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Resumo 
 

Realizamos o estudo da condutância quântica de fios monoatômicos de ouro por meio da 

Teoria do Funcional da Densidade (Density Funcional Theory – DFT) utilizando o software 

Quantum-ESPRESSO. Os fios foram relaxados, a fim de encontrar uma estrutura de menor 

energia, resultando numa estrutura linear com distâncias interatômicas de, aproximadamente, 

2,38 Å. Após isso, realizamos os cálculos das energias do sistema e calculamos suas bandas 

de energia e sua densidade de estados, mostrando uma estrutura condutora com bandas que 

atravessam o nível de Fermi. Também calculamos a condutância quântica do sistema por 

meio do formalismo de Landauer-Büttiker utilizando o  PWcond, um pacote do Quantum-

ESPRESSO, revelando uma condutância de 3𝐺0. Fizemos o mesmo estudo em fios 

modificados tanto com hidrogênio quanto com alumínio. A substituição de um átomo de ouro 

por uma dessas impurezas resultou em uma estrutura linear, porém com distâncias 

interatômicas maiores e não homogêneas. Contudo, o estudo de suas bandas de energia e suas 

densidades de estados mostrou que esses sistemas se mantêm condutores, mas tem suas 

condutâncias diminuídas para 1𝐺0.  

 

Palavras-chave: Condutância Quântica, Fios monoatômicos, DFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The quantum conductance and the electronic structures of monoatomic gold nanowires have 

been studied using Density functional theory (DFT) and the Quantum-ESPRESSO open-

source code. At the first moment, the monoatomic pristine gold wires were considered and 

relaxed to obtain a linear structure with an interatomic distance of approximately 2,38 Å. 

Later, calculations on the energy of the system, the respective energy bands and the density of 

states were performed. The above calculations demonstrated a metallic behavior of the wire. 

The quantum conductance of the above system was studied using the Landauer-Büttiker 

formalism utilizing the PWcond code of the Quantum-ESPRESSO code demonstrating a 

conductance of 3𝐺0. We also repeated the above calculations in the gold nanowire in the 

presence of impurities like hydrogen and aluminium. The substitution of the atoms of gold by 

the impurities revealed a linear structure of the nanowire. However, we observe an 

inhomogeneous structure leading to an increase in the bond-lengths. Moreover, we observe a 

decrease in the conductance of the nanowires irrespective of its conducting nature. 

 

Keywords: Quantum conductance, Monatomic nanowire, DFT. 
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1. Introdução 

Com o avanço na tecnologia, há uma crescente demanda por componentes que 

satisfaçam de escala micro e nanométrica. Dessa forma, é natural o surgimento de trabalhos e 

buscando entender as propriedades eletrônicas de sistemas físicos que tem evidentes efeitos 

quânticos [1]. Nesse contexto, o estudo do tipo de condutividade apresentada por estruturas 

nanométricas, como materiais nanoestruturados, e materiais de baixa dimensionalidade, como 

fios monoatômicos, nanotubos de carbono (unidimensionais) e grafeno (bidimensional) [2], é 

bastante interessante, dado ao tamanho diminuto dessas estruturas, efeitos quânticos se tornam 

mais evidente mesmo em sistemas a temperatura ambiente [3]. 

Podemos definir fios monoatômicos como estruturas unidimencionais que tem 

apenas um único átomo em sua seção transversal [4]. Essa definição permite que esses fios 

possam assumir diversas geometrias de formação, como as zigzag, lineares, helicoidais. 

Tais fios foram previstos teoricamente, via dinâmica moléculas em 1997 no trabalho 

da referência [5], tendo outro trabalho que mostrava o mesmo resultado em 1998 [6], o ano 

em que estes foram comprovados experimentalmente por Ohnish et al [7]. Esta observação foi 

realizada via microscopia de transmissão (TEM – Transmission Electron Microscopy) onde 

foram observados fios de ouro de quatro átomos que ligavam duas pontas metálicas. Desde 

então muitos trabalhos vem buscando estudar suas propriedades, métodos de obtenção e 

aplicabilidades. 

Fios monoatômicos podem ser classificados como nanofios, uma classe mais 

abrangente que abarcar todos os fios de escala nanométrica. Estes foram mais explorados 

depois dos estudos realizados com fios monoatômicos, passando até mesmo a ser 

relacionados com estudos em medicina como mostrou Jaconi em 2011[8] em seu artigo bem 

como em outros artigos relacionados a saúde [9,10]. 

