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SOBRE A ESTRUTURA ELETRÔNICA DE AGLOMERADOS BOn (3 < n « 10).
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Departamento de Física, Instituto do Ciências Exataa, Univer-

sidade de Brasília, 70910 - Brasília - DF, Brasil

Configurações eletrônicas, energias de ligação e e-

nergiaa âos orbitais moleculares de aglomerados Ben(n»3,4,6,10)

foram determinadas com o método CLOA - CAC - OM (Combinação

Linear de Orbitais Atômicos - Campo Auto Consistente - Orbi-

tais Moleculares) na aproximação CNDO de Boyd e Whitehead

(CNDO/BW). Apresenta-se uma comparação com resultados teóri-

cos atualmente disponíveis.

The electronic configurations, bonding energies and

molecular orbital energies of Ben (n = 3, 4, 6, 10) have been

calculated by the SCP-MO-CNDO theory parametrized by Boyd and

Whitehead (CNDO/BW). Comparisons are made with the theoretical

results which are available.

1. INTRODUÇÃO

Melhoramentos ocorridos na última década nos méto-

dos experimentais para. o estudo da interação entre moléculas e

superfícies de metais estimularam o interesse pelo estu-

do teórico desses sistemas e pelo processo químico chamado ad

sorção.

Os métodos teóricos utilizados nesses estudos per-

tencem â duas categorias gerais J i) métodos baseados na teo-

ria de estado sólido; ii) métodos baseados na teoria dos orbi^

tais moleculares. Nos métodos da categoria ii) necessita-se

para total compreensão do sistema aglomerado e adsorvido que

se tenha um conhecimento das estruturas eletrônicas (energias

dos orbitais de Valencia, densidades da cargas, etc.) de am-

bos, o adsorvido e o aglomerado.

Entra os métodos teóricos baseados na teoria dos or

bitais moleculares e jS utilizados em cálculos envolvendo

aglomerados de matais, encontram-se os métodos ab-ihitio ' ,

O método de Hflckel modificado<7) e o método CNDO/2(8'9) que é

uma dai paramatrizações do mltodo CNDO*10* (Complete Neglect

-• Di«««r«nti«i overlap). Nota-a«
(7) em face do grande número

de elétrons em geral envolvidos nesses estudos que os métodos

semi-emplricos podem ser convenientes e importantes para o



cálculo das propriedades de interesse (transferência de carga

entre adsorvido e aglomerado, superfícies de energia poten-

cial, etc). Esses métodos poderão necessitar de modificações

e/ou ajustamento de parâmetros para tornarem-se aplicáveis ao

estudo de superfícies; essas possíveis alterações, entretan-

to, tornar-se-ão mais claras â proporção em que os métodos

atuais forem aplicados a esses sistemas novos e seus resulta-

dos comparados com dados teóricos c/ou experimentais disponí-

veis .

Os aglomerados Be (n = 2, 3, 4) e os sistemas
Be - H (2 < n < 10) vem sendo estudados ultimamente com meto
n (5,6)dos ab-lnitio v-*'"'. Até o presente, no entanto, nao e do co-

nhecimento dos autores um estudo quantitativo, seja ab-initio,

ou semi-empírico, dos sistemas Be (n > 4). Na presente comu-

nicação nós apresentamos resultados CNDO/BW (método CNDO com

parametrização de Boyd e Whitehead ) para os sistemas pla-

naros Be (n «• 3, 4, 6, 10) e o sistema Be, linear (veja figu

ras 1 e 2)
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FIG. 2

O método CNDO/BW prevê propriedades para um grande

do moléculas e £ons, em função da distância internucle

ar e ângulo de ligação, cálculos efetuados por Boyd e

Whitehead * mostraram que o CNLO/UW o cons is tentemente ine-



lhor que o método CNDO/2. O método c aato-consistente, inclui

todos os elétrons de Valencia explicitamente e usa uma base

sp formada por orbitais de Slater. Era nossos cálculos a menor

distância Be-ne permitida foi pré-fixada no valor calculado

de acordo com a estrutura metálica do berílio (2,286 A ) ; OF

resultados obtidos devem ser considerados sob essa condição.

