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1 INTRODUÇÃO 
 
Atualmente vivenciamos um grande avanço no que diz respeito ao controle e 

manipulação de sistemas em escala nanométrica (1 nanômetro = 10-9 metros). Tal 
fato possibilita o desenvolvimento tecnológico e aprimoramento de novos materiais a 
partir de seus constituintes mínimos, átomos e/ou moléculas. Dentre os sistemas 
manométricos mais estudados, nanoclusters (pequenos aglomerados atômicos) 
possuem grande destaque, devido às novas propriedades que surgem e/ou se 
alteram em escala manométrica, com aplicações nos campos da catálise, eletrônica 
e nanomedicina [1]. Neste trabalho realizamos o estudo, via simulação 
computacional, de nanoclusters de Níquel (Ni) de 2 a 7 átomos. Buscamos a 
obtenção das configurações mais estáveis, bem como, o estudo de propriedades 
energéticas, estruturais e eletrônicas. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para esses sistemas cada átomo é importante, ou seja, as propriedades 
podem variar drasticamente com a adição ou remoção de um único átomo. Para o 
entendimento dos nanoclusters deve-se realizar a investigação das suas estruturas 
atômicas. Experimentalmente existem grandes limitações na obtenção direta da 
estrutura atômica [2], assim, aproximações teóricas têm sido utilizadas como, por 
exemplo, simulação computacional baseada na Teoria do Funcional da Densidade 
(DFT) [3]. Todavia, ainda assim, existem dificuldades, pois a superfície de energia 
potencial desses sistemas é muito complexa, com muitos mínimos locais possíveis, 
o que dificulta a obtenção da geometria de mínima energia. 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 

Neste trabalho os cálculos de estrutura eletrônica são realizados dentro do 
formalismo da DFT [3]. Esse método atualmente é o mais empregado devido 
especialmente ao relativamente baixo custo computacional e à confiabilidade dos 
resultados obtidos. A quantidade fundamental na DFT é a densidade eletrônica, que 
descreve a distribuição de carga do sistema e permite a posterior obtenção de 
propriedades. Para a realização dos cálculos desse trabalho, utilizamos o código 
computacional VASP. Que permite realizar simulações quantum-mecânicas dos 
nanoclusters fazendo uso de simulações computacionais.  

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  



13ª Mostra da Produção Universitária 

                                       
                                       Rio Grande/RS, Brasil, 14 a 17 de outubro de 2014. 
 
 
Primeiramente obtivemos as estruturas de mais baixa energia (mais estáveis) 

para Nin e, posteriormente, as propriedades que caracterizam esses sistemas. 
Calculamos a energia relativa total (ΔΕtotal) para todo o conjunto de configurações 
geométricas, o comprimento de ligação médio (dav) entre os átomos que formam os 
clusters, o momento magnético total (mT), número de coordenação (ECN) e a 
energia de ligação (Eb) em função do número de configurações e em relação ao 
número de átomos (ver Figura 1).  

 
Figura 1 –  a) Propriedades em função do número de configurações e b) propriedades em função do 
número de átomos.  

 

 
Observamos que as propriedades eletrônicas são fortemente dependentes 

das configurações geométricas. Já no caso das estruturas mais estáveis pode-se 
verificar um caráter crescente das propriedades energéticas e estruturais em relação 
ao aumento do número de átomos em cada cluster. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo de nanoclusters promete grandes avanços na área de ciência dos 
materiais para as mais diversas aplicações, já que esses sistemas são considerados 
como os “blocos de construção” da nanociência. Nosso estudo permitiu a obtenção 
das estruturas mais estáveis para nanoclusters de Nin (n = 2 – 7 átomos), bem como, 
a caracterização desses sistemas, através do estudo de propriedades energéticas, 
estruturais e eletrônicas.  
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