Quanto à condução, sendo o ouro um metal reconhecido por sua alta condutibilidade, 

é natural que este seja primeiro objeto na busca de fios monoatômicos, como de fato o ocorreu 

nos primeiros estudos. Desde então, vários estudos foram realizados a fim de determinar suas 

propriedades. Mostrando até mesmo, que , dado sua distribuição eletrônica, outros elementos 

como Chumbo (Pb) e Alumínio (Al), mostraram ter uma melhor condutância que o ouro e 

outros metais nobres [11,12]. 
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Visto que os cálculos da mecânica quântica por meio da equação Schrödinger não 

podem ser resolvidos analiticamente para sistemas de muitos corpos, recorremos à forma 

numérica e, mesmo esta, demanda grande poder computacional. Utilizar a Teoria do 

Funcional de Densidade (DFT – Density Funcional Theory) como aproximação para estudos 

de sistemas com foco em propriedades eletrônicas é bastante razoável [4]. Esses cálculos 

computacionais podem ser realizado no Quantum-ESPRESSO, um código computacional 

open-source que utiliza da teoria do funcional de densidade  para cálculos de estrutura 

eletrônica e modelagem de materiais a nível atômico e molecular. O estudo das propriedades 

do sistema é feito pela resolução das equações de Kohn-Sham, utilizando o método de 

expansão em ondas planas (Plane Waves - PW), para descrever as funções de ondas do 

sistema, e pseudopotentials na descrição das interações elétron-caroço [13]. 

Este trabalho busca estudar a condutância em sistemas quânticos unidimensionais 

por meio de DFT a fim de contribuir com os estudos de materiais nanoestruturados e 

condutores monoatômicos. Para isso, iremos explorar as propriedades de fios de ouro e ver 

como estas são modificadas por impurezas como o átomo de hidrogênio (H) e o alumínio 

(Al), visto que o sistema com alumínio não tem referência na literatura atual . Buscamos 

introduzir alguns conceitos necessários para o entendimento das propriedades do sistema, 

portanto a seção 2 é dedicada a uma breve introdução a mecânica quântica pondo em foco a 

suas equações fundamentais. Na seção 3, daremos noções de como os sólidos são estudados 

por meio da mecânica quântica e alguns resultados importantes desse estudo. Por fim, na 

seção 4, mostramos o DFT como um tratamento para a mecânica quântica em sólidos, com a 

seção 5 dedicada a evidenciar as diferenças no tratamento do transporte de carga de materiais 

comuns para os em escala nanométrica. A seção 6 é dedicada a mostrar o Quantum-

ESPRESSO e as ferramentas que ele utiliza no estudo de sistemas quânticos. Discutimos os 

resultados encontrados na seção 7 e correlacionamos tal discussão na seção 8, a conclusão. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

2. Equação de Schrödinger e o Determinate de Slater 

De maneira análoga a mecânica clássica, a mecânica quântica é a teoria que busca 

explicar o movimento, forças e energia de entes físicos ao nível de baixas dimensões no limite 

não-relativístico.  Assim como acontece na mecânica clássica, a mecânica quântica também 

tem suas equações, neste caso, estamos falando da famosa equação de Schrödinger, proposta 

pelo físico Erwin Schrödinger em 1925 [14].  

 
𝐻Ψ⃗⃗⃗ = 𝑖ℏ

𝜕Ψ⃗⃗⃗ 

𝜕𝑡
 (1) 

onde 𝐻 é o operador hamiltoniano que é a soma de todas as energia cinéticas e potenciais do 

sistema, Ψ⃗⃗⃗  é a função de onda do sistema, ela representa o sistema, mas não tem de fato um 

conceito físico, porém |Ψ⃗⃗⃗ |2 vai ter um caráter probabilístico, indicando as probabilidades dos 

estados associados ao sistema descrito, portanto a equação (1) descreve a dinâmica de um 

sistema quântico.  

Esta equação também é conhecida como a equação de Schrödinger dependente do 

tempo. Embora de aparência simples, encontrar as funções de onda desta equação é uma 

tarefa extremamente complexa. Muito desta dificuldade está contida em seu Hamiltoniano, 

que, em sua forma completa, se apresenta como: 

𝐻 = −
ℏ2

2
∑

∇
𝑅𝑖
→ 
2

𝑀𝑖
𝑖

−
ℏ2

2
∑

∇
𝑟𝑖
→
2

𝑚𝑒
𝑖

+
1

8𝜋휀0
∑

𝑒2

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
1

8𝜋휀0
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗𝑒
2

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

−
1

4𝜋휀0
∑

𝑍𝑖𝑒
2

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖,𝑗

+ 𝑉(𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ , 𝑅1⃗⃗⃗⃗ , 𝑅2⃗⃗ ⃗⃗ , … , 𝑅𝑀⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑡) 

