV usando DFT-PBE. 56,131
Entretanto, observou-se que a energia de adsorção aumenta substancialmente com
a presença de sítios Pt de baixa coordenação, e.g., −0,97 eV (PBE) para o sistema
Gly/Pt/Pt(111), onde o O aniônico se liga ao adatom de Pt disperso, o que correlaciona
bem com a distância de ligação dO−Pt para o respectivo sistema. Em outras palavras, o
sistema que apresentou a distância de ligação dO−Pt mais curta, o que implica em ligação
mais forte, também apresentou, juntamente ao sistema Gly/PtT
6 /Pt(111), a maior energia
de adsorção dentre os sistemas. Como discutido anteriormente, o aumento na magnitude
da energia de adsorção pode ser explicado, em termos do modelo da banda d, 153,154 pelo
deslocamento do centro da banda dos estados d ocupados em direção ao nível de Fermi
devido a baixa coordenação dos adatoms. Naturalmente, observou-se que a energia de
adsorção diminui de −0,97 eV para −0,44 eV conforme a cobertura de adatoms Pt aumenta.
Por outro lado, existem outros fatores que influenciam a magnitude das energias
de adsorção. Por exemplo, a principal interação O−Pt entre o glicerol e os substratos
apresenta um menor comprimento de ligação para o sistema Gly/Pt/Pt(111) (2,17 Å)
do que para o Gly/PtT
6 /Pt(111) (2,28 Å), sugerindo que há uma interação O−Pt mais
intensa no primeiro sistema, entretanto, os dois sistemas possuem energias de adsorção
similares. Esse resultado por ser explicado como se segue: ao se observar, na Figura 3.3, a
configuração de adsorção PBE do sistema Gly/PtT
6 /Pt(111), percebe-se que o glicerol está
se ligando ao substrato através de dois grupos hidróxi, em sítios de baixa coordenação.
Portanto, apesar das interações O−Pt do sistema Gly/PtT
6 /Pt(111) serem individualmente
mais fracas do que aquela do sistema Gly/Pt/Pt(111), a interação O−Pt adicional deve
exercer um papel importante em sua energia de adsorção. Naturalmente, a geometria dos
átomos de glicerol em relação ao substrato também constitui um fator importante para a
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intensidade de interação da molécula com a superfície, como discutido anteriormente.
É importante salientar que, apesar do glicerol se ligar mais fortemente ao sistema
Pt/Pt(111), o adatom disperso permanece no sítio fcc mediante adsorção do glicerol, o
que pode ser explicado pela maior magnitude da sua energia de adsorção comparado à do
glicerol. Sabendo que a energia de adsorção do adatom Pt na superfície Pt(111) é −4,52 eV,
enquanto que a energia de adsorção do glicerol no adatom de Pt é apenas −0,97 eV, é
esperado, portanto, que a interação glicerol-adatom não seja forte o suficiente para afetar a
preferência pelo sítio de adsorção do adatom sobre a superfície Pt(111). Assim, espera-se
que as superfícies estudadas não sofram processos de reconstrução mediante adsorção de
glicerol.
Como esperado de resultados anteriores, 54,55,158 a correção de vdW aumenta a
magnitude da energia de adsorção para as configurações de menor energia (Figura
3.3). Observou-se também que o aumento na Ead varia de 0,92 até 1,23 eV, para os
sistemas Gly/Pt(111) e Gly/PtL6 /Pt(111), respectivamente. Essa mudança dependente
da configuração atômica do sistema, e.g., da estrutura da superfície e da configuração de
adsorção do glicerol. Esta dependência da correção de vdW com a configuração atômica
do sistema pode estar relacionada ao conceito de número de coordenação aplicado para
encontrar os coeficientes de dispersão na metodologia DFT-D3.
Os resultados apresentados nesta seção corroboram com resultados experimentais
acerca da eletro-oxidação de glicerol sobre eletrodos de Pt. 21,39 Como mencionado no
Capítulo 1, os dados de voltametria cíclica em conjunto com análises de FTIR demonstram
que sítios de baixa coordenação, presentes em defeitos ou superfícies mais abertas como
Pt(110), promovem mais facilmente a quebra da molécula de glicerol pois, como os
resultados aqui apresentados demonstram, esses sítios interagem mais fortemente com
o poliol, favorecendo sua adsorção na superfície. Todavia, esses mesmos sítios também
são mais facilmente envenenados pelo intermediário de reação CO, 21,39 de modo que sob
condições experimentais, seria esperado os substratos Ptn /Pt(111) estudados só fossem
realmente efetivos na eletro-oxidação em altos potenciais, para promover remoção das
moléculas de CO.
3.3.4

Densidade de estados

Para investigar o papel dos estados eletrônicos na interação Gly-Pt, foram calculadas
as densidades de estados local (local density of states, LDOS) para as configurações PBE e
PBE+D3 de menor energia, que estão mostradas na Figura 3.5. Nesse caso, empregou-se
a média do LDOS por espécie, a saber, dos átomos C, O, H, respectivamente, enquanto
para os átomos de Pt o LDOS foi tratado separadamente para os átomos da primeira
camada, Pt1st , e para os adatoms, Ptad .
A partir dos gráficos de LDOS para o glicerol em fase gasosa, observou-se que há
uma sobreposição entre os picos dos átomos C, O, e H que indica, como esperado, uma
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Figura 3.5 – a) Correlação entre a energia de adsorção e centro da banda dos estados
d ocupados. Densidades de estados local (LDOS) para o b) glicerol em
fase gasosa, substratos Pt(111) plano e com defeitos, e c) para sistemas
gly/Ptn /Pt(111). Para os átomos de C, O, e H, foi realizada uma média das
LDOS sobre todas espécies químicas, enquanto a LDOS do Pt foi separado
em dois grupos, nomeadamente, a LDOS dos adatoms de Pt e a LDOS
dos átomos de Pt da camada superficial. As energias de Fermi para todos
sistemas estão indicadas pelas linhas verticais tracejadas. Figura adaptada
de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American Chemical
Society.
forte hibridização entre os estados s (C, O, H) e p (C, O), isto é, a hibridização sp3 . Os
estados eletrônicos de −9 eV a −3 eV têm grande contribuição de estados 2p dos átomos
C e O, contudo, os estados de maior energia, incluindo o orbital ocupado de maior energia
(highest occupied molecular orbital, HOMO), são principalmente derivados dos estados p
do oxigênio, que são primariamente ocupados por pares isolados. Portanto, não é uma
surpresa que os estados p do O tenham papel importante na adsorção do glicerol.
Através do segundo painel na Figura 3.5b, que mostra as diferenças entre as LDOS
das superfícies Pt(111) plana e com defeitos, nota-se que o substrato com apenas um
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adatom na superfície apresenta, como esperado, um maior número de estados d em níveis
de energia mais altos, e por isso, mais próximos do nível de Fermi. A medida que o número
de adatoms na superfície aumenta, um maior número de estados d se deslocam para níveis
de energia mais baixos, e como consequência os valores de εd se deslocam para longe do
nível de Fermi, como discutido anteriormente.
Em relação aos sistemas adsorvidos Gly/Ptn /Pt(111), os estados do glicerol se
movem para baixo com respeito ao nível de Fermi por cerca de −1,5 eV para o sistema
6
Gly/Pt13 /Pt(111) até 3,0 eV para os substratos de cobertura 16
, e isto se deve ao menor
potencial na superfície em relação ao vácuo. 159 Pode-se notar também o alargamento dos
estados de maior energia do glicerol devido à adsorção, o que pode implicar deslocalização
dos estados p do O causado pelo seu acoplamento com os estados do substrato. A formação
de uma calda que se estende além do nível de Fermi indica uma pequena despopulação dos
estados p do oxigênio, sugerindo uma polarização da molécula induzida pela superfície,
como observado em estudos anteriores. 55,56
Ambos funcionais PBE e PBE+D3 fornecem praticamente a mesma LDOS para o
glicerol em fase gasosa e para os substratos, embora altere levemente os valores de εd .
Contudo, para o caso dos sistemas adsorvidos, notamos um grande alargamento dos estados
de alta energia do glicerol, ou seja, C, H e O aumentam sua interação com a superfície uma
vez que a correção de vdW é incluída. Este resultado é esperado visto que as interações
de dispersão movem a molécula para perto da superfície (ver Tabela 3.2), induzindo uma
maior sobreposição entre os orbitais moleculares do glicerol e os estados d da superfície
metálica.
3.3.5

Função trabalho e transferência de carga

Para entender melhor os rearranjos da densidade eletrônica nos sistemas Gly-Pt, foram
calculadas as mudanças na função trabalho mediante adsorção do glicerol, ΔΦ,
ΔΦ = ΦGly/Ptn /Pt(111) − ΦPtn /Pt(111) ,

(3.2)

onde ΦGly/Ptn /Pt(111) e ΦPtn /Pt(111) são as funções trabalho dos sistemas Gly/Ptn /Pt(111)
e dos substratos limpos Ptn /Pt(111), respectivamente. Os resultados são mostrados na
Tabela 3.3. A adsorção do glicerol nos substratos de Pt reduz a função trabalho por
0,24 eV para o sistema Pt13 /Pt(111) até 1,33 eV para o PtL6 /Pt(111), o que em geral indica
transferência de carga para a superfície e/ou a formação de dipolo na região entre a
superfície e o adsorbato. A correção de vdW afeta levemente a mudança na função
trabalho para a superfície plana Pt(111), como já obtido anteriormente. 55,56 Entretanto,
isto não ocorre para as superfícies com defeitos, onde ΔΦ pode variar em até 0,64 eV
devido às mudanças estruturais induzidas pela correção de vdW.
Em seguida, para se obter um melhor entendimento sobre a distribuição das cargas
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nos sistemas adsorvidos, realizou-se uma análise de cargas de Bader, que permitiu calcular
a carga efetiva de cada átomo, isto é, Qef f = Zval − QBader , onde Zval é o número de
elétrons de valência (1, 4, 6, e 16 e para H, C, O e Pt, respectivamente) e QBader é a
carga de Bader. A carga de Bader, QBader , é obtida pela integração da pseudodensidade
dentro de compartimentos desenhados a partir da carga all-electron. Devido às diferenças
significativas, os hidrogênios foram separados em dois grupos, os ligados aos carbonos, HC ,
e os ligados aos oxigênios, HO . Como esperado, a distribuição de carga no glicerol em
fase gasosa é primariamente determinada pela diferença de eletronegatividade dos seus
átomos constituintes, e.g., 2,55 para C, 3,44 para O, e 2,20 para H. 160 Por isso, o elemento
mais eletronegativo, o oxigênio, tem uma carga efetiva média de −1,11 e, em sua maioria
HO
O
proveniente dos átomos C (QC
ef f = 0,49 e) e H (Qef f = 0,60 e), enquanto que os átomos
HC têm carga efetiva média de 0,02 e.
A partir da carga efetiva de Bader, Qef f , foi possível obter as cargas médias transferidas
do glicerol para o substrato ou vice versa. Os resultados dessa análise sugerem que o glicerol
transfere de 0,10 e até 0,19 e (PBE) e de 0,09 e até 0,18 e (PBE+D3) para o substrato, o
que pode explicar a magnitude na redução da função trabalho dos substratos devido à
adsorção do glicerol. Para obter um maior entendimento, foram plotados os valores de
ΔΦ versus a magnitude da carga transferida do glicerol para os substratos de Pt, veja
a Figura 3.6. Os resultados demonstram uma clara correlação entre ambos parâmetros
físicos, o que indica que a função trabalho diminui linearmente com o aumento da carga
transferida para a superfície. Ao se comparar a distribuição de carga do glicerol em fase
gasosa com a da molécula em seu estado adsorvido, nota-se uma mudança desprezível na
carga efetiva dos átomos O e HO , enquanto os átomos de carbono ganham até 0,08 e e
C
os hidrogênios QH perdem de 0,02 e até 0,04 e. Portanto, pode-se concluir que a carga
C
transferida do glicerol para as superfícies provem principalmente dos átomos QH .
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Figura 3.6 – Mudança na função trabalho, ΔΦ, versus carga transferida do glicerol para o
substrato mediante adsorção sobre os substratos Pt(111). Figura adaptada
de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American Chemical
Society.
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A fim de avaliar apropriadamente as cargas efetivas nas superfícies, calculou-se
separadamente a carga efetiva para os átomos de platina que interagem diretamente
com o oxigênio do glicerol, PtO , que se encontram positivamente carregados (de 0,09 e
até 0,15 e), enquanto os sítios Pt remanescentes da superfície retêm as cargas aniônicas
características de quando os substratos estão limpos. Este resultado sugere que o átomo
aniônico O do glicerol induz localmente uma polarização na superfície dos substratos,
formando uma interação do tipo dipolo permanente-induzido, que pode desempenhar um
6
papel ainda mais importante nos substratos de cobertura 16
, os quais apresentam dois
sítios Pt polarizados (ver Figura 3.7).
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2,24 Å
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Figura 3.7 – Menores distâncias dos átomos O de um átomo Pt das superfícies PtL6 /Pt(111)
e PtT
6 /Pt(111), dO−Pt , e a carga efetiva dos sítios de adsorção. Figura
adaptada de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American
Chemical Society.

3.4

Resumo

Neste capítulo, foram investigadas, por meio de cálculos DFT empregando o funcional
PBE com correção de dispersão D3, as propriedades de adsorção do glicerol nas superfícies
Pt(111) contendo defeitos, nomeadamente, a superfície Pt(111) para referência, defeito
de adatoms dispersos, Pt/Pt(111), defeito de seis adatoms linear, PtL6 /Pt(111), defeito
de seis adatoms tipo ilha, PtT
6 /Pt(111), e defeito tipo vacância, Pt13 /Pt(111). Aqui,
observou-se que as propriedades energéticas, estruturais e eletrônicas dos substratos planos
e com defeitos podem ser racionalizados em termos da cobertura da superfície, i.e., essas
propriedades convergem para os resultados da superfície plana, Pt(111), no limite da
16
cobertura completa ( 16
).
O arranjo atômico dos sítios de baixa coordenação de Pt sobre a superfície Pt(111)
desempenha um papel importante nas propriedades de adsorção do glicerol. Por exemplo,
observou-se que o glicerol se liga mais fortemente nos sítios de baixa coordenação dos
defeitos de Pt dispersos e de tipo ilha triangular, como demonstrado pela maior energia
de adsorção. Isto se correlaciona com a posição do centro da banda d que se desloca em
direção ao nível de Fermi a medida em que a coordenação dos adatoms diminui. Além
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disso, em defeitos contendo múltiplos sítios de baixa coordenação, o glicerol pode formar
mais de uma interação O−Pt, e essa interação adicional leva ao aumento da energia de
ligação da molécula com o substrato. A interação mais intensa com esses sítios de baixa
coordenação pode impactar na quebra de ligações C−O e C−H, pois resultados contidos no
capítulo seguinte mostram que o comprimento dessas ligações aumenta, isto é, as ligações
enfraquecem, conforme a molécula se aproxima dos substratos. Essa observação também é
suportada por estudos de eletro-oxidação, 21,39 onde a quebra do glicerol é favorecida na
presença de sítios de baixa coordenação, em superfícies de empacotamento mais aberto ou
contendo defeitos.
A adição da correção de vdW altera a tendência observada para os resultados PBE,
6
e.g., os substratos de cobertura 16
passam a presentar os maiores valores de Ead , visto
que o glicerol se liga através de dois grupos hidroxilas nestes sistemas. Este resultado
pode estar relacionado com o conceito de coordenação atômica aplicado para encontrar os
coeficientes de dispersão na correção D3. Além disso, o PBE+D3 aumenta a magnitude
da energia de adsorção do glicerol ao mesmo tempo que diminui sua distância com relação
aos substratos, quando comparados aos resultados PBE.
Também se observou uma redução da função trabalho devido à adsorção do glicerol sobre
as superfícies, que parece se correlacionar quase que linearmente com a carga transferida
do glicerol para os substratos, embora efeitos de polarização também contribuam para esse
fenômeno. A análise de Bader indica que o glicerol perde carga através dos hidrogênios
ligados aos carbonos, enquanto um rearranjo de carga muito pequeno foi encontrado
para os átomos remanescentes da molécula. A medida que oxigênio do glicerol se liga
à superfície, os sítios de adsorção se tornam positivamente carregados, sugerindo que
forças do tipo dipolo permanente-induzido possam desempenhar um papel importante no
mecanismo de interação do glicerol com os substratos de Pt.

Capítulo 4

Propriedades de adsorção de alcoóis sobre
substratos Pt3Ni(111)
O presente capítulo é uma adaptação com permissão de COSTA-AMARAL, R.; DA
SILVA, J. L. F. The Adsorption of Alcohols on Strained Pt3 Ni(111) Substrates: A Density
Functional Investigation within the D3 van der Waals Correction. Physical Chemistry
Chemical Physics, v. 20, n. 37, p. 24210-2421, 2018. PCCP Owner Societies. Mais
detalhes acerca das licenças, direitos autorais e permissões estão disponíveis no Apêndice
D.

