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RESUMO 

As  baterias  de  íon  de  Li  desempenham  papel  fundamental  no  cenário  tecnológico  atual.  Seu

funcionamento depende fortemente do desempenho de seus eletrodos, que devem conduzir os íons

de  Li  durante  os  processos  de  carga  e  descarga.  Para  exercer  esta  função  adequadamente,  os

eletrodos devem possuir afinidade com o Li, apresentarem-se estáveis em sua presença e também

possuir um coeficiente de difusão, D, ao menos entre 10-10 e 10-6 cm s-1. Este trabalho demonstra

através de simulações  ab initio que o dissulfeto de nióbio monocamada (NbS2)  apresenta estes

requisitos.  Trata-se  de  um  dicalcogeneto  de  metal  de  transição  (TMD)  monocamada,  um

nanomaterial que possui duas fases, 2H e 1T, sendo a sua transição indesejável para a aplicação em

baterias. A afinidade com o Li é avaliada através da energia de formação, Ef (eV) para a adsorção,

que apresentou valores negativos  em todas as concentrações.  A estabilidade da fase é estimada

através da comparação entre as energias totais das duas fases sob a influência de carga na rede e da

dopagem com Li. As barreiras de energia para a transição de fase são determinadas para o sistema

pristino, negativamente carregado e dopado com Li para demonstrar que estas modificações não

induzem a transição de fase. Finalmente, a difusividade do Li é calculada através da barreira de

energia do deslocamento do íon. 
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AB INITIO SIMULATIONS FOR PHASE ENGINEERING OF

TWO-DIMENSIONS NIOBIUM DISULFIDE

ABSTRACT 

Li ion batteries play a fundamental role in today world technological scenario. Its operation depends

strongly  on  its  electrode's  performance,  that  must  conduce  the  Li  ions  during  charging  and

discharging processes. In order to practice its function properly, the electrodes must hold  affinity

with  Li  and present  itself  stable  in  its  presence,  remain stable  in  its  presence and also have a

diffusion coefficient,  D,  at  least  between 10-10 and  10-6 cm s-1.  The  present  work demonstrates

through  ab  initio simulations  that  the  monolayer  niobium  dissulfide  (NbS2)  presents  those

requirements. It is a transition metal dichalcogenide (TMD), a nanomaterial with two phases, 2H

1 Artigo do Trabalho de Conclusão de Curso, Graduação em Engenharia Mecânica, EE, UPM, São Paulo, 2019.
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and 1T, whose transition is undesirable for batteries application. The Li affinity is evaluated through

the formation energy, Ef (eV) for adsorption, found in negative values in all doping concentrations.

The phase stability is estimated through comparison between the total energies of both phases under

the influence of net charge and Li doping. The energy barriers for phase transition are determined

the  pristine  system,  negatively  charged  and  Li  doped  systems  to  demonstrate  that  these

modifications does not induces the phase transition. Finally, the Li diffusivity is calculated through

the ion displacement energy barrier. 

Key-words> Transition metal dichalcogenide, Li ion battery, nanomaterial.

1 INTRODUÇÃO

Dentre os avanços tecnológicos dos últimos anos, boa parte deles envolve aparelhos

elétricos móveis, sejam eles telefones ou carros, e todos eles dependem de baterias cada vez mais

eficientes. A principal delas é a bateria de íon de Li, cujo funcionamento depende fortemente de um

eletrodo capaz de abrigar os íons de Li durante o processo de descarga. Os dicalcogenetos de metal

de transição, de forma MX2, fizeram parte do desenvolvimento da bateria de íon de Li desde o

início devido à sua forma lamelar, capaz de receber os íons de Li em processo de intercalação. O

TiS2 foi  o  primeiro  a  ter  esta  propriedade  estudada,  sendo  demonstrada  por  M.  Stanley

Whittingham (WHITTINGHAM,  1975).  Posteriormente  foi  substituído  pelo  CoO2 segundo  os

estudos  de  John  B.  Goodenough  (GOODENOUGH,  1982).  Estes  dois  pesquisadores  foram

homenageados,  juntamente  a  Akira  Yoshino,  com o Prêmio Nobel  de  Química  (RAMSTRÖM,

2019).

Além de boa difusividade dos íons de Li e de boa condutividade elétrica, é preciso que o

material utilizado se apresente estável à presença dos íons. O MoS2, por exemplo, é fortemente

induzido a mudar de fase quando intercalado com Li  (WANG, 2014; AMBROSI, 2015; ZHENG,

2016; JIN, 2018 e LINGHU, 2019)  o que consome parte da energia e diminui o desempenho do

dispositivo. Desta forma, faz-se necessário observar a possibilidade deste fenômeno ao se procurar

um material para esta função, especialmente se tratando de um material semelhante ao MoS2.

