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3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
      

3.1 Auxílio-deslocamento 4.519,83 R$ (7.224,00 SEK)

3.2 Auxílio-instalação 7.351,61 R$ (11.750,00 SEK)

3.3 Seguro-saúde 6.081,5 R$ (9.720,00 SEK)

3.4 Adicional-localidade 27.103,96 R$ (43.320,00 SEK)

3.5 Mensalidade 88.219,27 R$ (141.000,00 SEK)
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto)

Formação de pessoal de alto nível em conhecimento cientifico, ampliar a colaboração entre pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros na produção de artigos científicos; acesso a centros e recursos internacionais de 
excelência.

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades)

Foram utilizados recursos computacionais no pais estrangeiro para o desenvolvimento de trabalhos 
científicos baseados em simulações computacionais para a investigação das propriedades de diversos 
materiais (nanotubos de dicalcogenetos de metais de transição e nanotubos de fosfeto de boro) para 
aplicação em produção e armazenamento de hidrogênio. Posteriormente, foram escritos manuscritos com 
os resultados obtidos para futura publicação cientifica.

4.3 Resultados e/ou Impactos:

Obtemos resultados relevantes no estudo de nanotubos de dicalcogenetos de metais de transição para uso 
em eletrodos para aplicação em produção de hidrogênio, obtendo resultados significativamente melhores 
do que os obtidos para monocamadas de dicalcogenetos de metais de transição. Também mostramos que 
nanotubos de fosfato de boro decorados com lítio podem ser utilizados para armazenamento de hidrogênio,
obtendo resultados comparáveis com os resultados obtidos em monocamadas de fosfato de boro. 

                                                                                                                       

2



APÊNDICE TÉCNICO

Projeto 1: Uso de nanotubos de dicalcogenetos de metais de transição (WS2, WSe2 e estrutura ternaria
WSSe) para aplicações em reações de evolução de hidrogênio (hydrogen evolution reaction, ou HER).

     Neste  projeto,  utilizamos  cálculos  de  teoria  do funcional  da  densidade  (DFT)  para  obter  propriedades
estruturais,  eletrônicas  e  catalíticas  de  nanotubos  de  dicalcogenetos  de  metais  de  transição  WS2   e  WSe2  e
estruturas ternarias WS2xSe2(1-x), com x = 0.5 (WSSe ) para uso em reações de evolução de hidrogênio, ou HER,
baseados em evidencias experimentais de que a estrutura ternaria  WSSe possui melhor performance do que os
materiais puros WS2  e WS2  (referencia1).  As estruturas e diâmetros destes nanotubos é mostrada na figura 1,
enquanto que as propriedades eletrônicas, dadas pelas densidades de estados e estruturas de banda são mostradas
na figura 2.

Figura 1: Estrutura dos nanotubos de  WS2 ,WSe2 e WSSe.

Figura 2: Estrutura de bandas e densidade de estados dos nanotubos WS2 ,WSe2 e WSSe.
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         A HER é uma reação que ocorre em um dos eletrodos submersos em meio acido, no qual um íon hidrogênio
com carga positiva recebe um elétron na superfície do eletrodo, se tornando um átomo de hidrogênio neutro e
ficando adsorvido neste eletrodo. Posteriormente,  este átomo de hidrogênio neutro se liga a outro átomo de
hidrogênio neutro, formando uma molécula de hidrogênio (H2). Para que o material que forma o eletrodo possa
ser utilizado de maneira eficiente neste tipo de reação, os átomos de hidrogênio na sua superfície devem ser
adsorvidos, idealmente, com uma energia de ligação de -0.24 eV, o que equivale a uma energia livre de adsorção
∆GH igual a zero (valor aproximado obtido para a platina, material conhecido por ser um excelente catalisador).

        Os resultados são mostrados na figura 3, onde comparamos ∆GH  obtido em diferentes sítios em todos os
materiais  (posição  hollow,  posição  acima dos  átomos  de  W,  S e  Se,  tanto  dentro  como fora do nanotubo).
Também comparamos os valores obtidos ∆GH entre os nanotubos e os respectivos materiais monocamadas que os
formam (monocamadas de  WS2  e WSe2)). Podemos notar uma significativa melhora nos valores de ∆GH  dos
nanotubos em relação as monocamadas que os formam, e uma melhora pequena do nanotubo WSSe  em relação
aos nanotubos WS2  e WSe2.