4.1

Introdução

A formação de ligas de Pt com metais de menor valor de mercado desponta como uma
alternativa para o desenvolvimento de catalisadores mais eficientes, em especial, as ligas
de Pt-Ni vêm se apresentando como materiais promissores para a oxidação de alcoóis. 46–48
Outra estratégia para aprimorar catalisadores baseados em Pt consiste na indução de
efeitos de tensão que, segundo estudos experimentais e teóricos, 152,161–165 desempenham
um papel importante na atividade catalítica de superfícies de TM. Em geral, efeitos de
tensão na reatividade podem ser racionalizados com o modelo da banda d 153,154 da seguinte
maneira: a tensão compressiva aumenta a sobreposição entre os orbitais atômicos, assim,
o centro da banda d dos átomos da superfícies se afastam do nível de Fermi, como já
demonstrado por cálculos de DFT. 152,161,162 O mesmo raciocínio é aplicado para tensões
expansivas, mas seu efeito é exatamente o oposto, isto é, centro da banda d se move em
direção ao nível de Fermi. Deste modo, o entendimento atomístico dos alcoóis interagindo
com superfícies de metais de transição sob tensão é fundamental para o desenvolvimento
de catalisadores anódicos eficientes para CCAD, pois a adsorção é amplamente aceita
como um dos passos mais importantes para a eletro-oxidação de alcoóis. 45
No entanto, como salientado no Capítulo 1, as interações álcool-(TM) não são
totalmente compreendidas, por exemplo, alguns estudos sugerem que o modelo da banda-d,
empregado para entender as tendências de adsorção em estudos de quimissorção, 153,154
pode também ser aplicado com relativo sucesso na fisissorção de alcoóis em substratos
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de TM, enquanto outros demonstram que não há uma clara correlação entre o centro da
banda d e a magnitude da energia de ligação. 54–56,166,167 Além disso, existe uma ausência
de estudos teóricos abordando a interação de alcoóis com ligas metálicas e o efeito da
tensão nesses sistemas. Recentemente, Du et al. 57 investigaram a adsorção de metanol
em superfícies de baixo índice de Pt3 Ni onde o comportamento segregativo da Pt, que
ocorre em sistemas recozidos, 168–171 e seus efeitos não foram levados em consideração na
modelagem dos sistemas.
No presente capítulo, a adsorção de alcoóis (metanol, etanol e glicerol) sobre as
superfícies de ligas Pt3 Ni é investigada via primeiros princípios, buscando compreender
a influência da tensão e das interações Pt−Ni nas propriedades dos sistemas adsorvidos.
Mais uma vez, para melhorar a descrição das interações de longo alcance que governam
a fisissorção, foi incluída a correção de vdW DFT-D3 em nossos cálculos. Para se
alcançar os objetivos desse estudo, foram selecionados cinco substratos: (i) Ni(111), (ii)
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) (tensão compressiva), (iii) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) (sem tensão),
(iv) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) (tensão expansiva) e (v) Pt(111). Aqui são reportados dados dos
estudos das fases bulk fcc da Pt, do Ni e da liga Pt3 Ni, bem como as propriedades estruturais
e eletrônicas da superfície Pt3 Ni(111) sob efeitos de tensão expansiva e compressiva.
Também são discutidos os aspectos estruturais acerca dos alcoóis estudados e como suas
propriedades de adsorção variam de acordo com sua estrutura (tamanho da cadeia carbônica
e número de −OH) e substrato onde está adsorvido, ao mesmo tempo que se evidencia
os principais efeitos da adição das correções de vdW. Além disso, são apresentadas as
mudanças que ocorrem nas propriedades eletrônicas mediante a adsorção através das
diferenças nas densidades eletrônicas, função trabalho e cargas efetivas, o que contribui
para o entendimento fundamental da interação de alcoóis com ligas de TM.

4.2

Construção das configurações atômicas para os substratos
Pt3 Ni

Os volumes de equilíbrio, e consequentemente os parâmetros de rede, para as fases
bulk fcc de Pt e Ni foram obtidos pela minimização do tensor de estresse. O mesmo
procedimento foi aplicado para a liga Pt3 Ni com estrutura fcc L12 , onde os átomos de
Ni ocupam os vértices da célula unitária enquanto os átomos de Pt ocupam as faces.
Posteriormente, as superfícies foram modeladas utilizando o modelo de slab (ver Apêndice
A) com os respectivos parâmetros de rede de cada sistema. Neste trabalho, as superfícies
contêm células unitárias (4×4) com 5 camadas que são separadas por uma região de vácuo
de 20 Å.
A fim de compreender melhor como a formação da liga e os efeitos de tensão alteram
as propriedades de adsorção dos alcoóis sobre a superfície Pt3 Ni(111), foram construídos
três substratos Pt3 Ni pela adsorção de uma bicamada Pt3 Ni(111) sobre três camadas dos
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substratos Ni(111), Pt3 Ni(111) e Pt(111). Por exemplo, como Ni(111) (Pt(111)) tem o
parâmetro de rede menor (maior) que o apresentado pela liga Pt3 Ni(111), espera-se que a
bicamada de cada respectiva liga esteja sobre tensão compressiva (expansiva), resultando
em distintas propriedades estruturais e, portanto, eletrônicas. Apesar de ter uma entalpia
de mistura favorável, 172 é bem estabelecido experimentalmente que nanopartículas de ligas
PtNi formam uma camada superficial rica em Pt, comumente referida como "Pt-skin",
quando submetidas ao aquecimento, comum em processos de têmpera. 168–171 Portanto, para
cada substrato Pt3 Ni, foram montadas diversas configurações trocando sistematicamente
átomos de Ni da superfície por átomos de Pt da subsuperfície para mimetizar a formação
da Pt-skin na superfície. Também se considerou a agregação de átomos de Ni para
formação de ilhas na superfície dos substratos, visto que a incidência de tensão pode
induzir a segregação em ligas. 173–175 Essas configurações são mostradas no Apêndice C,
em conjunto com suas energias totais relativas às configurações de menor energia. Para os
estudos de adsorção, escolheram-se as configurações de menor energia para cada sistema,
que foram nomeadas/rotuladas de acordo com a composição das duas camadas mais
externas: (i) Ni(111), (ii) Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), (iii) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), (iv)
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e (v) Pt(111).

4.3

Substratos Ni(111), Pt(111) e Pt3 Ni(111): Propriedades de
bulk e superfície

A partir do estudo dos sistemas bulk, evidenciou-se que os parâmetros de rede PBE
para o Ni (3,52 Å), Pt (3,97 Å) e Pt3 Ni (3,87 Å) apresentam boa concordância com os
respectivos resultados experimentais, nomeadamente, 3,52 Å, 108 3,92 Å 108 e 3,85 Å, 176
i.e., os erros relativos são menores que 1,30 %. Embora melhore o resultado para Pt
(aPBE+D3
= 3,92 Å), o funcional PBE+D3 subestima levemente os parâmetros de rede para
0
PBE+D3
o Ni (a0
= 3,48 Å) e Pt3 Ni (aPBE+D3
= 3,83 Å) por 1,13 % e 0,52 %, respectivamente,
0
devido a inclusão das forças atrativas de London. De acordo com a lei de Vegard, 177 para
uma liga binária, o parâmetro de rede Pt3 Ni pode ser dado pela seguinte relação,
Pt3 Ni

a0

Ni
= (1 − xNi )aPt
0 + xNi a0 ,

(4.1)

Ni
onde xNi é a fração molar de Ni, aPt
0 e a0 são respectivamente os parâmetros de rede fcc
da Pt e do Ni. Utilizando os valores de parâmetro de rede PBE e PBE+D3 calculados, a
Pt Ni
lei de Vegard prediz valores muito próximos dos calculados, e.g., a0 3 (PBE) = 3,85 Å e
Pt Ni
a0 3 (PBE+D3) = 3,81 Å, que podem ser explicados pela compensação de erros devido à
não idealidade da liga Pt3 Ni como solução e à diferença entre os parâmetros de rede dos
metais constituintes.
Utilizando os valores dos parâmetros de rede, é possível estimar o valor teórico da
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tensão nas bicamadas de Pt3 Ni(111) sobre substratos Pt(111) e Ni(111), isto é, os sistemas
Pt3 Ni(111) que estão sob tensão expansiva e compressiva, respectivamente. Para isso,
calcula-se a diferença relativa, γ (em %), entre o parâmetro de rede da Pt3 Ni e do substrato
sobre o qual a bicamada está adsorvida, e.g., dos sistemas bulk Pt e Ni, como se segue:
 a Pt
0
γ = 100

ou Ni

− a0 Pt3 Ni 

a0 Pt3 Ni

.

(4.2)

Naturalmente, valores negativos (positivos) de γ indicam uma tensão compressiva
(expansiva). Utilizando os valores de a0 apresentados no parágrafo anterior, estimouse uma tensão teórica de −9 % e 3 % atuando na bicamada de Pt3 Ni(111) adsorvida
sobre substratos Ni(111) e Pt(111), respectivamente. As perturbações promovidas por
esses efeitos de tensão foram responsáveis por mudanças significativas nas propriedades e
tendências de relaxação da bicamada de Pt3 Ni(111), que serão discutidas a seguir.
A partir da Figura 4.1, pode-se observar que as estruturas de menor energia para os
substratos Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) e Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) apresentam uma superfície rica
em Pt, o que está em acordo com o comportamento segregativo da Pt em nanopartículas
recozidas de Pt3 Ni. 168–171 Para compreender essa tendência, foram calculados a energia de
superfície e o raio atômico para as superfícies puras, que são propriedades-chave conhecidas
por determinar o padrão de segregação superficial em ligas de TM. 178,179 Observou-se
que Pt(111) tem uma energia de superfície (0,63 eV/átomo) levemente menor que o valor
apresentado pela superfície Ni(111) (0,64 eV/átomo) o que favoreceria a segregação da Pt
pois o componente da liga que possui menor energia de superfície tende ocupar a superfície.
Adicionalmente, os respectivos raios atômicos do Ni e Pt são 1,24 Å e 1,40 Å, o que também
suporta esses resultados já que a segregação dos átomos de Pt (maiores) para a superfície
reduz a tensão dentro da liga e diminui a energia total do sistema. 165 Para quantificar o
ganho de estabilidade causado pela segregação de Pt, calculou-se a energia de segregação
por átomo de Pt para os substratos Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) e Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111), e.g.,
−0,42 eV e −0,54 eV, respectivamente, que se apresenta maior para o último devido ao
seu maior parâmetro de rede, que alivia a tensão compressiva sobre a camada de Pt.
Por outro lado, devido à intensa tensão compressiva no substrato
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), sua estrutura de menor energia apresenta a formação
de ilhas de Ni em uma superfície substancialmente corrugada, isto é, a superfície se
corruga para reduzir a tensão, enquanto os átomos de Ni se agrupam a fim de preservar
o empacotamento do substrato Ni(111). Análises usando microscópio de tunelamento
por varredura em sistemas Pt-Ni-Pt(111) recozidos mostraram a formação de pequenas
estruturas "wormlike"em sua superfície, que foi atribuída à tensão compressiva causada
pela camada de Ni na subsuperfície, demonstrando efeito da modificação estrutural. 181
Embora os autores 181 não tenham observado formação de ilhas de Ni superficiais, o que
é compreensível tendo em vista a diferença na composição de seu sistema, esse estudo
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vista lateral vista topo

−0,03−0,03−0,03−0,03−0,03

Pt 12 Ni 4 /Pt 12 Ni 4 /Ni(111) Pt 16 /Pt 8 Ni 8 /Pt 3 Ni(111)
−0,09 −0,18 −0,08 −0,06 −0,09

−0,03−0,03 −0,03 −0,03−0,03−0,03 −0,05 −0,14 −0,21 −0,11 −0,05
−0,03−0,03−0,03−0,03−0,03
−0,03−0,03 −0,03 −0,03−0,03−0,03
−0,03−0,03−0,03−0,03−0,03

−0,09 0,27 0,26 −0,18 −0,09
−0,16 0,27 0,27 −0,13−0,16
−0,09−0,18−0,08−0,06

−0,09−0,14−0,09−0,14 −0,09−0,14

Pt 16 /Pt 8 Ni 8 /Pt(111)
−0,14 −0,10−0,14−0,10−0,14

−0,14−0,10 −0,14−0,10 −0,14 −0,10 −0,14 −0,10−0,14−0,10−0,14
−0,09 −0,14−0,09 −0,14−0,09

−0,10 −0,14−0,10−0,14−0,10

−0,10−0,14 −0,10−0,14−0,10−0,14 −0,10−0,14−0,10−0,14−0,10−0,14
−0,14−0,09−0,14−0,09−0,14
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Pt(111)
−0,05−0,05−0,05−0,05−0,05
−0,05−0,05 −0,05 −0,05−0,05
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Figura 4.1 – Vista topo e lateral dos substratos Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111) usando uma célula
unitária (4×4), onde os átomos de Ni e Pt estão indicados em amarelo e
cinza, respectivamente. As cargas efetivas de Bader (em e) para os átomos
da superfície estão indicados. Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180
com permissão da PCCP Owner Societies.
demonstra como a tensão de apenas uma camada de Ni pode modificar substancialmente
a estrutura da superfície. De uma perspectiva de modelagem, Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
é especialmente interessante por conta da presença de sítios de baixa coordenação na
superfície, que estão relacionados com a melhora da atividade catalítica na oxidação de
alcoóis, 135–137 enquanto é o único sistema de liga que apresenta sítios de adsorção de Ni.
Para se obter um melhor entendimento acerca dos substratos estudados (Figura 4.1),
foram calculados a relaxação do espaçamento entre as camadas mais externas, Δ12 , a
função trabalho dos substratos, Φ, e o centro da banda d para os estados ocupados de
dwn
spin up e down, εup
d e εd , que estão sumarizados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Propriedades estruturais e eletrônicas dos substratos Ni(111),
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e
Pt(111). A relaxação do espaçamento entre as duas camadas superiores,
Δ12 (em %), função trabalho do substrato, Φ (em eV), e o valor médio
do centro da banda d dos estados ocupados up e down dos átomos da
dwn
superfície, εup
(em eV), respectivamente.
d e εd
PBE

PBE+D3

εdwn
Δ12
Φ
εup
εdwn
Substrato
Δ12
Φ
d
d
d
Ni(111)
−1,61 5,03 −1,91 −1,49 −0,03 5,07 −1,93 −1,54
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) 31,39 5,32 −2,58 −2,52 32,24 5,31 −2,67 −2,61
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
0,04 5,55 −2,77 −2,78 0,80 5,54 −2,92 −2,93
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
−4,82 5,49 −2,65 −2,66 −3,63 5,49 −2,78 −2,79
Pt(111)
0,72 5,67 −2,52 −2,52 2,02 5,69 −2,64 −2,64
εup
d

Como mostrado na Tabela 4.1, a relaxação do espaçamento entre as camadas
mais externas, Δ12 , para as superfícies Ni(111) e Pt(111) são −1,61 % e 0,72 %,
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respectivamente, o que está de acordo com cálculos anteriores de DFT. 145,152,182,183
Assim, junto com Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) (Δ12 = 0,04 %), estes substratos sofrem uma
pequena relaxação de superfície. Todavia, os substratos sob tensão Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) apresentam valores substanciais de Δ12 , e.g., −4,82 % e 31,39 %,
respectivamente. Isto se deve ao fato de que o sistema tende a preservar o volume do slab,
portanto, ao se aplicar uma tensão expansiva, o sistema tende a diminuir o espaçamento
entre as camadas (Δ12 < 0), como observado para o sistema Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111). Por
outro lado, a tensão compressiva promove o aumento do espaçamento entre as camadas
(Δ12 > 0), caso do sistema Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111). A medida que é adicionada a
correção de vdW, o comprimento de ligação dos átomos numa mesma camada diminui e,
consequentemente, o espaçamento entre as camadas mais externas aumenta.
As funções trabalho, Φ, foram calculadas como a diferença entre o potencial eletrostático
no meio da região de vácuo e a energia de Fermi de cada superfície. Observou-se que as
funções trabalho calculadas para as superfícies puras Ni(111) (5,03 eV) e Pt(111) (5,67 eV)
são bem próximas dos respectivos resultados experimentais 5,02 eV 184 e 5,85 eV. 185 Embora
seja perceptível que Φ aumente com o conteúdo de Pt presente na superfície das ligas
(Tabela 4.1), Φ não alcança o valor apresentado por Pt(111) devido às mudanças na
densidade eletrônica causadas pelos átomos de Ni na subsuperfície. Como o centro da
banda d da superfície, εd , pode correlacionar as propriedades eletrônicas dos substratos
com as energias de ligação dos adsorbatos, 153,154 calculou-se o valor médio de εd para os
substratos estudados. Neste caso, Ni(111) possui um εd médio 0,82 eV mais próximo do
nível de Fermi que o valor para Pt(111), enquanto as ligas apresentam valores que variam
entre −2,55 eV e −2,78 eV, isto é, mais longe do nível de Fermi devido à formação de
estados de menor energia provenientes da formação de ligações heteronucleares Pt−Ni,
mais estáveis. Os resultados da análise de Bader mostram que ambas superfícies Ni(111) e
Pt(111) são levemente carregadas negativamente devido ao acúmulo de carga próximo ao
vácuo. Nos substratos Pt3 Ni, observou-se que os átomos de Ni transferem cerca de 0,04 e
para cada átomo de Pt vizinho, o que é justificável pois a eletronegatividade da Pt (2.28)
é maior que a do Ni (1.91). 186 Deste modo, por exemplo, há uma formação de sítios de
adsorção aniônicos de Pt e catiônicos de Ni no substrato Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), veja a
Figura 4.1.

4.4

Metanol, etanol e glicerol em fase gasosa

Nesta seção são discutidos brevemente os aspectos dos alcoóis estudados, nomeadamente,
metanol, etanol e glicerol em fase gasosa (Figura 4.2), que são de grande interesse para
aplicações em células a combustível. O metanol é o álcool mais simples, consistindo
apenas de um grupo metil (−CH3 ) ligado a um grupo hidróxi (−OH), e possui apenas
duas conformações: (i) alternada e (ii) eclipsada; sendo a primeira a conformação mais
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estável. 187 O etanol difere do metanol pela sua cadeia carbônica que é composta por dois
átomos de carbono, que formam o grupo etil (−CH2 CH3 ), e apresenta duas conformações
experimentalmente identificadas, 188,189 a saber, gauche e trans, que diferem em energia
por apenas 0,34 meV de acordo com cálculos DFT desta tese, isto é, os isômeros são quase
degenerados. Por fim o glicerol, um poliálcool que possui três grupos hidróxi flexíveis
ligados cada um a um carbono e que formam ligações de hidrogênio intramoleculares
entre si, desempenhando um papel importante na energia nos mais de 120 isômeros
conhecidos. 155
Metanol
H4

H3

H1
C1
O1

H2

Etanol
trans
H1

O1

gauche
H5
H6
C2

C1
H2

H4
H3

0 meV

0,34 meV
Glicerol

A

B

H7
O2

H1

H4
C2

O1
C1
H2
H3

0 meV

H8
O3
C3
H5
H6

59,12 meV

Figura 4.2 – Configurações DFT de menor energia para o metanol, etanol e glicerol em fase
gasosa. Etanol é apresentado nas conformações trans e gauche, enquanto as
conformações A e B do glicerol representam a conformação de menor energia
em fase gasosa e adsorvida, respectivamente. Os átomos estão rotulados para
facilitar a identificação das ligações e as energias totais relativas são dadas
com respeito à conformação mais estável. Figura adaptada de Costa-Amaral
et al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
Para identificar as mudanças estruturais nas moléculas de adsorbato, foram calculados
os comprimentos de ligação médios para O−H, O−C, C−H e C−C, rotulados como dO−H ,
dO−C , dC−H e dC−C , respectivamente. Apesar das diferenças estruturais, como o tamanho
da cadeia carbônica e o número de hidroxilas, na fase gasosa os três alcoóis apresentaram
os mesmos valores médios de comprimento de ligação, por exemplo, dO−H = 0,97 Å,
dO−C = 1,43 Å e dC−H = 1,10 Å, enquanto que dC−C = 1,52 Å para ambos etanol e
glicerol. Estes resultados podem ser explicados pela estabilidade das ligações formadas
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pela hibridização dos orbitais sp3 cuja quebra constitui um grande desafio para a conversão
catalítica de alcoóis em H2 e CO.