(2) 

nele temos os termos da energia cinética dos M núcleos, da energia cinética dos N elétrons e 

das interações coulombianas entre elétrons, entre núcleos e entre elétrons e núcleos, 

respectivamente, que compõem um potencial eletrostático de um sistema de átomos mais 

outros potenciais aos quais o sistema pode estar submetido. Além disso, nossa função de onda 

é dependente das localizações dos núcleos, elétrons e do tempo, ou seja 

Ψ⃗⃗⃗ = Ψ⃗⃗⃗ (𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ , 𝑅1⃗⃗⃗⃗ , 𝑅2⃗⃗ ⃗⃗ , … , 𝑅𝑀⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑡) (3) 
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sendo, então, uma função de dimensão igual a 3(N+M)+1, com os 𝑟𝑖⃗⃗  representando os 

elétrons, os 𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ representando os núcleos e 𝑡 o tempo [15]. 

2.1. Equação de Schrödinger independente do tempo 

A forma completa da equação de Schrödinger, equação (1)  permite que as funções 

de onda formem estados estacionários, o estudo de tais estados facilita a resolução da forma 

completa da equação. Nestes estados o hamiltoniano não depende explicitamente do tempo 

nos permitindo fazer uma separação de variável da parte espacial da parte temporal, de modo 

a termos uma equação simplificada chamada de equação de Schrödinger independente do 

tempo. 

𝐻Ψ⃗⃗⃗ = 𝐸Ψ⃗⃗⃗  (4) 

 Diferente da forma completa da equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger 

independente do tempo tem a forma de uma equação de autovalor, onde a função de onda (Ψ⃗⃗⃗ ) 

é a autofunção do operador hamiltoniano (𝐻) e a energia (𝐸) é o autovalor [16]. 

Com essas informações, é fácil ver que, embora a equação de Schrödinger possa 

desvendar as informações da mecânica quântica, sua resolução é quase impossível, 

restringindo-se a ter uma solução analítica apenas para o átomo de hidrogênio. Para que tal 

teoria não se perdesse, uma série de métodos e aproximações foram desenvolvidos ao longo 

dos anos. 

Vamos utilizar a equação de Schrödinger independente do tempo para analisar um 

sistema atômico simples. 

[−
ℏ2

2
∑

∇
𝑅𝑖
→ 
2

𝑀𝑖
𝑖

−
ℏ2

2
∑

∇
𝑟𝑖
→
2

𝑚𝑒
𝑖

+
1

8𝜋휀0
∑

𝑒2

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
1

8𝜋휀0
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗𝑒
2

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

−
1

4𝜋휀0
∑

𝑍𝑖𝑒
2

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖,𝑗

] Ψ⃗⃗⃗ = 𝐸Ψ⃗⃗⃗  

(5) 

Neste caso, teremos apenas a parte cinética de núcleos dos átomos e elétrons e o potencial 

eletrostático devido a suas cargas. Esta equação é capaz de descrever a composição e as 

propriedades de qualquer material isolado e influências externas em um dado instante [17], 

mesmo assim, não é possível resolvê-la analiticamente. 
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A equação (5), além de ter problemas na resolução, é demasiadamente grande e 

cansativa de ser expressa. Para este caso, podemos optar por uma mudança de sistema de 

unidades de forma a deixar a equação mais elegante e permitir uma estimativa da ordem de 

grandeza unidades envolvidas, para isso, utilizaremos o sistema de unidades atômicas que usa 

como unidade as grandezas envolvidas na energia do estado fundamental do átomo de 

hidrogênio quando calculada pela mecânica quântica não-relativística. 

Tomemos a energia total do sistema elétron-próton: 

𝐸𝐻 =
𝑒2

4𝜋휀0𝑎0
 (6) 

onde 𝑎0 é o raio de Bohr, o raio médio do orbital do elétron neste estado, e pode ser definido 

como  𝑒  é a carga do elétron, 휀0 é a conste dielétrica do vácuo, isto posto, 𝐸𝐻 que é a energia 

total do sistema elétron-próton, um átomo de hidrogênio, é a definição da unidade Hartree, 

referida por Ha, isto equivale a 2 Ry (Rydberg), onde 1 Ry é a energia de ionização do 

mesmo átomo [18,19]. 