Em todos os cálculos usamos as energias dos estados de Valen-

cia de Hinze e Jaffé . 0 parâmetro interatõmico de ligação

S_ __ e o parâmetro de repulsão entre os caroços <*Be_Be fo-

ram obtidos usando-se dados ab-lnitio do sistema De2; seus va

lores são 2,839 eV e 0,720 respectivamente.

As integrais de ressonância foram calculadas de

onde S é a integral de superposição envolvendo o u-ésimo e

o \i-ésimo orbitais atômicos centrados nos átomos A e B respcc

ti vãmente. (J ê o parâmetro interatõmico da ligação A-B.

2. RESULTADOS K DISCUSSÃO

A configuração eletrônica do estado fundamental, on

contrada para os sistemas estudados, foi :
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onde todos os orbitais mais internos não estão indicados.

A tabela I resume nossos resultados para as ener-

gias da ligação dos sistemas Be analisados.

AGLOMERADOS

0E LIGAÇÃO
(eV)

TABELA

0.128 a 193

I

B,4(bT)

0.327 0.417

Bs«(m

0.596 1.281



Ao figuras III o IV mostrara on nlvola do enrarglna

dos otbltaia molocularos do valôncln, Incluindo, para cada ai3_

tema, os primeiros níveis desocupados.

Fl.). Ill Fig. IV

-12.
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Comparando-se os; resultados CNDO/BW dos sistemas para os

quais há resultados teóricos disponíveis, ou seja, 03 siste-

mas Be~(T«) e Be. (T), observa-se que os valores das energias

dos níveis obtidos com o CNDO/BW são sistematicamente maiores

em valor absoluto do que os do cálculo ab-initio de Jordan e

Simons , o que dará um valor maior para o potencial de ioni^

zação se calculado pelo teorema de Koopman. A configuração

eletrônica tanto para Be.,(L) como para Be3(T) coincide em am-

bos os métodos. O orbital desocupado de energia mais baixa en

contrado com o método CNDO/BW i para Be,(L) o 2a e para o

Be,(T) o 2a' (usando nossa notação) no que coincide com os

resultados de Jordan e Simons ; os correspondentes valores

para as energias desses orbitais são -0,71 eV e -0,81 eV ho

cálculo CNDO/BW e -0,35 eV, -0,08 eV no cálculo ab-initio.

3. CONCLUSÕES

Apresentamos um estudo da estrutura eletrônica de

s planáres Ben (n = 3, 4, 6, 10) e Be 3 linear usan-

do o método CNDO/BW. Comparações com os dados teóricos dispo-

aglomerados planáres Be (n
n



nivela, ou se,a, reaultados para ne^íL) e Do-CT) mostram que

OB resulLados (.'NMO/UW não comparrtvol'i aon íaauitrulou nb-iisLUo.

Umn da» rnsõoH porquo o pcnnnntn ontmin npranantn Intnronnn ú

quo BQndn o hnrflto um átomo aom quatro elntrona, õ poasívfil,

som grande dispgndlo do tempo usar os métodos ab-initio no es

tudo do seus aglomerados; comparando-se então esses resulta-

dos teóricos e os experimentais disponíveis a resultados como

os aqui apresentados, pode-se avaliar, para os aglomerados, a

importância das aproximações envolvidas nos métodos semi-empl

ricos e compreender quais alterações, se for necessário al-

guma, dovem aer realizadas nossas mútodos para um melhor estu

do dos fenômenos superficiais usamlo-se orbitais moleculares.

Em particular, nosso contexto, parucu-no» de interauao um UÜ-

tudo semi-empírico dos sistemas Be -H para os quais já exis-

tem análises ab-initio.
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