4.5

Adsorção de alcoóis sobre os substratos Pt3 Ni(111)

Para o estudo de adsorção, foram selecionadas as conformações de menor energia
para o metanol e etanol, e.g., alternada e trans, respectivamente, enquanto que para
o glicerol se adotou a estrutura reportada em trabalho anterior. 145 Essas conformações
foram, então, usadas para construir diversas configurações de adsorção dos alcoóis, em
um procedimento semelhante ao utilizado no Capítulo 3. Naturalmente, pelos sistemas
Pt3 Ni terem composições mais complexas, um maior número de sítios de adsorção foram
considerados, como por exemplo sítios Pt contendo um ou dois Ni vizinhos. Do mesmo
modo, empregou-se o algoritmo de gradiente conjugado para as otimizações estruturais,
enquanto que a correção D3 foi aplicada apenas às configurações de menor energia. Mais
detalhes acerca dos parâmetros computacionais estão presentes no Apêndice A.
4.5.1

Configurações de menor energia

As configurações PBE e PBE+D3 de menor energia para o metanol, etanol e glicerol
sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e
Pt(111) são mostradas nas Figuras 4.3 e 4.4, respectivamente. A energia de adsorção, Ead ,
dada abaixo de cada configuração, foi calculada como se segue,
álcool/substrato

Ead = Etot
álcool/substrato

substrato
álcool
− Etot
− Etot
,

(4.3)

substrato
onde Etot
é a energia total do sistema álcool/substrato, enquanto Etot
e
álcool
Etot
são as energias totais do substrato limpo e da molécula de álcool em fase gasosa,
respectivamente.
De maneira semelhante aos resultados obtidos no Capítulo 3, 145 notou-se uma clara
tendência nas adsorções de metanol, etanol e glicerol sobre os substratos de superfícies
não corrugadas, e.g., estes alcoóis se ligam via átomo de oxigênio a um sítio top
mantendo a cadeia carbônica orientada próxima à superfície, o que sugere que os átomos
da cadeia carbônica também contribuem para a adsorção, em especial, os átomos de
hidrogênio mais próximos dos substrato. Na adsorção de metanol e etanol, a ligação O−H
permanece aproximadamente paralela à superfície, o que não acontece com o glicerol, cuja
ligação permanece apontando para o oxigênio da próxima hidroxila a fim de manter a
ligação de hidrogênio intramolecular. Para ambos os sistemas Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
e Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111), os alcoóis apresentam uma leve preferência de 24∼55 meV por
sítios Pt que se ligam a apenas um átomo de Ni, ou seja, os sítios que apresentam carga
efetiva de Bader menos negativa. Além disso, para o substrato Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
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Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)

Pt(111)

vista topo

Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
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Metanol

Ni(111)
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Figura 4.3 – Configurações PBE de menor energia obtidas para a adsorção de metanol,
etanol e glicerol sobre os substratos Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111). As energias de
adsorção, Ead , são dadas abaixo de cada configuração. Figura adaptada de
Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
os alcoóis preferem se ligar com seu oxigênio aniônico à posição top dos sítios catiônicos Ni,
assim, sugerindo que a interação álcool-TM possui uma forte contribuição Coulombiana.
4.5.2

Diferença de densidade eletrônica

Para compreender as mudanças que ocorrem na densidade eletrônica mediante
a adsorção de alcoóis, calculou-se a diferença de densidade eletrônica, Δρ(r) =
ρálcool/substrato (r) − ρsubstrato (r) − ρálcool (r). Nesta análise, foram tomadas as configurações
de menor energia para cada cálculo, naturalmente, as densidades ρsubstrato (r) e ρálcool (r)
correspondem aos sistemas isolados onde o arranjo atômico dos estados adsorvidos foi
mantido. Os resultados PBE e PBE+D3 para a variação líquida de Δρ no eixo z, Δρ(z),
que indica como ρ varia ao longo do slab, e a ilustração das isosuperfícies 3D são mostrados
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Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
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Figura 4.4 – Configurações PBE+D3 de menor energia obtidas para a adsorção de metanol,
etanol e glicerol sobre os substratos Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111). As energias de
adsorção, Ead , são dadas abaixo de cada configuração. Figura adaptada de
Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
nas Figuras 4.5 e 4.6, respectivamente.
A partir da análise de Δρ(z), nota-se um aumento na densidade eletrônica na região
entre o substrato e o álcool que pode estar relacionada com a magnitude da interação
álcool-substrato, isto é, interações mais fortes são associadas com maiores concentrações
de densidade eletrônica entre os sistemas ligantes. O acúmulo de ρ do álcool em direção
ao substrato indica a formação de um momento de dipolo induzido com o lado negativo
apontado em direção à superfície, o que contribui para diminuir a função trabalho do
substrato, Tabela 4.2, como será mostrado na próxima seção. Além disso, da terceira
camada mais externa para baixo, as mudanças na densidade eletrônica dos substratos é
insignificante, em outras palavras, isso significa que a adsorção de alcoóis promove apenas
perturbações locais.
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Figura 4.5 – Resultados PBE para a diferença de densidade eletrônica após adsorção
de metanol, etanol e glicerol sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111) para as
configurações de menor energia. Os painéis à esquerda apresentam
a variação da densidade eletrônica no eixo z, Δρ(z), as linhas tracejadas
vermelha e preta indicam, respectivamente, a posição (no eixo z) do O e TM
(Pt ou Ni). Os painéis à direita apresentam as isosuperfícies (0,0017 e Å−3 )
onde as regiões em amarelo e azul indicam acúmulo e depleção de densidade
eletrônica, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180
com permissão da PCCP Owner Societies.
A análise das isosuperfícies de Δρ revela que há depleção de densidade eletrônica
nos estados d dos TM que são perpendiculares à superfície, enquanto que os estados d
diagonais são ocupados. Este resultado sugere que parte da densidade eletrônica migra
do estado dz2 para os estados dxz e dyz a fim de minimizar a repulsão com a crescente
densidade eletrônica entre a molécula e o substrato. Também é possível observar regiões
de aumento de densidade eletrônica entre átomos de TM e hidrogênios mais próximos do
substrato, como aqueles das ligações O1−H1 e C2−H4, como rotulado na Figura 4.2, o
que sugere um papel importante das interações H−TM, em especial para o glicerol, que
apresenta mais átomos de hidrogênio próximos a superfície. Embora não seja possível
relacionar as isosuperfícies com alterações nos orbitais dos alcoóis, observou-se que Δρ
dentro da molécula apresenta depleção de densidade eletrônica entre ligações atômicas,
como as O−H e C−H, o que pode estar relacionado com o enfraquecimento destas ligações.
Como uma tendência geral, as mudanças geométricas induzidas pelo funcional PBE+D3
ampliam as mudanças na densidade eletrônica quando comparadas com os resultados
PBE, o que também inclui maiores concentrações de ρ entre os sistemas. Este resultado se
correlaciona com as tendências observadas no Capítulo 3 para a DOS, i.e., a aproximação
entre os átomos das moléculas e substrato, induzida pela correção D3, promove uma maior
perturbação nos seus estados eletrônicos.
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Figura 4.6 – Resultados PBE+D3 para a diferença de densidade eletrônica após adsorção
de metanol, etanol e glicerol sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111) para as
configurações de menor energia. Os painéis à esquerda apresentam
a variação da densidade eletrônica no eixo z, Δρ(z), as linhas tracejadas
vermelha e preta indicam, respectivamente, a posição (no eixo z) do O e TM
(Pt ou Ni). Os painéis à direita apresentam as isosuperfícies (0,0017 e Å−3 )
onde as regiões em amarelo e azul indicam acúmulo e depleção de densidade
eletrônica, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180
com permissão da PCCP Owner Societies.
4.5.3

Mudança na função trabalho e transferência de carga

Para melhor entender os efeitos dos rearranjos na densidade eletrônica nos sistemas
álcool-substrato, calculou-se a mudança da função trabalho devido à adsorção de alcoóis,
ΔΦ, como
ΔΦ = Φálcool/substrato − Φsubstrato ,
(4.4)
onde Φálcool/substrato e Φsubstrato são as funções trabalho dos sistemas álcool/substrato e
substratos limpos, respectivamente. Na Tabela 4.2 estão contidos ambos resultados PBE
e PBE+D3.
Os resultados demonstram que a função trabalho de todos os substratos reduz mediante
adsorção de metanol, etanol ou glicerol, o que está em concordância com dados de estudos
anteriores, 54,56,57 contudo, é importante notar que nenhuma correlação direta entre a
magnitude de ΔΦ e a energia de adsorção ou tamanho dos alcoóis foi encontrada. Como
mencionado anteriormente, a diminuição observada em Φ pode ser explicada pela formação
de dipolos através do deslocamento de densidade eletrônica do álcool para o substrato
e do interior do substrato para a região acima da superfície. No entanto, como dipolos
possuem componentes vetoriais e alcoóis possuem estruturas complexas, nesse caso, não é
simples encontrar uma relação quantitativa entre dipolo e ΔΦ.
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Tabela 4.2 – Energia de adsorção, Ead , em eV, mudança da função trabalho, ΔΦad , devido
à adsorção de metanol (meOH), etanol (etOH) e glicerol (Gly) em Ni(111),
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e
Pt(111), e a carga total efetiva da molécula adsorvida, ΔQmol .
PBE

PBE+D3

Ead

ΔΦ

ΔQmol

Ead

ΔΦ

ΔQmol

meOH/Ni(111)
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
meOH/Pt(111)

−0,32
−0,73
−0,21
−0,27
−0,32

−0,91
−0,68
−0,81
−0,75
−0,79

0,02
0,05
0,09
0,09
0,12

−0,70
−1,27
−0,63
−0,67
−0,74

−0,88
−0,63
−0,78
−0,76
−0,80

0,02
0,05
0,10
0,10
0,11

etOH/Ni(111)
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
etOH/Pt(111)

−0,31
−0,74
−0,22
−0,28
−0,33

−0,99
−0,86
−0,82
−0,84
−0,83

0,02
0,05
0,09
0,10
0,12

−0,88
−1,38
−0,79
−0,83
−0,90

−0,97
−0,76
−0,82
−0,81
−0,82

0,01
0,03
0,10
0,10
0,12

Gly/Ni(111)
Gly/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
Gly/Pt(111)

−0,41
−0,81
−0,31
−0,38
−0,44

−0,54
−1,18
−0,52
−0,58
−0,63

0,02
0,07
0,11
0,13
0,17

−1,23
−1,68
−1,22
−1,27
−1,37

−0,57
−1,10
−0,57
−0,59
−0,68

0,02
0,06
0,14
0,14
0,18

Sistema

A fim de avaliar a transferência de carga devido à adsorção de metanol, etanol e
glicerol, foi realizada a análise de carga de Bader para obter a carga efetiva de cada
átomo, Qef f = Zval − QBader , onde Zval é a carga total dos elétrons de valência (1, 4,
6, 10 e 10 e para H, C, O, Ni e Pt, respectivamente). Da carga efetiva atômica, Qef f ,
calculou-se a carga líquida transferida entre os alcoóis e os substratos, ΔQmol , cujos
resultados estão sumarizados na Tabela 4.2. Como se pode notar, os alcoóis transferem
de 0,02 e a 0,17 e (PBE) e de 0,01 e a 0,18 e (PBE+D3) para os substratos que, em
conjunto com a formação de dipolo, contribui parcialmente para a redução da função
trabalho. Além disso, esse resultado se relaciona com os valores negativos de Δρ(z),
Figura 4.5, acima da linha vermelha, onde a maior parte da molécula está localizada. A
magnitude da carga transferida é maior para os substratos ricos em Pt do que para o
Ni(111) e Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), em outras palavras, a transferência de carga para o
substrato aumenta com o conteúdo de Pt na superfície, o que pode ser explicado pela
maior eletronegatividade da Pt.
Foram calculadas também as cargas efetivas médias para cada espécie atômica após a
interação, por exemplo, oxigênio, carbono, hidrogênios, que foram separados em ligados
O
C
a O, QH , em ligados a C, QH , e os TM (Ni ou Pt), separados em sítio de adsorção,
O
QTM , e os átomos remanescentes da primeira camada, QTM , nomenclatura semelhante
à utilizada no Capítulo 3. Os resultados PBE+D3 estão sumarizados na Tabela 4.3,
enquanto que os resultados PBE estão disponíveis no Apêndice C devido à sua similaridade
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com os resultados contendo a correção de vdW. Como encontrado em estudos anteriores, 145
após a adsorção, a carga positiva média dos átomos de C diminuem por cerca de 0,02 e
até 0,12 e, isto é, os átomos de C recebem carga, o que pode estar relacionado com o
estiramento/enfraquecimento das ligações C−O após a adsorção, observado nas análises
estruturais que serão abordadas adiante. Por outro lado, os hidrogênios ligados aos
carbonos, HC , perdem de 0,02 e até 0,05 e, o que indica que a maior parte da carga
transferida do adsorbato para o substrato vem dos HC , especialmente aqueles mais próximos
à superfície, como se pode observar na forte depleção de densidade eletrônica nesses átomos,
Figura 4.5. Adicionalmente, o átomo de TM diretamente abaixo do O ligante se torna
catiônico ou ainda mais catiônico, pela perda de 0,13 e até 0,18 e para átomos TM na
vizinhança, por exemplo, a carga efetiva do Ni mais próximo ao O vai de 0,27 e para
0,41 e no substrato Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111). Este comportamento foi anteriormente
observado após adsorção de metanol em Pt3 Ni(111) 57 e, mais recentemente, de glicerol
em Ptn /Pt(111), 145 sugerindo que a polarização da superfície após interação deve ser uma
tendência geral em sistemas metálicos.
Tabela 4.3 – Resultados PBE+D3 para a carga efetiva média, Q (em e), dos átomos C,
O, H, e TM (Ni ou Pt) para metanol (meOH), etanol (etOH) e glicerol
(Gly) adsorvido sobre os substratos Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111). Os hidrogênios
O
foram separados em dois grupos: os ligados a oxigênio, QH , e os ligados a
C
carbono, QH ; enquanto que os átomos de TM (Ni ou Pt) foram separados
O
em sítio de adsorção, QTM , e nos átomos remanescentes da primeira camada,
QTM .
Sistema

QC

QO

meOH
meOH/Ni(111)
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
meOH/Pt(111)
etOH
etOH/Ni(111)
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
etOH/Pt(111)
Gly
Gly/Ni(111)
Gly/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
Gly/Pt(111)

0,49
0,39
0,41
0,40
0,40
0,37
0,25
0,21
0,22
0,22
0,21
0,20
0,49
0,46
0,44
0,47
0,47
0,46

−1,09
−1,11
−1,11
−1,06
−1,06
−1,05
−1,10
−1,10
−1,10
−1,06
−1,05
−1,04
−1,11
−1,12
−1,10
−1,10
−1,09
−1,09

QH

C

0,01
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,00
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,01
0,03
0,04
0,03
0,04
0,05

QH

O

0,58
0,61
0,62
0,61
0,61
0,61
0,59
0,60
0,61
0,61
0,61
0,61
0,60
0,61
0,62
0,61
0,61
0,61

O

QTM QTM
−0,04
−0,06
−0,13
−0,13
−0,06

0,15
0,40
0,05
0,05
0,10

−0,04
−0,06
−0,13
−0,13
−0,06

0,15
0,39
0,05
0,04
0,10

−0,04
−0,06
−0,13
−0,14
−0,07

0,16
0,39
0,02
0,04
0,09
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Parâmetros de equilíbrio

A fim de obter uma descrição quantitativa das estruturas de adsorção dos alcoóis, foram
calculadas as distâncias mínimas de equilíbrio entre os átomos dos alcoóis e substratos.
Também foram obtidos os valores do ângulo que a cadeia carbônica de cada álcool faz
com o vetor normal à superfície. Esses parâmetros estruturais estão definidos na Figura
4.7, enquanto seus resultados PBE+D3 estão contidos na Tabela 4.4; os resultados PBE
estão disponíveis no Apêndice C. No caso do metanol, foi usado o ângulo entre a ligação
C−O e o vetor normal à superfície. Os resultados mostram que o comprimento de ligação
O−TM, que diz respeito à principal interação entre alcoóis e TM, é 0,17 Å mais curto
no Ni(111) que na Pt(111), o que se correlaciona bem com o fato do Ni possuir um raio
0,16 Å menor que a Pt. Como se pode observar na Tabela 4.4, as distâncias O−Pt são
maiores para as ligas, exceto para o sistema Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) que possui dO−TM
variando de 2,01 até 2,05 Å, o que indica uma interação mais forte dos alcoóis com esse
substrato. Embora os oxigênios das ligações O−TM sejam os átomos mais próximos do
substrato, os valores dos parâmetros dHO −TM e dHC −TM , em particular para o etanol e o
glicerol, estão abaixo de 3,00 Å, i.e., esses hidrogênios estão próximos o suficiente para
contribuir significativamente para as energias de adsorção.