 O presente artigo avalia a possibilidade de utilizar-se o NbS2 como eletrodo de bateria de 

íon de Li através de simulações em teoria do funcional da densidade (DFT). O trabalho divide-se 

entre a influência na estabilidade da fase, e também na sua condutividade eletrônica, a afinidade 

entre os dois materiais, avaliada através das energias de formação (Ef) e finalmente a difusão do Li.

2



2 MÉTODOS 

Assumindo  o  mecanismo  de  difusão  do  Li  sobre  a  superfície  do  NbS2 como

sucessivas mudanças aleatórias de sítio de adsorção, o coeficiente de difusão D (cm s-1) pode ser

escrito como:

D=
ν a2

z
e x p(− Ea

k BT ) (1)

onde ν é a frequência vibracional do átomo em Hz, a é a distância de deslocamento em cm, Ea é a

barreira de energia em eV, kB é a constante de Boltzmann em eV/K, T é a temperatura em K e z, o

número de sítios vizinhos. Os valores de  Ea são dados pelas simulações em DFT,  a é a própria

constante de rede do material para a difusão entre as células primitivas ou a distância entre dois

sítios de adsorção na mesma célula. A temperatura foi estipulada 300 K. Os valores típicos de  ν

variam entre 10-11 e 10-13 Hz, o que implica que o resultado final será dado neste intervalo.

As simulações em DFT foram realizadas através do código SIESTA (SOLER, 2002), com

funcional de troca-correlação via aproximação de gradiente generalizado (GGA) parametrizado por

Perdew-Burke-Erzenhorf  (PERDEW et  al.,  1996).   Foi  utilizada  uma  matriz  Monkhorst-Pack

(1976) de 12x12x1 e 6x6x1 pontos k para as células primitiva e ortogonal 2x2, consecutivamente.

Energia de corte de 350 Ry foi utilizada para ambas as células. As cargas parciais foram avaliadas

pelo método de Bader (BARAN et al., 2008).

A energia de formação (Ef) da adsorção de Li pode ser escrita através da diferença entre as

energias totais  (Et)  – dadas pelas simulações  DFT – das situações final  e inicial,  subtraindo-se

também o potencial químico dos n átomos de Li adicionados - obtidos através da simulação de um

cristal cúbico de corpo centrado de Li, resultando em μLi = -14.78 eV - como mostra a equação (2):

Ef
=Et ( N b S2+n L i )− Et ( N b S2 ) −n μLi (2)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Adsorção de Li

As duas geometrias principais do NbS2, a) 2H e b) 1T, são mostradas na Figura 1, onde são

destacados em vermelho os sítios investigados para a adsorção de Li: ao centro do hexágono, hex,

sobre o átomo de enxofre,  X,  e sobre o metal,  M.  A determinação do sítio de adsorção é feita

através da comparação entre os valores de Ef, sendo mais estável o de menor valor. As simulações

foram realizadas com a própria célula primitiva, o que significa cobertura completa da superfície e o

potencial químico do Li foi calculado através da equação (2) tomando o cristal cúbico de corpo

centrado, resultando em. As Ef calculadas estão listados na Tabela 1. O sinal negativo dos valores

de Ef significa que a reação de adsorção é exotérmica, existindo grande afinidade entre o NbS2 e o
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Li,  mesmo em grande  concentração  de  dopagem.  Os  valores  mais  baixos  relativos  à  fase  2H

indicam que esta fase é aquela de dopagem mais estável dentre as duas; isto é bom posto que esta é

a fase mais estável, ou seja, aquele que se pretende utilizar. Os valores mais baixos para os sítios

hex e M apontam serem estes os sítios mais estáveis para a adsorção do Li nestas condições. Sendo

as diferenças entre as  Ef destes dois sítios muito pequenas, cerca de 0.4 eV para a fase 2H, em

temperatura  ambiente  elas  devem desaparecer  e  os  dois  sítios  tornarem-se  equivalentes.  Assim

sendo,  a  difusão  do Li  deixaria  de ser  entre  células  primitivas  para ser  entre  estes  dois  sítios,

favorecendo sua mobilidade ao diminuir-se o comprimento do deslocamento.

Figura 1 – Sítios de adsorção do Li nas fases a) 2H e b) 1T.