Figura 3: Diferentes sítios de adsorção do átomo de H no nanotubo (figura de cima) e valores de ∆GH  obtidos
nestes  sítios,  para  todos  os  materiais.  Os  sítios  localizados  no  átomo de  W do  lado  de  fora  dos  nanotubo
apresentaram os melhores resultados neste trabalho (∆GH mais próximo de zero eV).
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Projeto 2: Uso de nanotubos  de fosfeto de boro (BPNT) decorados com litio (Li@BPNT, n = 1, 2, 4, 6, 8 e
14) para armazenamento de hidrogênio (H2)

    O hidrogênio molecular (H2) é um combustível com alta densidade energética por unidade de massa, cuja
reação de combustão resulta apenas em água como subproduto, sendo portanto uma fonte limpa de energia. No
entanto, em condições normais de temperatura e pressão, o hidrogênio possui densidade volumétrica muito baixa
(0.09 kg/m3), fazendo com que seja necessário a utilização de um meio de armazenamento para a utilização de
hidrogênio de forma pratica. Um dos meios de armazenamento pode ser algum material no estado solido, cuja
superfície adsorve moléculas de hidrogênio, aumentando sua densidade volumétrica. Especificamente, através do
mecanismo  de  fisissorção,  as  moléculas  de  hidrogênio  não  irão  se  ligar  quimicamente  com os  átomos  da
superfície do material, mas apenas interagir através de fracas forcas de van der Waal's. Idealmente, a energia de
adsorção da molécula de hidrogênio na superfície do material deve ter um valor entre -0.15 e -0.6 eV.

       No entanto, em geral, a molécula de hidrogênio não interage fortemente com a superfície de materiais puros,
sendo necessário a adsorção de átomos na superfície do material  para promover um aumento na energia de
adsorção das moléculas de hidrogênio. Decorar a superfície com átomos de Li serve a este proposito, devido a
sua baixa massa e que,  geralmente,  atua como sendo um doador de elétrons para o material  utilizado. Esta
polarização positiva dos átomos de Li na superfície do material acaba polarizando as moléculas de hidrogênio
adsorvidas, reduzindo a energia de ligação.

       Neste trabalho, utilizamos nanotubos de fosfeto de boro com chiralidade (7,7) (armchair) decorado com 1, 2,
4, 6, 8 e 14 átomos de lítio, cuja estrutura e propriedades eletrônicas (densidade de estados e estrutura de bandas)
podem ser visualizadas na figura 1. 

Figura 1: Diametro, estrutura de bandas e DOS do BPNT com chiralidade (7,7).

     Posteriormente, foram calculadas a energia de adsorção do átomo de Li em diferentes sítios, no qual a posição
hollow foi a mais estável. Então, o numero de átomos de lítio foi aumentado, gerando estruturas com 2, 4, 6, 8 e 
14 átomos de lítio na parte exterior do nanotubo, conforme pode ser visualizado na figura 2.
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Figura 2: Estruturas de nLi@BPNT.

      Por ultimo, foram adsorvidos moléculas de hidrogênio em cada de lítio, e a energia de adsorção por molécula 
de hidrogênio foi falculado. Conseguimos adsorver 4 moléculas de hidrogênio por átomo de lítio. A imagem do 
ciclo de adsorção/dessorção pode ser visto na figura 3 para o sistema 14Li@BPNT, com as figuras representando
1, 2, 3 e 4 moléculas de hidrogênio por átomo de lítio, bem como a energia de ligação. por molécula de 
hidrogênio.

Figura 3: Ciclo de adsorção/dessorção de moléculas de hidrogênio no material 14Li@BPNT, com a adsorção de 
1, 2, 3 e 4 moléculas de hidrogênio, por átomo de Li
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      Para  caracterizar  o  material  em relação  a  sua  capacidade  de  armazenar  hidrogênio,  um
parâmetro chamado capacidade gravimétrica deve ser calculado. Este parâmetro e dado pela razão
entre (massa total de hidrogênio no material)/(massa total do material, sem contar a massa do
hidrogênio).  Este parâmetro, de acordo com a DOE (U.S. Department of Energy) deve ser 6% para
aplicações veiculares. Neste trabalho, obtemos uma capacidade gravimétrica de 4.63%, que poderia
ter seu valor aumentado caso fosse considerado átomos de Li e moléculas de hidrogênio no interior
do nanotubo. 
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