αCC⊥
dHC −TM

dC−TM

dHO −TM

dO−TM

Figura 4.7 – Parâmetros estruturais usados para representar a adsorção de metanol, etanol
e glicerol sobre os substratos Pt3 Ni, nomeadamente, as distâncias mais
curtas entre os átomos O, C, HC , e HO do adsorbato e os átomos TM (= Ni
ou Pt) do substrato, dO−TM , dC−TM , dHC −TM , dHO −TM , respectivamente, e a
orientação relativa dos alcoóis com respeito à superfície, que é definida pelo
ângulo entre o vetor normal à superfície e uma linha imaginária que conecta
os carbonos terminais, αCC⊥ . Para o metanol, foi utilizado o ângulo entre a
ligação C−O e o vetor normal. Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180
com permissão da PCCP Owner Societies.
Ao comparar os valores dos parâmetros estruturais entre os alcoóis, nota-se que dO−TM
aumenta levemente com o tamanho do álcool, devido provavelmente ao aumento na repulsão
estérica, enquanto dHC −TM diminuem porque a flexibilidade de uma cadeia carbônica maior
permite que os átomos de H permaneçam mais próximos e, consequentemente, interajam
mais fortemente com a superfície. As distâncias mínimas de ligação C−TM, dC−TM ,
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seguem a mesma tendência que dO−TM para o metanol e o etanol pois, nesses casos, o
carbono mais próximo do substrato é aquele ligado ao grupo hidróxi que interage com
a superfície, enquanto que para o glicerol é o carbono central que fica mais próximo
à superfície. A adição da correção de vdW aumentou αCC⊥ por até 5°, que se traduz
aos alcoóis adsorvendo mais paralelamente à superfície (αCC⊥ = 90° significa totalmente
paralelo) e, portanto, nota-se uma diminuição geral nas distâncias de equilíbrio devido às
forças atrativas de London.
Tabela 4.4 – Parâmetros estruturais PBE+D3 para a adsorção de metanol
(meOH), etanol (etOH) e glicerol (Gly) sobre os substratos Ni(111),
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e
Pt(111). Distâncias mínimas de equilíbrio (em Å) entre os átomos O, C,
HC e HO do adsorbato e os átomos TM (= Ni ou Pt) do substrato, dO−TM ,
dC−TM , dHC −TM e dHO −TM , respectivamente. Adicionalmente, o ângulo entre
o vetor normal a superfície e uma linha imaginária que conecta os carbonos
terminais, αCC⊥ , em graus.
Sistema

dO−TM dC−TM dHC −TM dHO −TM αCC⊥

meOH/Ni(111)
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
meOH/Pt(111)

2,12
2,00
2,37
2,33
2,29

3,08
2,96
3,27
3,28
3,25

2,83
3,11
3,08
3,03
2,92

2,49
2,41
2,67
2,65
2,61

56,79
54,61
58,62
57,03
57,21

etOH/Ni(111)
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
etOH/Pt(111)

2,12
2,13
2,38
2,34
2,29

3,14
3,15
3,31
3,27
3,26

2,39
2,50
2,61
2,50
2,72

2,44
2,49
2,62
2,60
2,55

82,30
70,57
79,22
81,87
77,85

Gly/Ni(111)
Gly/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
Gly/Pt(111)

2,14
2,05
2,47
2,37
2,33

3,06
3,03
3,12
3,10
3,07

1,96
2,04
1,97
1,96
1,91

2,59
2,43
2,86
2,79
2,72

77,39
69,78
80,75
79,98
80,23

Durante a interação entre molécula e substrato, os rearranjos da densidade eletrônica
alteram a estrutura do adsorbato, tal processo, que pode tanto favorecer quanto prejudicar
a quebra das ligações internas, constitui um dos princípios da catálise. Para entender como
a estrutura dos alcoóis muda mediante a adsorção, foram calculados os comprimentos de
ligação intramolecular de equilíbrio para ambas as fases gasosa e adsorvida do metanol,
etanol e glicerol. Devido ao grande número de parâmetros estruturais, especialmente para
o glicerol, aqui se discutem apenas as tendências gerais dos parâmetros PBE+D3 que mais
variaram, estes últimos se encontram sumarizados na Tabela 4.5. As ligações internas
foram identificadas de acordo com as numerações dos átomos das moléculas, ilustradas
1
2
na Figura 4.2, por exemplo, ΔdC −C diz respeito à ligação C1−C2. No Apêndice C
estão contidos os dados completos sobre as mudanças nas ligações internas das moléculas
adsorvidas.
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Tabela 4.5 – Resultados PBE+D3 para mudanças no comprimento de ligação (em
%), relativas à fase gasosa, do metanol (meOH), etanol (etOH) e
glicerol (Gly) quando adsorvidos sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111). As mudanças
mais significativas estão relacionadas com as ligações O1−H1, C1−O1,
1
1
1
1
C1−C2 e C2−H4, Figura 4.2, e estão rotuladas como ΔdO −H , ΔdC −O ,
1
2
2
4
ΔdC −C e ΔdC −H , respectivamente.
Sistema

1

ΔdO

−H1

ΔdC

1

−O1

ΔdC

1

−C2

ΔdC

2

−H4

meOH/Ni(111)
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
meOH/Pt(111)

0,90
1,62
0,82
0,91
0,89

1,36
1,58
1,22
1,29
1,48

etOH/Ni(111)
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
etOH/Pt(111)

0,96
1,89
1,05
1,07
1,35

1,64
1,72
1,51
1,65
1,91

−0,51
−0,40
−0,47
−0,53
−0,58

0,72
0,47
0,48
0,63
0,35

Gly/Ni(111)
Gly/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
Gly/Pt(111)

0,51
0,57
0,47
0,55
0,70

2,07
1,89
1,37
1,90
1,98

−0,81
−0,59
−0,78
−0,87
−0,94

2,40
1,12
3,82
3,83
4,54

Após adsorção, houve um estiramento/enfraquecimento das ligações C−O e O−H em
cada álcool, resultado que se correlaciona com as análises de Δρ sugerindo que o oxigênio
desloca densidade eletrônica das ligações C−O e O−H para se ligar ao substrato. Também
foi observado que a maior parte das ligações C−H se contrai ou apresenta mudanças
pouco significantes exceto para a ligação C2−H4, que correspondem aos átomos de H mais
2
4
próximos às superfícies, ver dHC −TM (Tabela 4.4), e apresentam valores de ΔdC −H que
variam de 0.21 até 0,52 % (etanol) e de 1,04 até 4,05 % (glicerol). Os resultados também
sugerem que a quebra do etanol e do glicerol em fragmentos menores como um primeiro
1
2
passo é improvável porque os valores de ΔdC −C indicam um fortalecimento das ligações
C−C mediante a adsorção. Estes dados estão de acordo com resultados anteriores de
DFT 52,58,131,133 sugerindo que a desidrogenação de alcoóis precede a quebra das ligações
C−C e C−O. Como esperado, a magnitude de Δd aumenta a medida que o álcool adsorve
mais próximo da superfície, por exemplo, quanto mais curtas são as distâncias dO−TM
e dHC −TM , maiores serão os valores de Δd para as ligações O1−H1, C1−O1 e C2−H4.
Contudo, essa tendência se torna menos clara para o glicerol devido à presença de múltiplos
grupos hidróxi. Consequentemente, ao se incluir a correção D3, que aproxima molécula e
substrato, maiores valores de Δd são obtidos, o que significa que há uma maior perturbação
dentro da estrutura dos adsorbatos.
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Energia de adsorção

Para entender melhor o papel da estrutura dos alcoóis e substratos na magnitude de suas
interações, calculou-se conforme a equação 4.3 a energia de adsorção, Ead . Os resultados
PBE e PBE+D3 estão contidos na Tabela 4.2 e dados abaixo de cada configuração nas
Figuras 4.3 e 4.4, respectivamente.
Os resultados mostram que a energia de ligação dos alcoóis aumenta na seguinte
ordem: Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) < Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) < Ni(111) < Pt(111) <
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), o que se correlaciona muito bem com as distâncias de ligação
O−Pt, isto é, menores valores de dO−TM implicam em adsorções mais fortes, para os
sistemas estudados. Para explicar essa tendência, é possível relacionar a energia de
adsorção com algumas propriedades como por exemplo o centro da banda d, εd , o número
de coordenação, e a carga efetiva dos sítios de adsorção. Contudo, como εd está relacionado
com o número de coordenação, e.g., εd se move em direção ao nível de Fermi conforme
o número de coordenação diminui, 145 o uso de ambas propriedades seria redundante.
Ao se comparar εd (Tabela 4.1) com os valores de Ead , observa-se que o centro da
banda d se correlaciona com a energia de adsorção para os casos em que os alcoóis se
ligam ao sítio de Pt, isto é, a interação álcool-substrato enfraquece à medida que εd se
afasta da energia de Fermi. Este resultado, que os alcoóis se ligam mais fracamente aos
sistemas Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) e Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111), correlaciona-se bem com estudos
experimentais mostrando que ligas Pt3 Ni são cataliticamente mais ativas que Pt(111) para
reações onde a dessorção de espécies é uma etapa limitante de reação, como na reação de
redução do oxigênio. 169–171,190
Todavia, o modelo da banda d de Hammer e Nøskov 153,154 não pode ser aplicado para
todos os substratos pois Ni(111), que possui o εd mais próximo do nível de Fermi, está
associado com menores energias de adsorção do que a Pt(111). Além disso, as maiores
energias de adsorção estão associadas ao substrato Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), o que pode
ser explicado pela interação atrativa mais forte entre o O aniônico dos alcoóis e os sítios
catiônicos de Ni presentes na superfície, indicando que a componente Coulombiana da
interação é um fator preponderante na determinação de ambos o sítio de adsorção e a
magnitude de Ead . Deste modo, baseado na relação entre a interação álcool-substrato e a
atividade catalítica para a eletro-oxidação do glicerol, 21,39 pode-se estimar que materiais
com a estrutura Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) seriam mais suscetíveis ao envenenamento por
CO, levando ao uso de elevados sobrepotenciais para a remoção do mesmo, enquanto que
as ligas Pt3 Ni contendo a Pt-skin provavelmente apresentariam, pelas razões apontadas
no parágrafo anterior, melhor atividade catalítica a sobrepotenciais menores.
A partir dos dados da Tabela 4.2, pode-se observar que as energias de adsorção PBE
para ambos metanol e etanol estão muito próximas em magnitude, sugerindo que a maior
parte da energia de adsorção PBE vem da interação O−TM pois nenhuma mudança
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significante foi observada com a troca do grupo −H pelo −CH3 . É importante salientar
que esse resultado é esperado já que o PBE, na condição de funcional semilocal, não
descreve apropriadamente as forças de dispersão de London. Adicionalmente, as energias
de adsorção do glicerol são cerca de 0,10 eV mais elevadas devido ao seus grupos hidróxi
adicionais, que alteram a distribuição de carga no interior da cadeia carbônica. De
fato, estudos em progresso no grupo de Da Silva mostram que existe uma relação linear
entre o aumento de Ead e com o número de −OH em moléculas C3 hidroxiladas. Assim
como observado em estudos anteriores, 54,56,57,59,145,167 a adição da correção D3 aumentou
significativamente a magnitude de Ead por incrementos que aumentam com o tamanho do
álcool, e.g., o aumento médio absoluto de Ead para o metanol, etanol e glicerol foi de 0.43,
0.58 e 0,88 eV, respectivamente.

4.6

Resumo

Neste capítulo, investigaram-se, por meio da abordagem DFT-PBE+D3, as
propriedades de adsorção de alcoóis (metanol, etanol e glicerol) sobre cinco substratos: (i)
Ni(111), (ii) Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) (tensão compressiva), (iii) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
(sem tensão), (iv) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) (tensão expansiva) e (v) Pt(111). Como esperado,
as propriedades eletrônicas da liga Pt3 Ni diferem daquelas apresentadas pelos sistemas
Pt(111) e Ni(111). Por exemplo, devido à diferença de eletronegatividade, o Ni transfere
carga para cada átomo de Pt da vizinhança, assim, criando sítios levemente aniônicos
de Pt e catiônicos de Ni, que possuem um papel importante na adsorção de alcoóis pois
esse processo é conduzido principalmente por interações Coulombianas, e.g., os grupos
hidróxi se ligam mais fortemente aos sítios catiônicos. Contudo, na maioria dos sistemas
estudados, esses sítios não estão disponíveis pois a diferença de raio atômico dos seus
átomos constituintes provoca a segregação de átomos de Pt para a superfície, enquanto
que uma camada rica em Ni se forma na subsuperfície, o que é um comportamento já
observado em trabalhos experimentais com ligas PtNi recozidas. 168–171
Os resultados indicam que a tensão expansiva favorece a segregação de Pt para a
superfície pois o maior parâmetro de rede do sistema reduz a tensão (e a sobreposição
atômica) dentro da camada de Pt e move o centro da banda d da superfície em direção
ao nível de Fermi, portanto, levando a um pequeno aumento na energia de ligação dos
alcoóis. Também foi observado que uma tensão compressiva substancial no sistema
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) provocou a formação de uma superfície corrugada e favoreceu
a segregação de pequenas ilhas de Ni positivamente carregadas, o que explica a forte
interação adsorbato-substrato nesse sistema.
Os alcoóis possuem uma clara preferência por sítios de adsorção top e, quando ligados,
tendem a orientar sua cadeia carbônica quase que paralelamente às superfícies. Dentre os
alcoóis, as pequenas diferenças que foram encontradas nas distâncias dos seus átomos e
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dos átomos de TM são explicadas pelos seus tamanhos moleculares, que podem dificultar a
aproximação da interação O−TM devido a repulsão estérica, embora as interações H−TM
sejam favorecidas por conta da maior flexibilidade de cadeias carbônicas maiores. A maior
parte dos achados diferenciados para as propriedades de adsorção do glicerol, como maiores
energias de ligação, podem estar mais relacionados com os grupos hidróxi adicionais do
que com seu maior tamanho.
Além disso, observou-se que a adição da correção de dispersão DFT-D3 aumentou a
magnitude das energias de adsorção e foi essencial para reproduzir a tendência esperada
na qual a energia de adsorção aumenta com o tamanho molecular, e.g., metanol < etanol
< glicerol. A natureza atrativa das interações de dispersão também diminui as distâncias
atômicas entre os alcoóis e os substratos, assim, aumentando as perturbações na densidade
eletrônica desses sistemas após a adsorção e também o estiramento/encurtamento das
ligações intramoleculares dos adsorbatos.

Capítulo 5

Efeitos de temperatura sobre o glicerol em
substratos Pt3Ni(111)
5.1

Introdução

A consideração de efeitos de temperatura é um passo importante quando se objetiva
realizar simulações de moléculas interagindo com superfícies através de uma abordagem
mais realista, pois permite que as variações estruturais do sistema no tempo sejam
investigadas, permitindo, inclusive, a identificação de configurações estáveis fora do regime
de T = 0 K. Infelizmente, o custo computacional associado às abordagens mecânicoquânticas, como a DFT, restringe as escalas da simulação e torna proibitivo seu uso no
estudo da evolução dinâmica de sistemas. Uma abordagem alternativa seria o uso de
dados DFT sobre energia e estrutura para treinar campos de forças que necessitem de
menos recursos computacionais, portanto, tornando possível a simulação de processos
dinâmicos. 191 Dentro dessas perspectivas, o campo de força ReaxFF 126 desponta como
um passo ainda mais próximo da fronteira entre simulação e realidade pois, ao contrário
de outros potenciais incapazes de modelar mudanças nas conectividades dos átomos, o
ReaxFF permite a descrição de eventos reativos, e.g., formação e quebra de ligações
químicas, através do formalismo de ordem de ligação.
Ao longo dos anos, o ReaxFF vem sendo empregado no estudo dos mais variados
sistemas, permitindo a avaliação de reações químicas na região de interface entre fases
sólidas, líquidas e gasosas, devido ao fato de que o potencial de cada elemento é transferível
entre as fases, isto é, o mesmo formalismo é usado para tratar o átomo de carbono no CO2
gasoso ou na estrutura do diamante. 191 Por exemplo, Fantauzzi et al. 192 empregaram o
ReaxFF para obter informações sobre as limitações cinéticas afetando a oxidação inicial
de superfícies de Pt. Em outro estudo, simulações reativas sobre a formação e organização
de TiO2 demonstraram que o processo do crescimento da nanopartícula é completamente
diferente em água, onde os cristais de TiO2 promovem a dissociação da água, criando uma
rede de ligações de hidrogênio que facilitam o crescimento orientado do nanocristal. 193,194
Adicionalmente, o ReaxFF foi usado com sucesso em estudos cinéticos sobre a adsorção e
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difusão de hidrogênio em diversas fases metálicas de Fe, 195 Pt 196 e Pd. 197 Todavia, até
o presente momento, não há qualquer estudo que explore as potencialidades do ReaxFF
para investigar a interação de glicerol com superfícies de metais de transição, embora a
literatura disponha de potenciais reativos publicados que possibilitam o tratamento desses
sistemas, como por exemplo os potenciais Pt/C/H/O 198 e Pt/Ni/C/H/O. 199
Neste capítulo, é descrito o emprego do ReaxFF para estudar qualitativamente os
efeitos de temperatura na interação de moléculas de glicerol sobre superfícies baseadas
nos sistemas Pt3 Ni. Inicialmente, planejava-se estudar a adsorção sobre todos os
substratos de menor energia apresentados no Capítulo 4. Entretanto, problemas de
paralelização no código LAMMPS inviabilizaram o estudo de sistemas baseados nos
substratos Ni(111) e Pt192 Ni48 /Pt192 Ni48 /Ni(111), mais detalhes serão dados na seção 5.3.
Deste modo, foram considerados apenas três substratos para o estudo da adsorção: (i)
Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), (ii) Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt(111) e (iii) Pt(111). Para avaliar
a influência de outras moléculas de glicerol na dinâmica, sobre cada substrato, foram
considerados cinco níveis de recobrimento de superfície: (i) um único glicerol, (ii) dezesseis
moléculas de glicerol, e filmes de glicerol com espessuras de (iii) 5, (iv) 10 e (v) 20 Å.
Aqui são apresentados os resultados das dinâmicas para avaliar a estabilidade térmica dos
substratos. Também são discutidas as principais tendências observadas para o glicerol em
diferentes níveis de recobrimento de superfície, baseadas na evolução da trajetória de cada
dinâmica reativa.

5.2

Construção das configurações atômicas para os sistemas Gly Pt3 Ni

Nesse estudo, foram selecionados os mesmos substratos Pt3 Ni de menor energia,
incluindo as superfícies Ni(111) e Pt(111), obtidos no Capítulo 4. O menor custo
computacional da MD possibilitou o aumento do número de átomos considerados no sistema,
de modo que superfícies maiores, e.g., slabs de (16×16) células unitárias e 10 camadas
(totalizando 16 · 16 · 10 = 2560 átomos), foram construídas preservando as estruturas
obtidas pelo funcional PBE, em que slabs são separados de suas imagens por um vácuo de
20 Å. Deste modo, os substratos foram rotulados como no capítulo anterior, com respeito à
composição das duas camadas mais externas: (i) Ni(111), (ii) Pt192 Ni48 /Pt192 Ni48 /Ni(111),
(iii) Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), (iv) Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e (v) Pt(111).
Ressalta-se, entretanto, duas diferenças entre os sistemas deste e do Capítulo 4. A
primeira é que, por uma questão de compatibilidade com outras ferramentas de MD,∗ as
células unitárias passaram a ser retangulares e não mais hexagonais, o que em nada altera a
físico-química do problema. A segunda é que agora os slabs apresentam as duas superfícies
∗

O programa Packmol, 200,201 usado para adicionar as moléculas sobre os sistemas, não trabalha com
células hexagonais.
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idênticas, i.e., possuem simetria de inversão, ao contrário dos sistemas apresentados no
Capítulo 4. Por exemplo, enquanto que o sistema Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) apresenta uma
superfície de composição Pt12 Ni4 e a outra Ni(111), seu análogo (16×16) apresenta as
duas superfícies com a mesma composição, veja na Figura 5.1. O uso de um substrato
com simetria de inversão se fez necessário porque os cálculos de dinâmica são conduzidos
em células periódicas e, por conta da temperatura, as moléculas podem se mover pela
célula e interagir com a outra superfície do slab, que deve ser idêntica à primeira, para
isolar o efeito do substrato.