Tabela  1  – Energias  de  formação,  E
f
 (eV),

para a adsorção do Li na célula primitiva do

NbS
2
.

hex M X

2H -0.893 -0.934 -0.238

1T -0.832 -0.835 -0.106

Para observar a influência da concentração sobre a  Ef da adsorção do Li nos sítios mais

estáveis foram realizadas séries de simulações variando sua quantidade numa supercélula ortogonal
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2x2; a Figura 2 mostra a evolução dos valores da Ef em função do preenchimento das oito células

primitivas segundo o sítio e a fase. Para as duas fases os dois sítios apresentaram valores de  Ef

semelhantes  em  todas  as  concentrações,  indicando  que  no  tangente  a  energia  de  formação,  a

equivalência energética dos sítios não depende da concentração do dopante.

Figura 2 – Energia de formação, E
f
, da adsorção de Li em cada sítio segundo a ocupação das células primitivas para as

fases a) 2H e b) 1T.

A influência da presença do Li na relação de estabilidade entre as duas fases, ΔE = EH - ET,

é mostrada na Figura 3. Foram utilizadas as energias relativas ao sítio de dopagem mais estável para

cada concentração dentre aqueles mostrados na Figura 2. Como se vê no gráfico, a presença do Li

aumenta a estabilidade da fase 2H em relação à 1T, sugerindo fortemente que a sua presença não

favorecerá a transição de fase.

Figura 3 - ΔE = ΔE
H

 - ΔE
T

 em função da concentração de

Li; os valores negativos significam maior estabilidade da fase

2H.
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As cargas  parciais  foram determinadas  segundo o método de Bader  para a  condição de

cobertura completa e os resultados são apresentados na Tabela 2. Em ambas as fases do material

pristino o átomo de Nb partilha dois elétrons com os átomos de S. A dopagem com Li introduz um

elétron no sistema, que se concentra principalmente no S próximo à dopagem (S superior), que

recebe aproximadamente 4/5 de sua carga, mas também reduz a eletropositividade do Nb. O átomo

de S oposto à face de dopagem (S inferior) não sofre alteração significativa.

Tabela 2 - Cargas parciais de Bader para o NbS
2
 pristino e dopado com Li.

Átomo Carga

Pristino

2H 1T

Nb 1,89 1,97

S -0,95 -0,97

Dopado com Li

2H 1T

Nb 1,69 1,79

S superior -1,79 -1,79

S inferior -0,94 -0,99

Li 0,99 0,99

A Figura  4 apresenta  as  densidades  de  estados eletrônicos  para  as  duas  fases  do  NbS2

pristino, a) e b), e dopado com Li, c) e d). Não somente ambas as fases permanecem metálicas após

a dopagem com Li, cumprindo um dos requisitos para a aplicação em eletrodo de bateria, com a

fase  2H  ganha,  em  c),  ainda  mais  estados  próximos  ao  nível  de  Fermi,  melhorando  sua

condutividade.
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Figura 4 - Densidade de estados eletrônicos para o NbS2 pristino nas fases a) 2H e b) 1T e também para o material

dopado com Li, nas fases c) 2H e d) 1T.

Foi observado, portanto, que o Li possui grande afinidade com o NbS2 e em especial com a

fase 2H, possuindo dois sítios para adsorção; ainda, a dopagem não apenas assegura a estabilidade

da fase como aumenta a sua condutividade elétrica.

Mudança de fase

As  simulações  revelaram  um  interessante  mecanismo  de  mudança  de  fase,  com  um

deslocamento assíncrono dos átomos de S que não pôde ser determinado pela simulação em célula

primitiva. A Figura 5 a) mostra as imagens correspondentes ao caminho de mínima energia (MEP)

para  a  mudança  de  fase  de  uma célula  primitiva,  cujas  energias  relativas  à  geometria  2H são

mostradas na Figura 6. Como esperado, o S desloca-se linearmente até o centro do hexágono e o

ponto de mais alta energia corresponde justamente à imagem 4: a passagem do átomo de S por entre

dois átomos de Nb. A Figura 5 b), que contém duas células primitivas, mostra que apenas um dos

átomos de S se desloca inicialmente (imagens 2 e 3), culminando na simultânea dupla ocupação de

um hexágono e desocupação de outro (imagem 4) antes de se completar a mudança de fase com o

deslocamento do outro átomo de S. Este movimento em duas etapas reduziu substancialmente a

barreira  de  energia,  como  mostra  a  Figura 6  (por  ser  constituída  a  célula  ortogonal  de  duas

primitivas, a energia total deste sistema é dividida por 2 para ser comparável ao sistema primitivo).

O ponto mais alto deste segundo tipo de transição é justamente a passagem do segundo átomo por
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entre dois de Nb, mostrado na imagem 5, muito semelhante à imagem 4 da primeira série, mas com

menor energia por tratar-se do movimento de apenas metade dos átomos do sistema.

Figura 5 – Imagens do caminho de mínima energia para a transição de fase do NbS
2
 para a) célula primitiva e b) célula

ortogonal.

