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1 INTRODUÇÃO 

 
O design de novos materiais em nanoescala – com propriedades novas, bem-

definidas e manipuláveis – tem atraído grande interesse científico. Entre os sistemas 
nanométricos, aglomerados de átomos (clusters) ocupam um lugar muito importante, 
tanto no que diz respeito à ciência básica como em uma variedade de aplicações 
tecnológicas. Nesse trabalho, realizamos o estudo computacional de clusters de 
Irídio (Ir) de 2 a 7 átomos, visando à compreensão de tais sistemas manométricos. 
Uma vez entendida a estabilidade dos clusters com a variação de tamanho, 
realizamos o estudo das propriedades estruturais e eletrônicas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

As possíveis aplicações de clusters de metais de transição em catálise 
possuem forte impacto no quesito de agregação de valores em indústrias 
petroquímicas, farmacêuticas e setores que buscam o desenvolvimento de energias 
limpas e, portanto, têm recebido grande atenção [1]. Todavia, para se obter qualquer 
entendimento no que diz respeito às propriedades químicas e físicas de cluster, 
deve-se realizar a investigação das suas estruturas atômicas [2]. Do ponto de vista 
experimental existem grandes dificuldades devido a complexidade envolvida no 
estudo de sistemas manométricos [2]. Assim, aproximações teóricas baseadas em 
cálculos de primeiros princípios (Teoria do Funcional da Densidade – DFT, por 
exemplo) [3] têm sido amplamente usadas para a obtenção da estrutura atômica de 
clusters e seu posterior entendimento. 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
 
Nesse trabalho, buscamos as configurações mais estáveis para os clusters de 

Irn (n = 2 – 7 átomos), contudo, mesmo aproximações teóricas enfrentam grandes 
desafios como, por exemplo, o aumento quase exponencial do número de 
configurações de mínimo local com o número de átomos [2]. Sendo assim, 
empregamos cálculos computacionais baseados na DFT [3], fazendo uso do pacote 
computacional VASP.  

 

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 
Inicialmente realizamos o estudo e busca pelo entendimento da estrutura 

atômica e estabilidade de clusters de Irn (n = 2 – 7 átomos), onde realizamos a 
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determinação e verificação das variações de comportamento e propriedades devido 
às mudanças na geometria. A Figura 1 abaixo mostra as configurações de mais 
baixa energia (mais estáveis). 

 
Figura 1 – Estruturas de mais baixa energia obtidas para os clusters de Irn (n = 2 – 7 átomos). 

 
 
Obtivemos a formação de um padrão estrutural para os clusters de Ir onde há 

uma clara tendência para a baixa coordenação das estruturas mais estáveis, 
seguida pela predominância de ligações químicas que maximizam as formações 
geométricas com ângulos retos. Para os clusters de 2 a 4 átomos as estruturas mais 
estáveis preservam geometrias bidimensionais (2D), enquanto que de 5 a 7 átomos 
as estruturas 3D passam a ser as configurações de mais baixa energia. Uma vez 
estabelecidas as configurações mais estáveis, dentre um conjunto variado de 
estruturas, passamos ao estudo das propriedades físicas e químicas, para 
caracterização dos clusters de Ir com a variação do tamanho do sistema. 
Verificamos que a energia de ligação segue o comportamento esperado, ou seja, 
aumenta com o aumento do número de átomos (tendendo ao valor da energia de 
coesão do cristal de Ir). Em relação às propriedades estruturais, verificamos as 
alterações do comprimento de ligação médio e do número de coordenação dos 
clusters, onde constatamos a tendência de formação de estruturas abertas (baixa 
coordenação).  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente trabalho realizamos cálculos de simulação computacional, 
baseados na DFT, para a busca do entendimento sobre clusters de Irn (n = 2 – 7 
átomos). Encontramos as configurações de mais baixa energia e, após, 
caracterizamos os sistemas através de cálculos das principais propriedades 
energéticas e estruturais. Dessa forma, buscamos construir a compreensão básica 
para clusters de Ir em fase gasosa, o que permitirá em um futuros próximo, o estudo 
desses sistemas em diferentes ambientes químicos. 
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