Figura 5.1 – Principais diferenças entre os substratos usados nos Capítulos 4 e 5. O
substrato Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) é utilizado meramente como um exemplo.
Os átomos de Pt e Ni estão indicados em cinza e amarelo, respectivamente.
Além de avaliar os efeitos de temperatura sobre o sistema com um único glicerol
adsorvido, buscou-se também compreender como moléculas de glicerol adicionais podem
afetar a dinâmica sobre os substratos considerados, e.g., o comportamento de um filme
de glicerol entre os slabs. Para se obter uma transição suave entre os casos de uma única
molécula até uma fase condensada, foram considerados os seguintes casos: (i) uma única
molécula adsorvendo nos substratos, Gly/substrato; (ii) dezesseis moléculas adsorvendo
no substrato, o que equivale ao mesmo grau de recobrimento usado nos estudos DFT,
16Gly/substrato; (iii) um filme de glicerol ocupando 14 do volume da região de vácuo entre
os slabs, Gly 5 Å /substrato; (iv) um filme de glicerol ocupando 12 do volume da região de
vácuo entre os slabs, Gly 10 Å /substrato; e (v) um filme de glicerol ocupando todo o volume
da região de vácuo entre os slabs, Gly 20 Å /substrato. Os índices 5 Å, 10 Å e 20 Å designam
as espessuras (em Å) dos filmes de glicerol, que possuem a mesma densidade do poliol
a 20 ◦C, isto é, 1,26 g cm−3 . 202 Para visualizar melhor a diferença entre os sistemas, ver
a Figura 5.2. Nos sistemas Gly/substrato e 16Gly/substrato, as estruturas iniciais são
baseadas nas configurações de menor energia do glicerol obtidas pelos cálculos de DFT
para cada substrato. Para a construção dos filmes de glicerol, utilizou-se o programa
Packmol, 200,201 que empacota moléculas de modo aleatório dentro de regiões definidas do
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espaço. Ao mesmo tempo, o método de empacotamento garante que interações repulsivas
de curto alcance não prejudiquem as simulações através da definição de uma distância
mínima entre átomos de moléculas diferentes, que neste trabalho foi de 2 Å.

Figura 5.2 – Representação dos diferentes níveis de recobrimento de superfície para o
glicerol sobre o substrato Pt(111).

5.3

Efeitos de temperatura nos substratos Pt3 Ni

O aumento da temperatura nos substratos pode provocar a reorganização de suas
superfícies, causando impactos significativos na maneira que o glicerol interage com esses
sistemas. Por isso, conduziu-se um estudo sobre o efeito do aquecimento nas estruturas
de menor energia das ligas Pt3 Ni obtidas por cálculos DFT, com o objetivo principal de
avaliar se as tendências de estabilidade DFT observadas para T = 0 K se mantêm, na
escala de tempo das simulações, ou se outras configurações são favorecidas mediante o
fornecimento de energia cinética. Para isso, realizaram-se cálculos, mantendo o volume e
o número de partículas do sistema constantes, em que os substratos foram aquecidos de
0 até 2073 K, a uma taxa de aquecimento de 1 K/ps, para permitir uma evolução suave
dos sistemas. A temperatura final escolhida é bem superior às temperaturas usadas no
recozimento de ligas de PtNi, 168–171 e.g., 950∼1000 K, e pouco maior que a temperatura
de fusão da platina (2041 K), 203 o que permite observar o comportamento dos substratos
em uma ampla faixa de temperaturas.
Desse modo, tomando a temperatura alvo e a taxa de aquecimento, têm se que as
simulações permitiram o estudo da evolução dos substratos durante um intervalo de
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2073 ps. Naturalmente, processos de reorganização/reestruturação de superfícies podem
acontecer em escalas de tempo que variam amplamente, desde períodos de vibrações
atômicas (femtosegundos) até décadas. Inclusive, diversos fatores influenciam na escala
de tempo desses processos, como por exemplo a própria temperatura, e a complexidade
da reestruturação, 204 isto é, reorganizações mais complexas da superfície demoram mais
que pequenas relaxações. Pode-se tomar como exemplo o processo de recozimento de
ligas de Pt3 Ni(111), em que a superfície se reorganiza através da difusão de átomos
na direção perpendicular à superfície. Nesse caso, as barreiras energéticas de difusão
associadas ao processo, que são ainda maiores para superfícies de empacotamento fechado
(os átomos estão mais coordenados), fazem com que escalas de tempos da ordem de horas
sejam características desse tipo de reestruturação. 205 Todavia, destaca-se novamente que o
objetivo das MD dos substratos puros não foi de simular o recozimento dos substratos,
mas avaliar suas estabilidades térmicas dentro da escala de tempo utilizada para estudar a
interação do glicerol com os substratos, e.g., da ordem de centenas de picosegundos.
Inicialmente, pretendia-se estudar o glicerol sobre todos os substratos mais estáveis
obtidos no estudo do Capítulo 4, contudo, durante o andamento do projeto, foram
observados problemas de paralelização no ReaxFF/LAMMPS e de custo computacional
envolvendo os sistemas Ni(111) e Pt192 Ni48 /Pt192 Ni48 /Ni(111) que inviabilizaram o estudo
desses substratos. Uma revisão das variáveis computacionais sugere que o problema pode
estar relacionado aos parâmetros do campo de força para o Ni em conjunto com as condições
de tensão compressiva impostas nos sistemas, tendo em vista que o problema só ocorreu
nos sistemas ricos em Ni. Por isso, os estudos envolvendo o glicerol sobre superfícies foram
conduzidos somente para os substratos remanescentes, e.g., Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111),
Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e Pt(111). As configurações instantâneas desses substratos nos
tempos t = 0, 518, 1036, 1554 e 2073 ps, bem como suas respectivas temperaturas, estão
apresentadas na Figura 5.3.
Durante a dinâmica para o sistema Pt(111), observou-se um maior deslocamento dos
átomos de Pt ao redor da sua posição de equilíbrio com o aumento da temperatura,
entretanto, a superfície manteve sua estrutura preservada, o que pode ser explicado pela
alta estabilidade do seu empacotamento · · ·ABCABC· · · ao longo da direção [111], 206 e
pelas barreiras cinéticas de difusão atômica. 205 Tendências similares foram observadas
para os sistemas Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111), isto é, ambos
preservaram suas estruturas, mesmo a temperaturas superiores a 2000 K, demonstrando
que o potencial ReaxFF mantém, inclusive em altas temperaturas, a preferência energética
pela segregação da Pt para a superfície, observada nos cálculos DFT. Esse resultado pode
estar relacionado com o método de parametrização do campo de força, cujos parâmetros
foram treinados usando resultados DFT-PBE de ligas PtNi muito próximos dos obtidos
nessa tese, e.g., a diferença entre os parâmetros de rede Pt3 Ni é menor que 0,3 %. 199
Também foi possível observar que, para temperaturas acima de 1500 K, os átomos de Pt do
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Figura 5.3 – Configurações
instantâneas
observadas
para
os
substratos
Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e Pt(111) durante
simulações adotando intervalos de 1 fs entre cada passo. As temperaturas
(em K) dos sistemas em t = 0, 518, 1036, 1554 e 2073 ps são dadas para
cada substrato, enquanto os átomos de Pt e Ni estão indicados em cinza e
amarelo, respectivamente.
sistema Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111) apresentam maior deslocamento no sentido ortogonal
ao plano da superfície do que nos outros sistemas, o que pode estar relacionado com a leve
tensão compressiva sobre a camada de Pt por estar submetida ao parâmetro de rede da liga
Pt3 Ni, que é 2,58 % menor quando comparado ao da Pt fcc. Desse modo, a estabilidade
térmica observada sugere que os substratos podem ser empregados no estudo dos efeitos de
temperatura sobre o glicerol com a segurança de que, na faixa de temperatura do estudo
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(0∼873 K), não sofrerão reorganizações estruturais que possam prejudicar uma correlação
dos resultados MD com os dados DFT obtido no Capítulo 4.

5.4

Efeitos de temperatura sobre o glicerol adsorvido em
substratos Pt3 Ni

Nesta seção, são apresentados os resultados das simulações de dinâmica
envolvendo o glicerol, em cada um dos regimes considerados, sobre os substratos
Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e Pt(111).
As dinâmicas
consistiram de cálculos em que os sistemas foram aquecidos, a uma taxa de 1 K/ps,
de 0 até 873 K, preservando o volume e número de partículas constantes. Portanto, a faixa
de temperatura usada permite que a interação do glicerol seja observada a temperaturas
superiores ao seu ponto de ebulição, que é de 563 K, 202 além de contemplar temperaturas
utilizadas em importantes processos de conversão do glicerol. Por exemplo, ensaios de eletrooxidação do glicerol em Pt são realizados em temperaturas abaixo dos 373 K, 21,22,39,40,42
enquanto que para a reforma do glicerol as temperaturas variam com o tipo de reforma:
a vapor (T > 673 K), em fase líquida (T < 573 K), em água supercrítica (T > 647 K),
etc. 207 Devido à presença de ligações C−H e O−H no sistema, que possuem frequências
vibracionais da ordem de femtosegundos, foi necessário reduzir o intervalo de tempo
entre passos para 0,25 fs, de modo a assegurar que o movimento das moléculas não se
torne instável devido aos erros que ocorrem na integração da trajetória. 208 Para ilustrar a
evolução de cada sistema, foram selecionadas as configurações instantâneas para os tempos
t = 0 , 218, 436, 655 e 873 ps, que englobam configurações que vão do início até o término
das simulações, representadas nas Figuras 5.4-5.8.
5.4.1

Dinâmicas de uma molécula de glicerol sobre os substratos Pt3 Ni

No início da dinâmica do glicerol sobre Pt(111), observou-se que a configuração DFT
de menor energia é mantida somente até 2 K, quando a interação H−Pt do grupo hidróxi
terminal mais afastado da superfície é quebrada, enquanto o grupo começa a rotacionar.
Quando a temperatura do sistema atinge 5 K, a principal interação molécula-substrato, i.e.,
a interação O−Pt, é quebrada e o glicerol passa a se mover pela superfície, interagindo com
o substrato através de −H ligados a carbonos e oxigênios. A medida que a temperatura
aumenta, o glicerol começa a efetuar pequenos saltos até que a molécula dessorve, quando
T =19 K, movendo-se até alcançar o topo da célula, onde a molécula passa, por conta da
periodicidade do sistema, a interagir com a outra superfície do slab. Quando o sistema é
aquecido até 61 K, o glicerol dessorve novamente, voltando a se ligar à primeira superfície,
onde sua configuração de adsorção varia entre aquela predita pela DFT, e uma segunda
configuração em que o glicerol interage com o substrato por meio dos seus átomos de
hidrogênio. O glicerol permanece estável no substrato até temperaturas de 340 K, em
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seguida, a molécula volta a se mover pela superfície. Quando a temperatura é elevada
para mais de 400 K, nota-se que o glicerol passa a assumir configurações de maior energia
muito semelhantes às obtidas pelos cálculos DFT, e.g., glicerol interagindo com a cadeia
carbônica quase que totalmente vertical à superfície (configuração Gly/Pt(111) em t =
655 ps, Figura 5.4). Quando a temperatura alcança valores próximos ao da temperatura
de ebulição do glicerol, a molécula dessorve novamente e, em seguida, começa a oscilar
entre as superfícies do slab.
Com relação aos substratos Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111) e Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111),
foram observados padrões muito semelhantes no início da MD àqueles do glicerol sobre
Pt(111), o que é compreensível, considerando que os três substratos possuem superfícies
compostas somente por sítios de Pt. Contudo, para as ligas, não houve dessorção da
molécula a baixas temperaturas, pelo contrário, sobre o Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) a molécula
dessorveu somente quando o sistema atingiu a temperatura de 718 K. Nesse caso, existe
uma discordância entre os resultados do ReaxFF e do DFT, e.g., os resultados da dinâmica
sugerem que o glicerol estaria mais fortemente ligado às ligas do que à superfície Pt(111),
enquanto os resultados DFT do Capítulo 4 mostram que, dentre esses três substratos, o
glicerol se liga mais fortemente à Pt(111).
5.4.2

Dinâmicas de dezesseis moléculas de glicerol sobre os substratos Pt3 Ni

O início das simulações para os sistemas 16Gly/substrato se mostrou muito semelhante
ao observado para o caso de uma única molécula, excetuando-se a dessorção precoce
observada para a Pt(111). Ao alcançar temperaturas entre 103 K e 171 K, variando de
acordo com o substrato, observou-se que as moléculas de glicerol passam a se mover
sobre a superfície, formando aglomerados de moléculas através de interações de hidrogênio
intermoleculares. O contínuo ganho de energia cinética promove, então, o crescimento
desses aglomerados, que chegam a conter até sete moléculas. Todavia, para temperaturas
maiores que 500 K, a tendência se inverte, e.g., os aglomerados começam a se desfazer e as
moléculas tendem a se espalhar, favorecendo o início da dessorção das moléculas de glicerol
que, mais dispersas, não contam com a estabilização resultante das interações de hidrogênio
laterais. Quando os sistemas alcançam temperaturas em torno dos 650 K, observa-se um
aumento na frequência de dessorção das moléculas, que passam a transicionar entre as
superfícies do slab, como se pode observar na Figura 5.5.
5.4.3

Dinâmicas de filmes de 5, 10 e 20 Å de glicerol sobre os substratos Pt3 Ni

No início da dinâmica para os sistemas Gly 5 Å /substrato, como esperado, as moléculas
de glicerol do filme se rearranjam de modo a maximizar o número de interações de
hidrogênio intermoleculares. O arranjo das moléculas no filme permanece fixo, enquanto
os grupos hidróxi oscilam sem romper completamente as interações intermoleculares. Para
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Figura 5.4 – Configurações instantâneas observadas para uma molécula de glicerol (Gly)
sobre os substratos Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e
Pt(111) durante simulações adotando intervalos de 0,25 fs entre cada passo.
As temperaturas (em K) dos sistemas em t = 0, 218, 436, 655 e 873 ps são
dadas para cada substrato, enquanto os átomos de Pt e Ni estão indicados
em cinza e amarelo, respectivamente.
todos os substratos, observou-se que as interações de hidrogênio começam a romper ao
redor de 300 K, o que pode ser interpretado como uma transição sólido-líquido do filme
tendo em vista que a temperatura de fusão do glicerol é de 291 K. 202 O aumento progressivo
da temperatura confere mais mobilidade às moléculas, que passam a transitar pelo filme,
formando seções mais espessas, como pode ser observado na Figura 5.6 para t = 436 ps.
As moléculas que constituem a segunda camada do filme, por estarem mais fracamente
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Figura 5.5 – Configurações instantâneas observadas para dezesseis moléculas
de glicerol (Gly) sobre os substratos Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111),
Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e Pt(111) durante simulações adotando intervalos
de 0,25 fs entre cada passo. As temperaturas (em K) dos sistemas em t = 0,
218, 436, 655 e 873 ps são dadas para cada substrato, enquanto os átomos
de Pt e Ni estão indicados em cinza e amarelo, respectivamente.
ligadas às moléculas da camada inferior, começam a migrar para a outra superfície quando
os sistemas atingem temperaturas entre 397 e 486 K. Conforme o sistema evolui no tempo,
as moléculas começam a se distribuir entre as duas superfícies, eventualmente formando
colunas de glicerol ao longo da região entre slabs. Ao final da simulação, por conta da
elevada temperatura, as moléculas passam a ocupar de maneira mais homogênea o volume
entre os slabs.
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Para os filmes de glicerol de 10 Å sobre os substratos, observaram-se tendências
semelhantes às encontradas na dinâmica dos filmes de 5 Å a baixas temperaturas, isto
é, existe uma compactação inicial do filme para maximizar a rede de interações de
hidrogênio intermoleculares. Assim como nos casos anteriores, o filme de 10 Å começa
a transicionar para a fase líquida quando os sistemas atingem temperaturas em torno
dos 300 K. Entretanto, observou-se que nesses sistemas a migração das moléculas de
glicerol para a outra superfície do slab se dá bem mais cedo, quando os sistemas atingem
temperaturas entre 317 e 407 K, provavelmente porque as moléculas na camada mais
externa do filme estão mais próximas dos átomos da outra superfície e, portanto, mais
suscetíveis a seu potencial atrativo. Também foi possível notar que, a medida que os
sistemas evoluem, as moléculas de glicerol se aglomeram em determinadas áreas, formando
colunas de moléculas na região entre slabs. Como se pode ver na Figura 5.7, para
temperaturas acima dos 600 K, as moléculas de glicerol passam a se distribuir de maneira
mais homogênea no espaço entre slabs.
Nas dinâmicas dos filmes de 20 Å, foram observadas quebras momentâneas das
interações de hidrogênio intermoleculares na mesma faixa de temperatura observada
para os filmes de 5 Å e 10 Å, contudo, o total preenchimento da região de vácuo pelo
filme preveniu que as moléculas apresentassem qualquer mobilidade, ainda que reduzida,
antes dos sistemas atingirem temperaturas em torno dos 470 K. Ao final das simulações
nos três sistemas, foram observados alguns átomos de hidrogênio adsorvidos que, por
conta da temperatura, apresentam elevada mobilidade sobre as superfícies, oscilando entre
sítios fcc e bridge. A presença de fragmentos CH2 OH−CHOH−CH2 O−, encontrados
fortemente ligados sobre as superfícies, sugere que as superfícies promovem a quebra
de ligações O−H do grupo hidróxi terminal, o que está de acordo com os resultados
DFT (do Capítulo 4) mostrando que esta ligação O−H é enfraquecida quando o glicerol
interage com as superfícies de TM. É importante salientar que a quebra de moléculas de
glicerol nos sistemas Gly 20 Å /substrato foi favorecida, principalmente, pelo maior tempo
de contato entre o glicerol e os substratos a elevadas temperaturas, proporcionado pela
alta densidade do filme, ao contrário dos outros sistemas, onde as moléculas de glicerol
dessorviam e transitavam no volume entre slabs. Todavia, observa-se experimentalmente
que altas concentrações de glicerol diminuem a habilidade da Pt oxidar o glicerol porque
a remoção de CO depende da adsorção conjunta de água, que se quebra para formar
espécies Pt-OH responsáveis pela oxidação do CO. 40 Naturalmente, isso não indica uma
discrepância direta entre as simulações e os experimentos, tendo em vista que existem
diferenças substanciais entre as condições experimentais e as que foram modeladas. Por
exemplo, no referido estudo, 40 o glicerol estava em solução aquosa, em meio ácido, a 25 ◦C,
e com um potencial sendo aplicado no sistema; isto é, diversos efeitos que não foram
contabilizados nas simulações de dinâmica.
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Figura 5.6 – Configurações instantâneas observadas para um filme de 5 Å de glicerol (Gly)
sobre os substratos Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e
Pt(111) durante simulações adotando intervalos de 0,25 fs entre cada passo.
As temperaturas (em K) dos sistemas em t = 0, 218, 436, 655 e 873 ps são
dadas para cada substrato, enquanto os átomos de Pt e Ni estão indicados
em cinza e amarelo, respectivamente.