Figura 6 – Barreiras de energia para a transição de fase do NbS
2
 calculadas em células primitiva e ortogonal.  

A  configuração  de  deslocamento  observada  na  célula  ortogonal  possui  uma  barreira

energética ¼ menor do que aquela observada na célula primitiva e por isso será considerada o MEP

da mudança de fase do NbS2 monocamada.
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Para antecipar os efeitos da dopagem com Li na mudança de fase foram realizadas séries de

simulações NEB variando-se a na carga da rede. Os resultados são apresentados na Figura 7. Em a)

é  possível  observar  que  tanto  a  altura  da  barreira  quanto  a  energia  final  variam  de  forma

inversamente proporcional à carga. Sendo que a dopagem com Li resulta no carregamento negativo

do sistema, como mostra a Tabela 2, espera-se que ela implique, portanto, no aumento da barreira

de energia, desejável para a aplicação que se lhe propõe. A variação da altura da barreira energética

e a ΔE em função da carga estão explicitadas em b) e c), onde o carregamento negativo do sistema

significa caminhar para a esquerda dos gráficos.

Figura 7 - a) Variação da energia ao longo da transição de fase do NbS2 para diversos valores de carregamento, b)

altura da barreira em função da carga, c) variação de energia entre as fases 2H e 1T em função da carga.

A Figura 7 b) mostra que a altura da barreira cresce quase linearmente com o carregamento

negativo até disparar em -1.0. Este crescimento repentino se dá porque com este carregamento os

átomos de S deixam de mover-se alternadamente para exibir uma transição simultânea semelhante

àquela vista na célula unitária, mostrada na Figura 5 a); este comportamento se reflete no formato

da barreira, que se torna semelhante à curva azul da Figura 6, com um pico na imagem 4.

A influência da presença de átomos de Li no NbS2 foi estimada através de simulações DFT.

Foram consideradas separadamente as dopagens na mesma face do deslocamento dos átomos de S,

chamada Li acima, e na face oposta, chamada Li abaixo. As barreiras são apresentadas na Figura 8

a) e os valores de Ea, em b). Excetuando-se a condição hex abaixo, que não resultou em variação

significativa no valor de Ea, todas as outras configurações de dopagem resultaram no aumento da

barreira de energia, como haviam sugerido a relação de estabilidade ΔE (Figura 3) e a dopagem

com carga (Figura 7 c)). Fica demonstrado, portanto, que a cobertura de Li em uma das faces não

favorece significativamente a mudança de fase do NbS2.
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Figura 8 - Barreiras de energia para mudança de fase do NbS2 dopado com Li em uma de suas faces.

Finalmente, para ser um bom eletrodo de baterias é preciso que o NbS2 possua uma boa

difusibilidade dos íons. Dado que não ocorrerá mudança de fase, apenas a fase 2H será considerada.

Foi realizada uma simulação para o deslocamento de um átomo de Li sobre a superfície do NbS2

monocamada em uma célula ortogonal 2x2, que corresponde à cobertura de 13% da superfície.

Foram realizadas também simulações de deslocamento na célula primitiva, de M para M e entre os

sítios M e hex. As barreiras são mostradas na Figura 9.

Figura 9  - a) MEP do Li sobre o NbS
2
 e b) barreiras de energia para a difusão do Li sobre a superfície do NbS

2
.

O coeficiente de difusidade D foi estimado entre 1.84x10-7 e 10-5 considerando o intervalo

de valores de ν apresentado nos Métodos. Considerando que os valores adequados para eletrodos de

bateria devem estar entre 10-10 e 10-6 (ref) e que o valor de 7x10-5 para o grafeno bicamada foi

chamado de  ultra  rápido  (MATTHIAS, 2017),  o  NbS2 monocamada pode ser  considerado um

promissor candidato a eletrodo de bateria de íon de Li.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As  simulações  de  primeiros  princípios  mostraram  que  as  duas  fases  do  NbS2

monocamada possui grande afinidade com o Li, mesmo em grandes concentrações, apresentando Ef

de  -0.93  eV (2H)  e  -0.83  eV (1T)  e  em ambas  as  fases  os  sítios  M e  hex apresentaram  Ef

equivalentes em todas as concentrações avaliadas. Foi observado que tanto o carregamento negativo

do sistema quanto a presença do Li ampliam a estabilidade da fase 2H em relação à 1T, e o primeiro

também amplia  significativamente a  Ea.  Para a dopagem com Li,  apenas  um dos quatro casos

analisados não alterou significativamente a  Ea enquanto os demais acarretaram seu aumento.  A

difusibilidade do Li sobre a superfície do NbS2 foi estimada entre razoável (10-7) e ultrarápida (10-

5).
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