Podemos dar uma outra forma para essa equação, quando definimos:  

𝑎0 =
4𝜋휀0ℏ

2

𝑚𝑒𝑒
2

 (7) 

assim, passamos a ter:  

𝐸𝐻 =
ℏ2

𝑚𝑒𝑎0
2
 (8) 

essa equações são equivalentes e nos permitem exprimir todas a unidades do sistema atômico 

de unidades, desta forma, nesse sistema 𝑎0 é utilizado como unidade de comprimento, 𝑒 como 

unidade de carga, 𝑚𝑒 como unidade de massa e 𝐸𝐻 como unidade de energia. 

Ao dividirmos equação (5) pela equação (6), utilizando a sua equivalência com a (8), 

temos então que:  

[−
𝑎0
2𝑚𝑒
2

∑

∇
𝑅𝑖
→ 
2

𝑀𝑖
𝑖

−
𝑎0
2

2
∑∇

𝑟𝑖
→
2

𝑖

+
𝑎0
2
∑

1

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
𝑎0
2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

− 𝑎0∑
𝑍𝑖

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖,𝑗

] Ψ⃗⃗⃗ =
𝐸

𝐸𝐻
Ψ⃗⃗⃗  

(9) 
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agora, utilizando o sistema de unidades atômicas acabamos com uma equação muito mais 

elegante e que nos informa a magnitude das energias que estamos trabalhando: 

[−∑

∇
𝑅𝑖
→ 
2

2𝑀𝑖
𝑖

−∑

∇
𝑟𝑖
→
2

2
𝑖

+
1

2
∑

1

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
1

2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

−∑
𝑍𝑖

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖,𝑗

] Ψ⃗⃗⃗ = 𝐸Ψ⃗⃗⃗        (10) 

Apesar disso, esta continua sendo equivalente à equação (5), ou seja, tem os mesmos 

problemas para sua resolução. Para que esta se torne soluvél, mesmo por cálculos 

computacionais, é necessário algumas aproximações a fim de otimizar os cálculos sem que 

informações importantes para o nosso presente estudo sejam perdidas. 

2.2. A função de onda de férmions e o determinante de Slater 

Na mecânica quântica, os entes de escala atômica não podem ser distinguidos, mas 

podemos classifica-los quanto à simetria de sua função de onda. Os bósons tem função de 

onda simétrica, obedecendo à estatística de Bose- Einstein, os férmions são aqueles que 

possuem funções de onda antissimétricas, obedecendo à estatística de Fermi-Dirac [14].  

Para entender melhor, considere um sistema com dois férmions, elétrons por 

exemplo, a função de onda total desse sistema será dada por: 

Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 1, 𝑟 2) =
1

√2
[𝜑1(𝑟 1)𝜑2(𝑟 2) − 𝜑1(𝑟 2)𝜑2(𝑟 1)] (11) 

Esse o sinal negativo nos termos a direita da equação lhe confere a propriedade antissimétrica, 

que, ou seja, a troca dos vetores 𝑟 1e 𝑟 2 faz com que a função de onda troque de sinal. 

Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 1, 𝑟 2) = −Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 2, 𝑟 1) (12) 

A propriedade antissimétrica da função de onda dos férmions, que é o caso dos 

elétrons, lhes proíbe de ocupar um mesmo estado quântico. Essa consequência natural do tipo 

de função de onda que descreve esses entes é conhecida como O Princípio da exclusão de 

Pauli e é de suma importância para o entendimento das propriedades das ligações químicas 

que compõem os materiais. Com isso, podemos escrever a equação (11) na forma de um 

determinante: 

Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 1, 𝑟 2) =
1

√2
|
𝜑1(𝑟 1) 𝜑1(𝑟 2)

𝜑2(𝑟 1) 𝜑2(𝑟 2)
| (13) 
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Esse determinante pode ser generalizado para o caso de N partículas, sendo conhecido como o 

determinante de Slater. 

Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 1, 𝑟 2, … , 𝑟 𝑁) =
1

√𝑁!
[

𝜑1(𝑟 1) 𝜑1(𝑟 2)

𝜑2(𝑟 1) 𝜑2(𝑟 2)

⋯
…

𝜑1(𝑟 𝑁)

𝜑2(𝑟 𝑁)
⋮                  ⋮ ⋱ ⋮

𝜑𝑁(𝑟 1) 𝜑𝑁(𝑟 2) ⋯ 𝜑𝑁(𝑟 𝑁)

] (14) 

2.3. Aproximações 

A equação de Schrödinger  de um sistema de muitos corpos é, até então, impossível 

de resolvida analiticamente. Mesmos sua resolução por métodos numéricos é extremamente 

custosa se aplicando a poucos sistemas. Por isso, algumas aproximações foram desenvolvidas 

buscando desprezar informações pouco relevantes para o que se quer ser estudado, 

diminuindo a complexidade dos cálculos a serem realizados.  