5.4 Efeitos de temperatura sobre o glicerol adsorvido em substratos Pt3 Ni

872 K
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Figura 5.7 – Configurações instantâneas observadas para um filme de 10 Å de glicerol (Gly)
sobre os substratos Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e
Pt(111) durante simulações adotando intervalos de 0,25 fs entre cada passo.
As temperaturas (em K) dos sistemas em t = 0, 218, 436, 655 e 873 ps são
dadas para cada substrato, enquanto os átomos de Pt e Ni estão indicados
em cinza e amarelo, respectivamente.
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Figura 5.8 – Configurações instantâneas observadas para um filme de 20 Å de glicerol (Gly)
sobre os substratos Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e
Pt(111) durante simulações adotando intervalos de 0,25 fs entre cada passo.
As temperaturas (em K) dos sistemas em t = 0, 218, 436, 655 e 873 ps são
dadas para cada substrato, enquanto os átomos de Pt e Ni estão indicados
em cinza e amarelo, respectivamente.
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Resumo

Neste capítulo, investigaram-se os efeitos de temperatura sobre moléculas
de glicerol adsorvidas em três substratos: (i) Pt256 /Pt128 Ni128 /Pt3 Ni(111), (ii)
Pt256 /Pt128 Ni128 Pt(111) e (iii) Pt(111). Diversos níveis de recobrimento de superfície
para o glicerol foram também considerados, por exemplo, dinâmicas envolvendo uma única
molécula adsorvida, dezesseis moléculas sobre aos substratos, e filmes de glicerol com
5, 10 e 20 Å de espessura interagindo com os substratos. O estudo conduzido acerca da
estabilidade térmica dos substratos demonstrou que os sistemas estudados preservam as
estruturas de menor energia obtidas pelos cálculos DFT, mesmo quando submetidos a
temperaturas superiores a 2000 K, isto é, o potencial do ReaxFF preserva a preferência
dos átomos de Pt por sítios na superfície, em comparação aos átomos de Ni.
As simulações para um único glicerol adsorvendo mostraram que a configuração de
adsorção DFT é mantida apenas para temperaturas muito próximas de 0 K e que uma
segunda configuração em que a molécula interage através de átomos de H parece ser
favorecida em temperaturas mais altas. Observou-se também que o glicerol assume
configurações de alta energia preditas nesta tese por cálculos DFT momentos antes de
dessorver, o que é compreensível, tendo em vista que tais configurações apresentam energias
de adsorção menores por não favorecerem a interação glicerol-substrato.
Para as dinâmicas envolvendo mais de uma molécula, observou-se que o glicerol tende a
formar agregados de moléculas ligadas entre si por interações de hidrogênio intermoleculares
que estabilizam as moléculas adsorvidas e retardam seu processo de dessorção. Entretanto,
as dinâmicas envolvendo os filmes de glicerol de 5 e 10 Å demonstraram que as moléculas
sofrem transição para a fase gasosa, e posteriormente para a outra superfície do slab, em
temperaturas menores devido à presença de moléculas que não estão adsorvidas, mas
ligadas ao filme apenas por interações de hidrogênio. A alta concentração de moléculas
de glicerol nos sistemas Gly 20 Å /substrato, que permitiu que as moléculas mantivessem
contato com o substrato a altas temperaturas, favoreceu a quebra de ligações O−H
do grupo hidróxi terminal de algumas moléculas, formando átomos de H e fragmentos
CH2 OH−CHOH−CH2 O− adsorvidos na superfície.
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Esta tese de doutorado, contendo estudos conduzidos entre setembro de 2015 e
dezembro de 2018, teve como principal objetivo ampliar o conhecimento atomístico
acerca dos processos de adsorção de alcoóis, em especial o glicerol, sobre superfícies de
metais de transição, avaliando o papel dos defeitos de superfície e efeitos de tensão em
suas ligas intermetálicas. De maneira específica, buscou-se também contribuir para as
questões em aberto elencadas no primeiro capítulo deste documento. Para isso, utilizouse uma abordagem mecânico-quântica baseada na teoria do funcional da densidade em
conjunto com a correção de dispersão DFT-D3 para calcular propriedades energéticas,
estruturais e eletrônicas dos sistemas envolvendo a adsorção de alcoóis sobre superfícies de
TM. Adicionalmente, cálculos de dinâmica molecular usando o potencial ReaxFF foram
empregados para compreender os efeitos de temperatura na interação de moléculas de
glicerol sobre superfícies de ligas intermetálicas.
Primeiramente, foi realizado o estudo da adsorção de glicerol sobre superfícies de Pt(111)
contendo defeitos, com o propósito de entender o papel de sítios de baixa coordenação nas
propriedades de adsorção da molécula. Para cobrir uma ampla variedade de defeitos, cinco
superfícies foram selecionadas para o estudo: a superfície Pt(111); defeito de adatoms
dispersos, Pt/Pt(111); defeito de seis adatoms linear, PtL6 /Pt(111); defeito de seis adatoms
tipo ilha, PtT
6 /Pt(111); e defeito de tipo vacância, Pt13 /Pt(111). Os resultados obtidos
indicaram que a presença de defeitos promove a adsorção do glicerol por conta da molécula
interagir mais fortemente com os sítios de baixa coordenação, o que foi demonstrado pelas
maiores energias de adsorção e menores comprimentos de ligação O−Pt apresentados por
esses sistemas. A preferência do glicerol por sítios de baixa coordenação está relacionada
com o aumento dos níveis de energia dos estados ocupados d conforme a coordenação
do sítio diminui, fazendo com que o centro da banda d se desloque em direção ao nível
de Fermi. A interação mais intensa entre o glicerol e o substrato com defeitos auxilia
na interpretação e entendimento de estudos de eletro-oxidação, 21,39 que mostram como
a presença de sítios de baixa coordenação favorece a quebra da molécula de glicerol, em
superfícies de empacotamento mais aberto ou contendo defeitos.
Posteriormente, investigou-se as propriedades de adsorção de metanol, etanol e glicerol
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sobre substratos Pt3 Ni submetidos a efeitos de tensão, tendo em vista que materiais sob
tensão podem ter suas propriedades substancialmente alteradas. Assim, foram selecionados
cinco substratos: (i) Ni(111), (ii) Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) (tensão compressiva), (iii)
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) (sem tensão), (iv) Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) (tensão expansiva) e (v)
Pt(111). Como esperado, verificou-se que os efeitos de tensão modificaram as propriedades
energéticas, eletrônicas e estruturais dos sistemas Pt3 Ni(111). Por exemplo, a tensão
expansiva favoreceu energeticamente a segregação de Pt para a superfície, formando
estruturas conhecidas como Pt-skin. 168–171 Por outro lado, a tensão compressiva imposta
em uma bicamada de Pt3 Ni(111) promoveu a formação de uma superfície altamente
corrugada, contendo ilhas de átomos de Ni positivamente carregados por conta da
transferência de carga para os átomos de Pt da vizinha, mais eletronegativos. Os efeitos de
tensão tiveram consequências significativas sobre as propriedades de adsorção dos alcoóis
nos substratos estudados porque a carga dos sítios de adsorção desempenha um papel
fundamental na interação álcool-substrato, que é um processo conduzido principalmente
por interações de Coulomb. Por exemplo, os oxigênios aniônicos dos grupos hidróxi se ligam
mais fortemente aos sítios catiônicos, como aqueles presentes na superfície do substrato
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111).
De maneira geral, metanol, etanol e glicerol interagem com superfícies de TM por
mecanismos semelhantes, entretanto, as diferenças no tamanho de suas cadeias carbônicas
afetam suas respectivas energias de adsorção, que tendem a aumentar com o tamanho
da molécula, devido às forças atrativas de dispersão de Lodon. Além disso, análises de
densidade eletrônica mostraram perturbações significativas nas regiões onde hidrogênios da
cadeia carbônica estão próximos à superfície, indicando que interações do tipo −H−TM
(Pt ou Ni) também são importantes para as interações entre alcoóis e TM. A adição da
correção de vdW DFT-D3 melhorou a descrição das energias de adsorção dos alcoóis, além
de ter sido fundamental para descrever corretamente a tendência das energias de interação
aumentarem com o tamanho da cadeia carbônica. O caráter atrativo das interações
de dispersão diminuiu as distâncias entre os alcoóis e os substratos, promovendo um
aumento nas perturbações da densidade eletrônica desses sistemas e realçando os efeitos
de estiramento/encurtamento das ligações intramoleculares dos alcoóis.
Também foi possível investigar os efeitos de temperatura sobre a interação do glicerol
adsorvido em Pt(111) e substratos baseados em Pt3 Ni(111), considerando, inclusive,
a influência de outras moléculas de glicerol ao realizar dinâmicas com diversos níveis
de recobrimento de superfície, e.g., desde uma única molécula, passando por dezesseis
moléculas de glicerol por sistema, até filmes de 5, 10 e 20 Å de espessura. As dinâmicas
para os sistemas Gly/substrato revelaram que o ReaxFF consegue reproduzir os resultados
DFT para as configurações de adsorção de menor energia do glicerol para temperaturas
próximas de 0 K. Em temperaturas mais altas, são observadas outras configurações de
adsorção, contudo, aquelas que ocorrem com mais frequência apresentam características
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em comum como as cadeias carbônicas orientadas paralelamente à superfície, com ao
menos três hidrogênios de ligações O−H e C−H sendo mantidos próximos à superfície. Na
presença de outras moléculas, conforme o sistema é aquecido, observou-se a formação de
aglomerados de moléculas interagindo entre si por interações de hidrogênio que estabilizam
as moléculas de glicerol no substrato e, provavelmente, retardam o processo de dessorção.
Em baixas temperaturas, os filmes de glicerol tendem a se compactar e maximizar o número
de interações de hidrogênio intermoleculares. Com o gradual aquecimento do sistema, em
torno dos 300 K, foi possível observar o rompimento das interações de hidrogênio, o que
foi interpretado como a transição do filme entre os estados sólido e líquido, o que está em
boa concordância com a temperatura de fusão do glicerol (291 K). 202 A alta densidade
de moléculas nos sistemas Gly 20 Å /substrato restringiu a mobilidade das moléculas e,
consequentemente, aumentou seu tempo de contato com o substrato, promovendo a quebra
de ligações O−H terminais em algumas moléculas.
Por fim, através desse trabalho, foi possível alcançar os objetivos traçados, contribuindo
para avançar a fronteira do entendimento atomístico acerca da interação de alcoóis com
superfícies de metais de transição. Os resultados que compõem os Capítulos 3 e 4, assim
como trabalhos em colaboração com outros membros do grupo QTNano, resultaram em
diversas publicações em revistas internacionais de alta qualidade que estão elencadas
a seguir. Futuramente, serão empregadas técnicas de análise aos dados de dinâmica
molecular de modo a amadurecer a discussão dos efeitos de temperatura sobre os sistemas
glicerol-TM para que os resultados do Capítulo 5 sejam igualmente publicados em uma
revista de alta qualidade. A quebra de moléculas do glicerol, observada no estudo de
dinâmica, bem como a experiência adquirida no uso do campo de força ReaxFF, abre
diversas perspectivas de trabalhos futuros sobre o estudo de reações químicas em superfícies
e nanoclustes de materiais através de dinâmicas moleculares reativas.
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Apêndice A

Implementações e parâmetros computacionais
A.1

Parâmetros computacionais usados no capítulo 3

Todos os nossos cálculos do capítulo 3 são baseados na DFT dentro da aproximação
do gradiente generalizado proposto por Perdew-Burke-Ernzerhof 85 para o funcional de
troca e correlação. Para melhorar a descrição dos efeitos de correlação de longo alcance,
essenciais para o estudo da adsorção de moléculas sobre superfícies, foi empregada a
correção de van der Waals proposta por Grimme, 60 isto é, o método DFT-D3. As
equações de Kohn-Sham para a abordagem DFT-PBE+D3 foram resolvidas através
do método PAW 116 implementado no código de estrutura eletrônica VASP (versão
5.4.1). 64,65 Foram utilizados projetores PAW fornecidos dentro do VASP para descrever as
interações elétron-íon, sendo os projetores para cada elemento: carbono (PAW_PBE C_GW
28Sep2005 2s2 2p2 ), oxigênio (PAW_PBE O_GW 28Sep2005 2s2 2p4 ), hidrogênio (PAW_PBE H_GW
21Apr2008), platina (PAW_PBE Pt_pv 12Dec2005 5p6 6s1 5d9 ).
A.1.1

Estudo de convergência das propriedades do bulk de platina

O cálculo de diversas propriedades de bulk, como por exemplo o parâmetro de rede,
baseia-se na minimização da energia total do sistema e, por consequência, das forças
que atuam sobre cada átomo, levando o sistema a sua geometria de equilíbrio. Esse
procedimento é realizado no VASP através de variações no tamanho da célula unitária e de
cálculos de tensores de tensão até que o sistema atinja seu volume de equilíbrio. 209 Para
cálculos em sistemas periódicos utilizando ondas planas, caso do VASP, as funções de base
são definidas através da escolha de uma energia de corte, o que significa que são incluídas
no conjunto de base todas as ondas planas com energias menores do que um valor de corte
específico. Isso corresponde a todos os pontos no espaço recíproco que se encontram dentro
de uma esfera cujo raio está relacionado com a magnitude da energia de corte. Desse modo,
quando o VASP altera os vetores da célula unitária durante a minimização, os vetores da
rede recíproca também se alteram devido à relação apresentada no Capítulo 2, dada pela
equação 2.51. Nesse caso, os pontos da rede recíproca que representam o conjunto de base
não corresponderá mais a uma esfera, mas a uma região distorcida de forma elipsoide,
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gerando um erro no cálculo dos tensores de tensão que é conhecido como stress Pulay. 210
Como o stress Pulay surge da incompletude do conjunto de base, uma maneira de reduzi-lo
é aumentar o tamanho do conjunto de base através do uso de energias de cortes maiores
ou aumentado o número de pontos k para integração da zona de Brillouin. 210,211
Devido à importância da energia de corte e número de pontos k para a determinação
das propriedades de bulk, foram realizados testes para verificar a convergência do parâmetro
de rede da Pt fcc em função da energia corte e números de pontos k. O objetivo principal
dos estudos de convergência é obter valores dos parâmetros computacionais que resultem
no melhor compromisso entre qualidade de resultados e custo computacional, tendo em
vista que o número de ondas planas não pode ser aumentado indiscriminadamente sem
tornar o cálculo computacionalmente proibitivo. Os resultados do estudo de convergência
do parâmetro de rede estão representados na Figura A.1.
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Figura A.1 – Estudo do parâmetro de rede, a0 , em função de: a) energia de corte e b)
número de pontos k para o bulk da platina na fase cúbica de face centrada.
Como é possível se observar, os valores de ao sugerem que o parâmetro de rede da Pt
começa a convergir para valores de energia de corte acima de 400 eV. Do mesmo modo,
com relação ao número de pontos k, percebemos uma oscilação da curva que se estabiliza
a partir de 120 pontos k, correspondente à uma densidade de 40 pontos k. Todavia, para
garantir que as propriedades estejam bem convergidas, a minimização dos tensores de
tensão foi realizada empregando uma energia de corte de 589 eV, que equivale a duas vezes
o valor recomendado pelo VASP para o projetor de Pt. Com esses parâmetros, obteve-se
o parâmetro de rede do sistema bulk Pt, e.g., a0 = 3,97 Å, que foi utilizado na construção
das superfícies.
A.1.2

O modelo de slab

O VASP é um código desenvolvido para tratar especialmente de sistemas periódicos,
em que sistemas extensos podem ser representados por células unitárias que são repetidas
periodicamente nas três dimensões do espaço (x, y e z), tornando-o ideal para estudo de
sólidos e superfícies. Entretanto, algumas estratégias devem ser empregadas na modelagem
de superfícies em códigos estritamente periódicos, como o VASP. Nesta tese, as superfícies
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foram construídas baseadas no modelo de slab repetido, que está esquematizado na Figura
A.2.

vista lateral

´
vacuo

vista superior

{

slab

{
´
´ (4 x 4)
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Figura A.2 – Modelo de slab: representação esquemática da superfície Pt(111).
Nesta abordagem, um slab com número finito de camadas é introduzido em uma
supercélula. Por conta da periodicidade imposta pelo código, em especial no eixo z,
uma região de vácuo é incluída para formar a superfície. A região de vácuo deve ser
suficientemente espessa para evitar que as superfícies do slab de uma supercélula interajam
com as superfícies provenientes da repetição de suas imagens. Por outro lado, o próprio
slab deve ser espesso o suficiente para evitar a interação entre as suas duas superfícies e
garantir que as camadas mais internas exibam propriedades de bulk. Em geral, a espessura
ideal do slab é definida através de estudos de como algumas propriedades de superfície
convergem com o número de camadas do slab.
A.1.3

Estudo de convergência das propriedades de superfície

Portanto, para determinar a espessura dos slabs utilizados nesse trabalho, realizou-se
um estudo de convergência das propriedades da superfície Pt(111) com o número de
camadas, ilustrado na Figura A.3. As propriedades selecionadas foram (i) a energia de
superfície, σs , (ii) o espaçamento intercamada entre as duas camadas mais externas, Δd12 ,
e (iii) a função trabalho, Φ. Para esse estudos foram utilizadas células 1×1, variando-se o
número de camadas de 1 até 11, utilizando uma separação de vácuo de 18 Å, permitindo a
relaxação de todas as camadas. O parâmetro de rede utilizado é o mesmo obtido para
cálculos de bulk, ou seja, 3,97 Å. Para estes cálculos, a energia de corte foi de 331 eV,
enquanto uma rede de pontos k de 20×20×1 foi usada para a integração da zona de
Brillouin.
Os resultados apresentados na Figura A.3 demonstram que as propriedades das
superfícies tendem a convergir rapidamente com o aumento do número de camadas, de
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Figura A.3 – Estudo de convergência da energia de superfície, σs , espaçamento intercamada
entre as duas camadas mais externas, Δd12 , e função de trabalho, Φ, em
função do número de camadas do slab.
maneira que um slab de cinco camadas já fornece resultados praticamente convergidos para
todas as três propriedades consideradas. É importante ressaltar que, embora sete camadas
seja uma escolha mais segura, a adição de mais duas camadas impacta profundamente no
custo computacional para uma supercélula 4×4, pois equivale ao acréscimo de 32 átomos
de platina, ou ainda, um aumento de 40 % no número de átomos a serem computados.
Portanto, a construção de slabs com cinco camadas representa o melhor compromisso
entre precisão dos cálculos e custo computacional.
A.1.4

Parâmetros computacionais para os cálculos de superfícies limpas e
sistemas adsorvidos

Para o os cálculos de energia total das superfícies limpas 4×4 e sistemas adsorvidos,
foi utilizada uma energia de corte de 466 eV, enquanto que a primeira zona de Brillouin foi
integrada por uma malha de 3×3×1 pontos k. Para os cálculos de DOS e função trabalho,
empregou-se uma malha de 6×6×1 pontos k para a integração do espaço recíproco.
No capítulo 3, para estudar a adsorção do glicerol sobre Pt, adsorveu-se a molécula
sobre apenas uma das superfícies do slab, tornando o sistema assimétrico. Para obter a
descrição correta da função trabalho, aplicou-se uma correção de dipolo. 212 Em todos os
cálculos de sistemas adsorvidos, a última camada do slab relativo à molécula foi congelada
na sua posição de superfície limpa, enquanto que ao restante dos átomos da célula unitária
foi permitido relaxar até que suas forças fossem menores que 0,025 eV/Å. O critério de
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convergência da energia eletrônica usado foi de 10−5 eV. Estes parâmetros também foram
mantidos para os cálculos do capítulo 4.

A.2

Parâmetros computacionais usados no capítulo 4

A mesma abordagem teórica foi utilizada nos estudos do Capítulo 4, isto é, DFTPBE+D3, diferindo apenas na escolha das energias de corte. Para os cálculos de bulk de Pt
e Ni na estrutura fcc, utilizou-se energias de cortem de 461 eV e 539 eV, respectivamente.
No cálculo de bulk da liga Pt3 Ni, considerou-se a estrutura fcc do tipo L12 , onde os átomos
de Pt se posicionam nas faces e os átomos de Ni nas vértices do cubo. 213,214 Para a fase
bulk da liga, foi empregada uma energia de corte de 539 eV devido à presença de Ni, que
demanda uma energia de corte maior por conta da natureza mais localizada dos estados 3d
quando comparada àquela dos estados 5d da Pt. Para todo o restante dos cálculos presentes
no capítulo 4, a energia de corte usada foi de 466 eV. Com relação aos projetores, foram
mantidos os projetores do carbono, oxigênio e hidrogênio, utilizados no estudo anterior;
para os metais, utilizaram-se os seguintes: platina (PAW_PBE Pt 04Feb2005 6s1 5d9 ), níquel
(PAW_PBE Ni 02Aug2007 4s2 3d8 ). As malhas foram mantidas para os cálculos de energia
total e densidade de estados, e.g., 3×3×1 e 6×6×1 pontos k, respectivamente, bem como
os parâmetros de convergência entre os passos iônicos (forças menores que 0,025 eV/Å) e
os eletrônicos (10−5 eV).

A.3

Parâmetros computacionais: ReaxFF

O estudo de dinâmica molecular reativa, apresentado no Capítulo 5, foi realizado
utilizando a formulação do campo de força ReaxFF implementada no LAMMPS, 66,67
empregando o conjunto de parâmetros Pt/Ni/C/H/O desenvolvidos pelo grupo do Adri C.
van Duin. 199 As dinâmicas moleculares foram conduzidas em caixas periódicas nas três
dimensões — a Figura A.4 contém uma ilustração esquemática de uma MD em 2D — que
diferem ligeiramente em tamanho para cada substrato estudado, como sumarizado na
Tabela A.1. As dimensões da caixa que correspondem a x e y foram obtidas através dos
parâmetros de rede de cada sistema, obtidos no Capítulo 4 por cálculos DFT, e acomodam
um slab de (16×16) células unitárias e 10 camadas, o que totaliza 16 · 16 · 10 = 2560
átomos de metais de transição somente para o substrato. O comprimento z da caixa leva
em consideração a espessura do slab somado a 20 Å de vácuo.
Durante as simulações, ambos o volume e o número de partículas do sistema foram
mantidos constantes, enquanto a temperatura foi permitida variar. O algoritmo de
gradiente conjugado foi utilizado no início de todas as simulações para relaxar a estrutura
inicial. Para o controle da temperatura, adotou-se o termostato Nosé-Hoover, 215,216 descrito
em mais detalhes adiante, usando uma constante de amortecimento de 50 fs. Para o estudo
de estabilidade térmica dos substratos, foi adota um intervalo de tempo entre passos de
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Figura A.4 – Representação em duas dimensões das condições periódicas de contorno em
cálculos de dinâmica molecular.
1 fs e o sistema foi programado para aquecer de 0 K a 2073 K em um período de 2,073 ns,
i.e., os sistemas foram aquecidos a uma taxa de aquecimento de 1 K/ps, para permitir um
aquecimento e evolução suaves dos sistemas. Para o estudo de sistemas contendo glicerol,
foi utilizado um intervalo menor de tempo de 0,25 fs por conta da presença de ligações
C−H e O−H, que apresentam frequências de vibração na escala de femtosegundos. Assim,
para contabilizar de maneira precisa seus movimentos, é necessário o uso de intervalos de
tempo da ordem de subfemtosegundos. Os sistemas adsorvidos, baseados nas estruturas
de adsorção de menor energia obtidas no Capítulo 4, foram aquecidos de 0 K até 873 K
durante o período de 0,873 ns, i.e., foram necessários 3,492×106 passos, resultando na
mesma taxa de aquecimento empregada para os substratos sem moléculas.
Tabela A.1 – Dimensões x, y e z (em Å) das caixas utilizadas nas simulações
de dinâmica reativa dos substratos Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111).
Substrato
Ni(111)
Pt3 Ni/Ni(111)
Pt3 Ni(111)
Pt3 Ni/Pt(111)
Pt(111)

A.3.1

x
39,79
39,79
43,84
44,89
44,89

y
34,46
34,46
37,97
38,87
38,87

z
40,31
40,31
42,31
22,92
22,92

Termostato de Nosé-Hoover

O termostato de Nosé-Hoover introduz uma variável dinâmica fictícia, ζ, que pode ser
interpretada fisicamente como um atrito, acelerando ou desacelerando as partículas do
sistema até que a temperatura do sistema atinja o valor desejado. Como a temperatura é
medida através da energia cinética e da função de equipartição, as equações de movimento
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são modificadas para:
mi
e

dvi
= Fi − ζmi vi ,
dt

 N

dζ(t)
1 X vi 2 3N + 1
=
mi
−
kB T ,
dt
Q
2
2

(A.1)

(A.2)

onde Q determina a relaxação da dinâmica de atrito, ζ(t), e T é a temperatura alvo.
Analisando a equação A.2, percebe-se que quando dζ(t)
= 0, isto é, no estado estacionário,
dt
3
a energia cinética equivale a 2 (N + 1)kB T como exigido pela equipartição. Note que o fator
é 3N + 1 ao invés de 3N pois existe mais um grau de liberdade além dos parâmetros x,y,z:
ζ. 217 Embora seja um dos algoritmos mais precisos e eficientes para MD a temperatura
constate, no termostato de Nosé-Hoover, a temperatura não é se mantém exatamente fixa
mas tende ao valor alvo.

Apêndice B

Glicerol
sobre
substratos
Informações complementares

Ptn/Pt(111):

Neste apêndice são apresentados resultados complementares ao Capítulo 3 das diversas
configurações de defeitos consideradas no estudo, bem como os isômeros dos sistemas
gly/Ptn /Pt(111) de maior energia, e as análises de Bader para os sistemas de menor
energia.

B.1

Superfícies Ptn /Pt(111) contendo defeitos

0 meV

11
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00
11
´
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vista lateral

1
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´
sitio
fcc

vista superior

Aqui são apresentadas as estruturas de maior energia e suas energias relativas
para as superfícies Pt/Pt(111), Pt6 /Pt(111) e Pt13 /Pt(111) nas Figuras B.1, B.2 e
B.3, respectivamente. Os gráficos nas Figuras B.4 e B.3 mostram como a energia das
configurações Pt6 /Pt(111) e Pt13 /Pt(111) variam com o número de coordenação efetivo
ad
médio, ECNav
, dos átomos da superfície. Nossos resultados demonstram uma tendência
clara, na qual os defeitos com estrutura 2D, mais compacta possível são favorecidos já que
as interações Pt−Pt são atrativas.

196 meV

Figura B.1 – Vista topo e lateral das configurações para as superfícies Pt/Pt(111) obtidas
pelo funcional PBE. As energias totais relativas são dadas com respeito a
energia da configuração de menor energia. Figura adaptada de Amaral et
al. 145 com permissão. Copyright (2017) American Chemical Society.
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Q

2069 meV

2095 meV

Figura B.2 – Vista topo e lateral das configurações para as superfícies Pt6 /Pt(111) obtidas
pelo funcional PBE. As energias totais relativas são dadas com respeito a
energia da configuração de menor energia. Figura adaptada de Amaral et
al. 145 com permissão. Copyright (2017) American Chemical Society.
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Figura B.3 – Gráfico das energias totais relativas versus o número de coordenação efetiva
para os isômeros Pt13 /Pt(111) (esquerda). Vista topo e lateral das
configurações para as superfícies Pt13 /Pt(111) obtidas pelo funcional PBE.
As energias totais relativas são dadas com respeito a energia da configuração
de menor energia. (direita) Figura adaptada de Amaral et al. 145 com
permissão. Copyright (2017) American Chemical Society.

B.2 Configurações de maior energia para o glicerol sobre as superfícies Ptn /Pt(111) 151

2000

Q O P
N

000000
111111

000000
111111
defeitos
fcc
defects
fcc
000000
111111
000000
111111
000000
111111
bhc
defects
hcp
defeitos
000000
111111

1750

Erel (meV)

1500

MK

L

I

1250

H
F G

1000
E

750
500

D
C

250
0

J

4.8
,
00
11

5,0 11
5.2
,
00
1
0

0
1
5.6
,
0
1

5.4
,
1
0

ECN ad
av

B
A
0
1
60
6.2
6.4
,0
,
,
0
1
1
1
0

5.8
,0
1

Figura B.4 – Gráfico das energias totais relativas versus o número de coordenação efetiva
para os isômeros Pt6 /Pt(111). Figura adaptada de Amaral et al. 145 com
permissão. Copyright (2017) American Chemical Society.

B.2

Configurações de maior energia para o glicerol sobre as
superfícies Ptn /Pt(111)

Os isômeros de alta energia e suas respectivas energias relativas para o glicerol sobre
Pt(111), Pt/Pt(111), PtL6 /Pt(111), PtT
6 / Pt(111) e Pt13 /Pt(111) são mostradas nas Figuras
B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9, respectivamente. As principais características destas configuração
foram discutidas no Capítulo 3.
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Figura B.5 – Vista topo e lateral para as configurações do glicerol sobre a superfície
Pt(111) obtidas para o funcional PBE. As energias totais relativas são dadas
com respeito a energia da configuração de menor energia. Figura adaptada
de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American Chemical
Society.
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vista lateral
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Gly /Pt/Pt(111) − configuraçoes
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0 meV
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Figura B.6 – Vista topo e lateral para as configurações do glicerol sobre a superfície
Pt/Pt(111) obtidas para o funcional PBE. As energias totais relativas são
dadas com respeito a energia da configuração de menor energia. Figura
adaptada de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American
Chemical Society.
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Figura B.7 – Vista topo e lateral para as configurações do glicerol sobre a superfície
PtL6 /Pt(111) obtidas para o funcional PBE. As energias totais relativas são
dadas com respeito a energia da configuração de menor energia. Figura
adaptada de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American
Chemical Society.
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Gly /Pt T6 /Pt(111) − configuraçoes
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Figura B.8 – Vista topo e lateral para as configurações do glicerol sobre a superfície
PtT
6 /Pt(111) obtidas para o funcional PBE. As energias totais relativas são
dadas com respeito a energia da configuração de menor energia. Figura
adaptada de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American
Chemical Society.
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Figura B.9 – Vista topo e lateral para as configurações do glicerol sobre a superfície
Pt13 /Pt(111) obtidas para o funcional PBE. As energias totais relativas são
dadas com respeito a energia da configuração de menor energia. Figura
adaptada de Amaral et al. 145 com permissão. Copyright (2017) American
Chemical Society.
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Cargas de Bader

As cargas de Bader decompostas PBE e PBE+D3 para os átomos C, O, H, e Pt do
glicerol em fase gasosa e sistemas Gly/Ptn /Pt(111) estão sumarizadas nas Tabelas B.1
e B.2. As cargas efetivas dos átomos variam muito pouco de sistema para sistema, por
exemplo, 0,01 e∼ 0,04 e, o que pode ser explicado pela natureza média das propriedades.
Por outro lado, ambas cargas dos sítios de adsorção Pt e do restante da superfície variam
de modo menos monótono, principalmente devido a sua dependência com a estrutura da
superfície. Perceba que os resultados PBE e PBE+D3 são bastante semelhantes, o que é
esperado, já que a correção D3 não atua diretamente na densidade eletrônica dos sistemas.
Tabela B.1 – Carga efetiva média PBE, Q (em e), para os átomos C, O, H, e Pt do glicerol
em fase gasosa e sistemas Gly/Ptn /Pt(111)

Gly
Gly/Pt(111)
Gly/Pt/Pt(111)
Gly/PtL6 /Pt(111)
Gly/PtT
6 /Pt(111)
Gly/Pt13 /Pt(111)

C

QC

QO

QH

0,49
0,46
0,45
0,43
0,42
0,44

−1,10
−1,10
−1,09
−1,08
−1,08
−1,09

0,02
0,04
0,04
0,06
0,06
0,04

QH

O

0,60
0,62
0,61
0,62
0,62
0,61

O

QPt

QPt

0,09
0,14
0,08
0,08
0,15

−0,07
−0,05
−0,01
−0,02
−0,06

Tabela B.2 – Carga efetiva média PBE+D3, Q (em e), para os átomos C, O, H, e Pt do
glicerol em fase gasosa e sistemas Gly/Ptn /Pt(111)

Gly
Gly/Pt(111)
Gly/Pt/Pt(111)
Gly/PtL6 /Pt(111)
Gly/PtT
6 /Pt(111)
Gly/Pt13 /Pt(111)

C

QC

QO

QH

0,49
0,46
0,42
0,41
0,41
0,44

−1,10
−1,09
−1,09
−1,08
−1,08
−1,09

0,02
0,05
0,06
0,06
0,06
0,04

QH

O

0,60
0,61
0,62
0,62
0,61
0,61

O

QPt

QPt

0,09
0,10
0,11
0,10
0,15

−0,07
−0,06
−0,04
−0,02
−0,06

Apêndice C

Alcoóis
sobre
substratos
Informações complementares

Pt3Ni(111):

Aqui estão disponíveis resultados complementares relativos ao Capítulo 4, e.g., as
configurações de maior energia dos substratos Pt3 Ni(111), além das configurações de
adsorção do metanol, etanol e glicerol sobre cada substrato. Os dados completos a cerca
das mudanças nos comprimentos de ligações internas dos alcoóis, bem como os resultados
PBE para carga de Bader e parâmetros geométricos, também são apresentados.

C.1

Configurações de estrutura dos substratos Pt3 Ni(111)

As configurações de estrutura atômica e suas respectivas energias relativas para um
bicamada de Pt3 Ni(111) adsorvida sobre Ni(111), Pt3 Ni(111) e Pt(111) são mostradas
nas Figuras C.1, C.2 e C.3, respectivamente. Nestas figuras, é possível observar o ganho
de estabilidade termodinâmica conforme os átomos de Pt segregam para a superfície dos
sistemas sem e sob tensão expansiva. Também é possível observar que nesses sistemas os
átomos de Ni tendem a se distribuírem homogeneamente, tendo em vista que a formação
da liga é termodinamicamente favorável. Ao contrário, quando a bicamada é condicionada
em um ambiente de tensão compressiva intensa, e.g., nos sistemas Pt3 Ni/Ni(111), os
átomos de Ni preferem segregar para a superfície em forma de ilhas, embora algumas das
configurações de menor energia possuam um camada mais externa bastante corrugada e
composta totalmente por átomos de Pt.
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Pt 3 Ni sobre Ni(111)

0,00 eV

0,29 eV

0,45 eV

0,45 eV

0,81 eV

0,98 eV

1,24 eV

1,82 eV

1,90 eV

Figura C.1 – Vista topo das configurações de estrutura atômica para uma bicamada de
Pt3 Ni(111) adsorvida sobre Ni(111), obtidas pelo funcional PBE com uma
célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito
à configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração,
onde os átomos Ni e Pt são indicados em amarelo e cinza, respectivamente.
Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner
Societies.

C.1 Configurações de estrutura dos substratos Pt3 Ni(111)

157

Pt 3 Ni sobre Pt 3 Ni(111)

0,00 eV

0,94 eV

1,82 eV

2,64 eV

3,33 eV
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3,93 eV

4,03 eV

4,33 eV

Figura C.2 – Vista topo das configurações de estrutura atômica para uma bicamada de
Pt3 Ni(111) adsorvida sobre Pt3 Ni(111), obtidas pelo funcional PBE com
uma célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito
à configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração,
onde os átomos Ni e Pt são indicados em amarelo e cinza, respectivamente.
Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner
Societies.
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Pt 3 Ni sobre Pt(111)

0,00 eV
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Figura C.3 – Vista topo das configurações de estrutura atômica para uma bicamada de
Pt3 Ni(111) adsorvida sobre Pt(111), obtidas pelo funcional PBE com uma
célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito
à configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração,
onde os átomos Ni e Pt são indicados em amarelo e cinza, respectivamente.
Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner
Societies.

C.2 Configurações de adsorção alcoóis sobre os substratos Pt3 Ni(111)

C.2
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Configurações de adsorção alcoóis sobre os substratos
Pt3 Ni(111)

Todos os isômeros de maior energia dos alcoóis considerados e suas respectivas energias
relativas sobre os substratos Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111), e Pt(111) são expostos nas Figuras C.4 até C.8 para o metanol,
nas Figuras C.9 até C.13 para o etanol, e nas Figuras C.14 até C.18 para o glicerol,
respectivamente. De maneira geral, essas configurações de maior energia apresentam como
característica as moléculas interagindo em sítios mais negativamente carregados e com a
cadeia carbônica se arranjando de maneira menos paralela às superfícies, o que demonstra
a importância da proximidade dos átomos de C e H para a estabilidade das configurações
de adsorção.
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1,3 meV

1,4 meV
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4,4 meV

6,2 meV

vista lateral
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Figura C.4 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o metanol
(meOH) sobre Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com uma célula unitária
de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à configuração de
menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde os átomos
C, O, H e Ni são indicados em marrom, vermelho, branco e amarelo,
respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão
da PCCP Owner Societies.
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Figura C.5 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o metanol
(meOH) sobre Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com
uma célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à
configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde
os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho, branco,
amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et
al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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Figura C.6 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o metanol
(meOH) sobre Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com
uma célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à
configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde
os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho, branco,
amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et
al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.