Isso permite que mais sistemas sejam estudados via mecânica quântica, mas cada 

aproximação limita o tipo de problema que pode ser abordado. Para os estudos de sólidos 

muitas considerações podem ser feitas devido as suas características relevantes, algumas 

destas características serão abordadas neste capítulo, mostrando uma aproximação adequada. 

2.3.1. Aproximação de Born-Oppenheimer 

A primeira aproximação a ser feita, a fim de deixar a equação (10) menos complexa, 

é a famosa aproximação de Born-Oppenheimer, a aproximação de núcleos fixos. Esta 

aproximação tem demonstração rigorosa visto nas referências[15,20,21], mas o seu conceito é 

bem simples, a diferença de massas entre os núcleos e os elétrons do átomo. De fato, a ordem 

de grandeza da massa do núcleo é cerca de 1837 vezes maior do que a dos elétrons, a vista 

disso, a inercia do núcleo é muito maior do que a dos elétrons fazendo com que o sua 

velocidade seja muito maior se comparada a dos núcleos, ou seja,  do referencial dos elétrons, 

os núcleos estão fixos em boa parte da sua movimentação. Com isso, podemos incutir duas 

consequências ao Hamiltoniano da equação (10), primeiro, a energia cinética dos núcleos é 

nula, ou seja: 

∑

∇
𝑅𝑖
→ 
2

2𝑀𝑖
𝑖

= 0 (15) 
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segundo, a vista da constância de suas distâncias, o potencial da interação núcleo-núcleo 

também é constante, ou seja: 

1

2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

= 𝐶 (16) 

Ainda, para tornar a equação mais sucinta, fazendo uma troca de índice mudo, podemos 

definir: 

𝑉𝑛(𝑟 𝑖) =∑
𝑍𝑖

|𝑅𝑗⃗⃗  ⃗ − 𝑟𝑖⃗⃗ |𝑖

 (17) 

Esses corolários e definições nos permitem reduzir a complexidade da equação 

original e, se tomarmos como referencial energético o valor 𝐶, reescrevê-la na forma: 

[−∑

∇
𝑟𝑖
→
2

2
𝑖

−∑𝑉𝑛(𝑟 𝑖)

𝑖

+
1

2
∑

1

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

] Ψ⃗⃗⃗ = 𝐸Ψ⃗⃗⃗  (18) 

Esta equação deixa de depender explicitamente das posições dos núcleos, com isso, a nossa 

função de onda passa a depender somente da posição dos elétrons, reduzindo de 3(N+M) para 

3N a dimensão da nossa função de onda. 

2.3.2. Aproximação de campo médio 

Na equação (10), o último termo é o único que apresenta, explicitamente, dois 

somatórios, levando N
2
 mais iterações para ser resolvido, quando comparado aos outros dois 

termos. Uma forma de resolver esse problema é considerar, em vez da interação de cada par 

elétron-elétron, a interação de cada elétron com o campo médio gerado pelos outro. Para isto 

utilizaremos a equação de Poisson com 𝑛(𝑟 ) como a densidade de carga e um potencial 

maliciosamente nomeado de 𝑉𝐻(𝑟 ): 

∇2𝑉𝐻(𝑟 ) = −4𝜋𝑛(𝑟 ) (19) 

A solução deste problema é conhecida, sendo muitas vezes de difícil resolução 

analítica, mas isso pode ser contornada de maneira computacional [21]. 
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𝑉𝐻(𝑟 ) = ∫
𝑛(𝑟′⃗⃗  ⃗)

|𝑟 − 𝑟′⃗⃗  ⃗|
𝑑𝑟′⃗⃗  ⃗ (20) 

Logo, temos evidentemente que o potencial sentido na carga que está em 𝑟  é a soma do 

potencial gerado pela densidade de carga 𝑛(𝑟′⃗⃗  ⃗), localizada por 𝑟′⃗⃗  ⃗, ao redor, de modo que 𝑟′⃗⃗  ⃗ 

não seja fixo e mapeie todo o espaço. Com essa aproximação, podemos ter um único 

somatório a todos os termos do hamiltoniano, fazendo com que a equação (18) seja 

aproximada pra equação a seguir: 

[∑(−

∇
𝑟𝑖
→
2

2
− 𝑉𝑛(𝑟 𝑖) + 𝑉𝐻(𝑟 𝑖))