162

Capítulo C Alcoóis sobre substratos Pt3 Ni(111): Informações complementares

vista lateral

vista topo

me OH/Pt 16 /Pt8 Ni 8 /Pt(111)

0,7 meV

39,2 meV

43,7 meV

184,5 meV

185,0 meV

185,5 meV

200,1 meV

vista lateral

vista topo

0,0 meV

Figura C.7 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o metanol
(meOH) sobre Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) obtidas pelo funcional PBE com uma
célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à
configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde
os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho, branco,
amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et
al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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Figura C.8 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o metanol
(meOH) sobre Pt(111) obtidas pelo funcional PBE com uma célula unitária
de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à configuração de
menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde os átomos C, O,
H e Ni são indicados em marrom, vermelho, branco e cinza, respectivamente.
Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner
Societies.
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vista lateral

vista topo

et OH/Ni(111)

0,0 meV
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1,7 meV

Figura C.9 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o etanol
(etOH) sobre Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com uma célula unitária de
superfície (4×4). As energias relativas com respeito à configuração de menor
energia são dadas abaixo de cada configuração, onde os átomos C, O, H e
Ni são indicados em marrom, vermelho, branco e amarelo, respectivamente.
Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner
Societies.
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Figura C.10 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o etanol
(etOH) sobre Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com
uma célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito
à configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração,
onde os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho,
branco, amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de CostaAmaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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Figura C.11 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o etanol
(etOH) sobre Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com
uma célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito
à configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração,
onde os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho,
branco, amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de CostaAmaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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vista lateral

vista topo

et OH/Pt 16 /Pt8 Ni 8 /Pt(111)

5,8 meV

51,0 meV

52,5 meV

198,3 meV

203,2 meV

vista lateral

vista topo

0,0 meV

Figura C.12 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o etanol
(etOH) sobre Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) obtidas pelo funcional PBE com uma
célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à
configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde
os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho, branco,
amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et
al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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vista lateral

vista topo

et OH/Pt(111)

0,0 meV

2,6 meV

5,8 meV

Figura C.13 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o etanol
(etOH) sobre Pt(111) obtidas pelo funcional PBE com uma célula unitária
de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à configuração de
menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde os átomos C, O,
H e Ni são indicados em marrom, vermelho, branco e cinza, respectivamente.
Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner
Societies.

vista lateral

vista topo

Gly /Ni(111)

94,7 meV

172,6 meV

173,0 meV

vista lateral

vista topo

0,0 meV

181,7 meV

194,4 meV

316,5 meV

Figura C.14 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o glicerol
(Gly) sobre Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com uma célula unitária
de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à configuração de
menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde os átomos
C, O, H e Ni são indicados em marrom, vermelho, branco e amarelo,
respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão
da PCCP Owner Societies.
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vista lateral

vista topo

Gly/Pt12 Ni 4 /Pt12 Ni 4 /Ni(111)

9,8 meV

18,0 meV

127,7 meV

vista lateral

vista topo

0,0 meV

267,7 meV

316,9 meV

585,2 meV

Figura C.15 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o glicerol
(Gly) sobre Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com uma
célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à
configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde
os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho, branco,
amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et
al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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vista lateral

vista topo

Gly /Pt16 /Pt8 Ni 8 /Pt3 Ni(111)

24,3 meV

187,0 meV

209,2 meV

227,7 meV

229,4 meV

236,8 meV

243,5 meV

vista lateral

vista topo

0,0 meV

Figura C.16 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o glicerol
(Gly) sobre Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) obtidas pelo funcional PBE com uma
célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à
configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde
os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho, branco,
amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et
al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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vista lateral

vista topo

Gly/Pt16 /Pt8 Ni 8 /Pt(111)

55,0 meV

181,8 meV

213,0 meV

235,6 meV

243,1 meV

293,5 meV

300,8 meV

vista lateral

vista topo

0,0 meV

Figura C.17 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o glicerol
(Gly) sobre Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) obtidas pelo funcional PBE com uma
célula unitária de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à
configuração de menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde
os átomos C, O, H, Ni e Pt são indicados em marrom, vermelho, branco,
amarelo, e cinza, respectivamente. Figura adaptada de Costa-Amaral et
al. 180 com permissão da PCCP Owner Societies.
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vista lateral

vista topo

Gly /Pt(111)

113,0 meV

190,8 meV

239,1 meV

vista lateral

vista topo

0,0 meV

346,2 meV

351,5 meV

360,8 meV

Figura C.18 – Vistas topo e lateral das configurações de estrutura atômica para o glicerol
(Gly) sobre Pt(111) obtidas pelo funcional PBE com uma célula unitária
de superfície (4×4). As energias relativas com respeito à configuração de
menor energia são dadas abaixo de cada configuração, onde os átomos C, O,
H e Ni são indicados em marrom, vermelho, branco e cinza, respectivamente.
Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da PCCP Owner
Societies.
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Comprimentos de ligações intramoleculares

As Tabelas C.1 até C.5 contêm o conjunto completo de dados sobre as mudanças nos
comprimentos de ligação intramoleculares no metanol, etanol e glicerol mediante adsorção
nos substratos estudados. Pode-se perceber, por exemplo, as ligações C−H do glicerol,
com poucas exceções, tende a contrair quando a molécula adsorve. Essa observação se
mantém para as ligações C−H mais afastadas do substrato, como C1−H2 e C1−H3,
enquanto as outras ligações não discutidas no Capítulo 4 podem se alongar ou diminuir
em comprimento, de acordo com o sistema sobre o qual o álcool adsorve. Para o caso do
glicerol, todas as ligações O−H dos grupos hidróxi são estiradas (enfraquecidas), contudo,
as ligações C−O referentes as hidroxilas que não se ligam diretamente com o substrato
apresentam sempre um encurtamento.
Etanol

Metanol
H4

H3

H1

O1

Glicerol
H1

H2

H1

O1

C2

O1

O2

C1
C2

C1
H2

H3

H7
H5

H6

C1

H2

C3

O3

H6

H8

H3

H5

H4

H4

Figura C.19 – Conformações DFT de menor energia para o metanol, etanol e glicerol em
fase gasosa. Os átomos estão rotulados para facilitar a identificação das
ligações. Figura adaptada de Costa-Amaral et al. 180 com permissão da
PCCP Owner Societies.
Tabela C.1 – Resultados PBE e PBE+D3 para as mudanças no comprimento de
ligação (em %), relativas à fase gasosa, do metanol ((meOH) após
adsorção sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111),
n
m
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111). Na notação adotada, ΔdA −B significa a
mudança na ligação An−Bm, que é rotulada de acordo com a Figura C.19.
Sistema
ΔdO −H
PBE
meOH/Ni(111)
0,70
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
1,58
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
0,66
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
0,76
meOH/Pt(111)
0,90
PBE+D3
meOH/Ni(111)
0,90
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
1,62
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
0,82
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
0,91
meOH/Pt(111)
0,89
1

1

1 −O1

ΔdC

1 −H2

ΔdC

1 −H3

ΔdC

1 −H4

ΔdC

1,39
1,58
1,28
1,32
1,50

−0,35
−0,41
−0,37
−0,82
−0,79

−0,39
−0,49
−0,40
−0,39
−0,40

−0,15
−0,19
−0,15
0,25
0,26

1,36
1,58
1,22
1,29
1,48

−0,24
−0,28
−0,36
−0,85
−0,83

−0,41
−0,52
−0,40
−0,46
−0,42

−0,02
−0,13
−0,20
0,24
0,28
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Tabela C.2 – Resultados PBE e PBE+D3 para as mudanças no comprimento de
ligação (em %), relativas à fase gasosa, do etanol ((etOH) após
adsorção sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111),
n
m
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111) - Parte 1. Na notação adotada, ΔdA −B
significa a mudança na ligação An−Bm, que é rotulada de acordo com a
Figura C.19.
Sistema
ΔdO −H
PBE
etOH/Ni(111)
0,77
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
1,55
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
0,78
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
0,74
etOH/Pt(111)
1,04
PBE+D3
etOH/Ni(111)
0,96
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
1,89
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
1,05
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
1,07
etOH/Pt(111)
1,35
1

1

1 −O1

ΔdC

1 −H2

ΔdC

1 −H3

ΔdC

1,78
1,84
1,57
1,77
2,03

−0,42
−0,50
−0,33
−0,41
−0,43

−0,25
−0,36
−0,29
−0,29
−0,15

1,64
1,72
1,51
1,65
1,91

−0,44
−0,57
−0,40
−0,42
−0,51

−0,15
−0,27
−0,22
−0,23
−0,10

Tabela C.3 – Resultados PBE e PBE+D3 para as mudanças no comprimento de
ligação (em %), relativas à fase gasosa, do etanol ((etOH) após
adsorção sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111),
n
m
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111) - Parte 2. Na notação adotada, ΔdA −B
significa a mudança na ligação An−Bm, que é rotulada de acordo com a
Figura C.19.
Sistema
ΔdC −C
PBE
etOH/Ni(111)
−0,39
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) −0,39
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
−0,36
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
−0,37
etOH/Pt(111)
−0,44
PBE+D3
etOH/Ni(111)
−0,51
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) −0,40
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
−0,47
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
−0,53
etOH/Pt(111)
−0,58
1

2

2 −H4

ΔdC

ΔdC

2 −H5

2 −H6

ΔdC

0,52
0,34
0,25
0,39
0,21

−0,04
0,00
0,05
0,06
−0,05

0,02
−0,13
−0,11
−0,10
0,02

0,72
0,47
0,48
0,63
0,35

−0,07
−0,02
−0,05
−0,07
−0,07

−0,04
−0,12
−0,15
−0,15
−0,07
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Tabela C.4 – Resultados PBE e PBE+D3 para as mudanças no comprimento de
ligação (em %), relativas à fase gasosa, do glicerol ((Gly) após
adsorção sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111),
n
m
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111) - Parte 1. Na notação adotada, ΔdA −B
significa a mudança na ligação An−Bm, que é rotulada de acordo com a
Figura C.19.
Sistema
ΔdO −H ΔdO −C ΔdC −H ΔdC −H ΔdC −C ΔdO −H ΔdO −C
PBE
GlyOH/Ni(111)
0,48
2,15
−0,45 −0,06 −0,76
0,25
−1,05
GlyOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) 0,50
2,08
−0,50 −0,25 −0,43
0,55
−0,08
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) 0,39
1,38
−0,27 −0,13 −0,58
0,30
−1,15
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
0,46
1,81
−0,44 −0,16 −0,67
0,33
−1,40
GlyOH/Pt(111)
0,55
2,04
−0,42 −0,11 −0,73
0,43
−1,72
PBE+D3
GlyOH/Ni(111)
0,51
2,07
−0,51 −0,02 −0,81
0,23
−1,10
GlyOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) 0,57
1,89
−0,60 −0,17 −0,59
1,23
0,70
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111) 0,47
1,37
−0,40 −0,02 −0,78
0,32
−1,71
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
0,55
1,90
−0,51 −0,11 −0,87
0,31
−1,65
GlyOH/Pt(111)
0,70
1,98
−0,51 −0,07 −0,94
0,44
−2,04
1

1

1

1

1

2

1

3

1

2

2

7

2

Tabela C.5 – Resultados PBE e PBE+D3 para as mudanças no comprimento de
ligação (em %), relativas à fase gasosa, do glicerol ((Gly) após
adsorção sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111),
n
m
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111) - Parte 2. Na notação adotada, ΔdA −B
significa a mudança na ligação An−Bm, que é rotulada de acordo com a
Figura C.19.
Sistema
ΔdC −H ΔdC −C ΔdO −H ΔdO −C ΔdC −H ΔdC −H
PBE
GlyOH/Ni(111)
2,25
0,17
0,89
−0,58
0,08
,0.07
GlyOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) 1,04
0,05
0,75
−0,44
0,05
,0.05
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
2,88
0,13
0,66
−0,50
0,12
,0.05
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
3,42
0,20
0,83
−0,60
0,08
,0.05
GlyOH/Pt(111)
4,05
0,28
1,01
−0,72
0,14
,0.05
PBE+D3
GlyOH/Ni(111)
2,40
0,10
0,98
−0,58
0,12
,0.13
GlyOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111) 1,12
0,03
1,70
−0,64
0,12
,0.01
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
3,82
0,03
1,40
−0,83
0,12
,0.08
GlyOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
3,83
0,02
1,46
−0,85
0,10
,0.07
GlyOH/Pt(111)
4,54
0,12
1,61
−0,97
0,14
,0.05
2

4

2

3

3

8

3

3

3

5

3

6

2
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Nesta seção estão contidos os resultados PBE para a carga efetiva média, parâmetros
estruturais e mudanças no comprimento de ligação intramolecular de alcoóis sobre os
substratos Pt3 Ni(111), que estão sumarizados nas Tabelas C.6, C.7 e C.8, respectivamente.
Tabela C.6 – Resultados PBE para a carga efetiva média, Q (in e), dos átomos C, O,
H, e TM (Ni ou Pt) para metanol (meOH), etanol (etOH) e glicerol
(Gly) adsorvido sobre os substratos Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111). Os hidrogênios
O
foram separados em dois grupos: os ligados a oxigênio, QH , e os ligados a
C
carbono, QH ; enquanto que os átomos de TM (Ni ou Pt) foram separados
O
em sítio de adsorção, QTM , e nos átomos remanescentes da primeira
camada, QTM .

meOH
meOH/Ni(111)
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
meOH/Pt(111)
etOH
etOH/Ni(111)
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
etOH/Pt(111)
Gly
Gly/Ni(111)
Gly/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
Gly/Pt(111)

QC

QO

0,49
0,40
0,41
0,41
0,40
0,37
0,25
0,22
0,22
0,21
0,21
0,19
0,49
0,46
0,44
0,46
0,46
0,46

−1,09
−1,12
−1,11
−1,07
−1,06
−1,06
−1,10
−1,11
−1,10
−1,06
−1,06
−1,04
−1,11
−1,11
−1,10
−1,10
−1,09
−1,09

QH

C

0,01
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,00
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,01
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04

O

QH

0,58
0,61
0,62
0,62
0,61
0,62
0,59
0,61
0,62
0,61
0,61
0,61
0,60
0,61
0,62
0,61
0,61
0,61

QTM QTM

O

−0,04
−0,06
−0,13
−0,14
−0,06

0,15
0,41
0,04
0,04
0,10

−0,04
−0,06
−0,13
−0,14
−0,06

0,15
0,41
0,04
0,03
0,10

−0,04
−0,06
−0,13
−0,14
−0,06

0,15
0,39
0,02
0,03
0,09
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Tabela C.7 – Parâmetros estruturais PBE para a adsorção de metanol (meOH),
etanol (etOH) e glicerol (Gly) sobre os substratos Ni(111),
Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e
Pt(111). Distâncias mínimas de equilíbrio (em Å) entre os átomos O, C,
HC e HO do adsorbato e os átomos TM (= Ni ou Pt) do substrato, dO−TM ,
dC−TM , dHC −TM e dHO −TM , respectivamente. O ângulo entre o vetor normal
a superfície e uma linha imaginária que conecta os carbonos terminais,
αCC⊥ , em graus.
dO−TM dC−TM dHC −TM dHO −TM αCC⊥
meOH/Ni(111)
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
meOH/Pt(111)

2,13
2,01
2,41
2,35
2,30

3,16
3,02
3,37
3,35
3,27

3,04
3,19
3,34
3,17
2,96

2,52
2,42
2,71
2,66
2,62

51,62
48,48
53,69
54,27
56,85

etOH/Ni(111)
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
etOH/Pt(111)

2,14
2,01
2,43
2,38
2,31

3,22
3,06
3,42
3,38
3,32

2,52
2,65
2,83
2,76
3,04

2,47
2,42
2,66
2,64
2,57

82,49
70,36
77,42
78,96
73,58

Gly/Ni(111)
Gly/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
Gly/Pt(111)

2,15
2,05
2,55
2,42
2,38

3,08
3,26
3,28
3,19
3,15

1,99
2,18
2,15
2,05
2,01

2,61
2,45
2,95
2,84
2,77

77,26
65,73
76,83
77,24
78,25

Tabela C.8 – Resultados PBE para mudanças no comprimento de ligação (em
%), relativas a fase gasosa, do metanol (meOH), etanol (etOH) e
glicerol (Gly) quando adsorvidos sobre Ni(111), Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111),
Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111), Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111) e Pt(111). As mudanças
mais significativas estão relacionadas com as ligações O1−H1, C1−O1,
1
1
1
1
C1−C2 e C2−H4, Figura 4.2, e estão rotuladas como ΔdO −H , ΔdC −O ,
1
2
2
4
ΔdC −C e ΔdC −H , respectivamente.
Sistema

1

ΔdO

−H1

1

ΔdC

−O1

ΔdC

1

−C2

2

ΔdC

−H4

meOH/Ni(111)
meOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
meOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
meOH/Pt(111)

0,70
1,58
0,66
0,76
0,90

1,39
1,58
1,28
1,32
1,50

etOH/Ni(111)
etOH/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
etOH/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
etOH/Pt(111)

0,77
1,55
0,78
0,74
1,04

1,78
1,84
1,57
1,77
2,03

−0,39
−0,39
−0,36
−0,37
−0,44

0,52
0,34
0,25
0,39
0,21

Gly/Ni(111)
Gly/Pt12 Ni4 /Pt12 Ni4 /Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt3 Ni(111)
Gly/Pt16 /Pt8 Ni8 /Pt(111)
Gly/Pt(111)

0,48
0,50
0,39
0,46
0,55

2,15
2,08
1,38
1,81
2,04

−0,76
−0,43
−0,58
−0,67
−0,73

2,25
1,04
2,88
3,42
4,05

Apêndice D

Licenças, direitos autorais e permissões

Figura D.1 – Permissão para reprodução do artigo Amaral et al. 145 completo fornecida
pela American Chemical Society - Parte 1.
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Figura D.2 – Permissão para reprodução do artigo Amaral et al. 145 completo fornecida
pela American Chemical Society - Parte 2.
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Figura D.3 – Termos de reuso de trabalhos publicados pela Royal Society of Chemistry (em
www.rsc.org/journals-books-databases/journal-authors-reviewers/licencescopyright-permissions/#reuse-permission-requests) - Parte 1. Segundos
esses termos, não é necessário permissão para que o autor de trabalho
publicado na RSC reutilize/adapte o material em sua tese, isto é, o
Capítulo 4, adaptação do estudo Costa-Amaral et al., 180 está resguardado
nesses termos contra qualquer violação de direitos autorais.
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Figura D.4 – Termos de reuso de trabalhos publicados pela Royal Society of Chemistry (em
www.rsc.org/journals-books-databases/journal-authors-reviewers/licencescopyright-permissions/#reuse-permission-requests) - Parte 2. Segundos
esses termos, não é necessário permissão para que o autor de trabalho
publicado na RSC reutilize/adapte o material em sua tese, isto é, o
Capítulo 4, adaptação do estudo Costa-Amaral et al., 180 está resguardado
nesses termos contra qualquer violação de direitos autorais.