𝑖

] Ψ⃗⃗⃗ = 𝐸Ψ⃗⃗⃗  (21) 

Utilizando uma função de onda adequada para o sistema e um hamiltoniano com 

aproximações pertinentes, como o mostrado na equação (21), podemos resolver a equação de 

Schrödinger de muitos corpos utilizando o método de Hartree-Fock. Com isso, passamos a 

nos preocupar com um problema de otimização do tempo computacional. Embora este seja 

um método que possibilite a resolução de uma equação outrora insolúvel, suas correções para 

manter uma precisão apropriada fazem o esforço computacional aumentar na ordem de 𝑁4 ou 

até mesmo, de 𝑁5 [23]. Em vista disso, novos métodos foram desenvolvidos ao longo dos 

anos, buscando resolver este problema. 
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3. Alguns Conceitos de Estado Sólido  

As propriedades elétricas de materiais são, por excelência, um domínio da física do 

estado sólido, esta aplica os conhecimentos vindos de campos básicos da física, como, da 

mecânica quântica, da mecânica estatística, dentre outros, para estudar as propriedades dos 

materiais tanto no nível micro, quanto no macro [24]. 

Buscamos explorar alguns dos pontos conhecidos do estado sólido a fim de explicar 

os mecanismos envolvidos por de trás do estudo das propriedades eletrônicas dos sistemas 

aqui estudados. 

3.1. Redes de Bravais 

Quando falamos da cristalinidade de materiais refere-se a propriedades de sua 

organização no nível atômico-molecular. Um material extremamente cristalino terá boa parte 

de sua composição organizada segundo um ou mais arranjo de átomos, um material pouco 

cristalino terá boa parte de sua composição sem nenhuma organização. Os metais são o 

exemplo clássico de material cristalino formado por um único arranjo de poucos átomos. 

O cerne da descrição de materiais cristalinos é o conceito de rede de Bravais, um 

tipo específico de rede que pode ser definido como “um arranjo infinito de pontos discretos 

com arranjo e orientação que parecem exatamente dos mesmos de qualquer um dos pontos do 

qual o arranjo é visualizado” [24]. Existe ainda a definição matematicamente formal de uma 

rede de Bravais D no espaço ℝ𝑛 com 𝑛 ∈ ℕ: 

𝐷 = {�⃗� =∑𝑛𝑖𝑎 𝑖

𝑛

𝑖

|𝑎 𝑖 é vetor da base de ℝ𝑛 ∧ 𝑛𝑖 ∈ ℤ} 

Essas definições nos permitem mapear todo um material cristalino, ademais, a 

definição de rede de Bravais nos permite construir um 𝑑𝑒 ℝ𝑛 ∧ 𝑛𝑖 ∈ ℤ a unidade mínima no 

espaço ℝ𝑛 que contenha um único ponto da rede e pode ser transladada por qualquer vetor da 

rede D sem se sobrepor a si mesmo ou deixar espaços vazios, esta unidade é chamada de 

célula primitiva.  

Assim como há mais de um conjunto de vetores que é base de ℝ𝑛, há mais de uma 

forma de escolher uma célula primitiva, porém há uma construção especial que resulta em 

uma célula primitiva chamada de célula de Wigner-Seitz. Esta construção consiste em ligar o 
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ponto escolhido a todos os outros pontos da rede por segmentos de retas, dividir cada 

segmento ao meio por um plano e tomar o menor poliedro de dimensão 𝑛 formado. 

A uma dada rede de Bravais, podemos associar uma rede recíproca, estas estruturas 

se conectam por uma condição de periodicidade na função de uma onda plana. De tal forma, 

podemos definir a rede recíproca de uma rede de Bravais como “o conjunto de todos os 

vetores de onda �⃗⃗�  que produzem ondas planas de mesma periodicidade que a rede de Bravais 

referida” [24]. Assim, como no caso anterior, daremos uma definição matematicamente mais 

formal para essa rede: 

𝐼 = {�⃗⃗� |𝑒𝒾�⃗⃗� ∙(𝑟 +�⃗� ) = 𝑒𝒾�⃗⃗� ∙𝑟 , onde �⃗� ∈ 𝐷 ∧ 𝑟 ∈ ℝ𝑛} 

3.2. Redes em sólidos  

Como já mencionado, o conceito de redes de Bravais é fundamental no estudo de 

sólidos cristalinos, até mesmo o conceito de rede recíproca desempenha papel essencial para 

estudos tanto teóricos quanto experimentais.  

Considere uma rede de Bravais tridimensional dada por 

�⃗� = 𝑛1𝑎 1 + 𝑛2𝑎 2 + 𝑛3𝑎 3 (22) 

podemos construir os vetores primitivos de sua rede recíproca como: 

�⃗� 1 = 2𝜋
𝑎 2 × 𝑎 3

𝑎 1 ∙ (𝑎 2 × 𝑎 3)
  

�⃗� 2 = 2𝜋
𝑎 3 × 𝑎 1

𝑎 1 ∙ (𝑎 2 × 𝑎 3)
 (23) 

�⃗� 3 = 2𝜋
𝑎 1 × 𝑎 2

𝑎 1 ∙ (𝑎 2 × 𝑎 3)
  

essas construções garantem que a condição de definição de uma rede recíproca seja satisfeita, 

nos permitindo escrever tal rede na seguinte forma:  

�⃗⃗� = 𝑘1�⃗� 1 + 𝑘2�⃗� 2 + 𝑘3�⃗� 3 (24) 

A equação acima é muito parecida com a de uma rede de Bravais, mas a definição de 

uma rede recíproca, não explicita nenhuma condição para os 𝑘𝑖 que acompanham os vetores 

de sua base, mas é possível explicitar essa condição trabalhando com algumas definições. Da 
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definição dada pelo conjunto de equações (23), temos que 𝑎 𝑖 ∙  �⃗� 𝑗 = 2𝜋𝛿𝑖𝑗 e da definição de 

rede recíproca temos que 𝑒𝒾�⃗⃗� ∙�⃗� = 1, logo: 

�⃗⃗� ∙ �⃗� = 2𝜋𝑚 com 𝑚 𝜖 ℤ (25) 

  

2𝜋(𝑘1𝑛1 + 𝑘2𝑛2 + 𝑘3𝑛3) = 2𝜋𝑚 (26) 

 

∴  𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 𝜖 ℤ  

Essas propriedades fazem da rede recíproca também uma rede de Bravais, logo, toda 

construção permitida para uma rede de Bravais também vale a sua recíproca, incluindo o 

conceito de cela primitiva de Wigner-Seitz, que no espaço recíproco é chamada de primeira 

zona de Brillouin.[24] 

Quando uma rede esta associada a uma base de átomos, ou seja, um conjunto de 

átomos, associado a um ponto da rede, temos o que é chamado de estrutura cristalina. Um 

cristal que é organizado segundo uma rede de Bravais terá propriedades tanto associadas à 

rede direta, a rede de Bravais que a organiza, como a organização, a célula primitiva do 

cristal, fator de empacotamento, entre outros, como aquelas associadas à rede recíproca, como 

bandas de energia, padrões de difração de raios-X, índices de Miller. Vale lembra que, por 

construção, os vetores da rede recíproca terão mesma dimensão que os vetores da rede direta, 

logo, devem conservar as mesmas propriedades quanto ao cálculo diferencial se obedecido às 

mesmas condições, isso permite estudar de forma teórica propriedades referentes a qualquer 

uma das redes do material de interesse. 

3.3. Teorema de Bloch  

Uma consequência importante da periodicidade das redes em sólidos é o teorema de 

Bloch, um teorema que fornece uma forma para soluções da equação de Schrödinger com 

potenciais periódicos. Embora esse já fosse per se um resultado bastante relevante, quando o 

aplicamos a elétrons em um sólido, ele nos fornece um resultado ainda mais importante, 

bandas de energia em um material. Por isso, iremos dar a esse teorema um enunciado formal e 

explorar suas consequências. 
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Teorema: Os autoestados do operador Hamiltoniano, monoeletrônico, da forma 

𝐻 = −
ℏ2∇2

2𝑚𝑒
+ 𝑈(𝑟 ), tal que 𝑈(𝑟 + �⃗� ) = 𝑈(𝑟 ), para todo �⃗�  de uma rede de Bravais podem 

assumir a forma: 

Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 ) = 𝑢�⃗� (𝑟 )𝑒
𝒾�⃗� ∙𝑟 , com 𝑢�⃗� (𝑟 + �⃗�

 ) = 𝑢�⃗� (𝑟 ) (27) 

Esse teorema permite impormos à função de onda monoeltrônica a condição de 

contorno de Born-von Karman, esta determina que a função de onda obedeça à periodicidade 

da rede de Bravais a qual o elétron está submetido [24, 25], ou seja: 

Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 + �⃗� ) = Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 ), com �⃗�   vetor da rede de Bravais (28) 

Isto posto, podemos resolver a equação de Schrödinger para elétrons independentes 

para um �⃗�  fixo. 

𝐻Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 ) = [−
ℏ2∇2

2𝑚𝑒
+ 𝑈(𝑟 )] 𝑢�⃗� (𝑟 )𝑒

𝒾�⃗� ∙𝑟 ⇒  

⇒ 𝑒𝒾�⃗� ∙𝑟 ℇ�⃗� 𝑢 �⃗� (𝑟 ) = 𝑒
𝒾�⃗� ∙𝑟 [−

ℏ2(∇ + i�⃗� )
2

2𝑚𝑒
+ 𝑈(𝑟 )] 𝑢�⃗� (𝑟 ) ⇒  

⇒ ℇ�⃗� 𝑢 �⃗� (𝑟 ) = [−
ℏ2(∇ + i�⃗� )

2

2𝑚𝑒
+ 𝑈(𝑟 )] 𝑢�⃗� (𝑟 ) (29) 

dado a condição de contorno de 𝑢�⃗� (𝑟 ), temos a equação (29) como equação de autovalor de 

operador hermitiano, tendo como solução uma família de autovalores para cada �⃗�  fixado. Esse 

conjunto discreto de energias, ℇ𝑛,�⃗� , é chamado de banda de energia, podendo ser identificado 

por seu índice 𝑛. 

Quando tratamos os muitos elétrons de um sólido por este teorema, tem que os 

conjuntos ℇ𝑛,�⃗�  tem espaçamento muito pequeno, devido à perturbação de um elétron no sítio 

de seu vizinho, isso faz com que as bandas passem a ter faixas determinadas de energia 

permitida aos elétrons, formando aquilo que é chamado de estrutura de bandas. O 

entendimento de tal estrutura é ponto alicerçador para compreensão das propriedades 

condutoras de um material. 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/alicercador/
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3.4. Estrutura eletrônica 

Para um estudo acurado das propriedades elétricas de matérias é necessário uma 

análise de sua estrutura de bandas, ou estrutura eletrônica. Essa estrutura mostra os estados 

permitidos para a ocupação de elétrons e a diferença energética entre esses níveis, ditando o 

quanto de energia é necessário para o deslocamento entre esses níveis. 

Define-se como nível de Fermi, ou energia de Fermi (𝐸𝐹), como o a maior energia de 

ocupação de um elétron de um sólido no estado fundamental. Este conceito nos permite 

separar as bandas de valência, aquelas com energia menor que o nível de Fermi, das bandas 

de condução, aquelas que têm energia maior. Esse conceito é crucial para a classificação dos 

matérias quanto as suas capacidades condutoras [25]. 

Materiais condutores tem o nível de Fermi dentro de uma de suas bandas, ou seja, um 

elétron que esteja na banda de valência tem o próximo estado mais energético de ocupação 

muito próximo do seu estado atual, sendo indistinguível a diferença da banda de valência da 

banda de condução a temperatura ambiente. Já os materiais isolantes, terão uma grande 

diferença energética entre essas bandas, fazendo com que não exista mobilidade de elétrons 

entre essas bandas sem que haja degradação do material. No meio disso, temos os materiais 

semicondutores, cuja diferença entre as bandas de condução e de valência é pequena, de tal 

forma que pode-se fornecer energia aos elétrons do material, fazendo com que um material 

antes isolante, passe a conduzir sem que haja degradação do mesmo. Essa diferença 

energética entre essas bandas é comumente chamada de gap. A imagem a seguir ilustra de 

maneira pictórica o comportamento de bandas nesse material. 

 

Figura 1: Comparação das bandas de materiais condutores, isolantes e semicondutores. Fonte: referência [26]. 
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4. Teoria do Funcional de Densidade (DFT) 

A Teoria do Funcional da Densidade vem como uma reformulação da mecânica 

quântica, que traz a densidade eletrônica como grande protagonista e não a função de onda. 

Os primeiros passos para a teoria se deu em 1964, em um artigo de Walter Kohn e, de seu 

aluno de doutorado, Pierre Hohenberg [27] e consolidada no artigo de W. Kohn e Lu Sham, 

de 1965 [28], estes trabalhos deram origem aquilo que viria a ser chamado de DFT e 

concederam, em 1998, a partilha do premio Nobel de Química a W. Kohn [29].  

Embora essa reformulação tenha sido possível, o que a motivou foi o velho problema 

da mecânica quântica, a insolubilidade da eq. de Schödinger, daí a necessidade de buscar 

aproximações que diminuíssem a dimensionalidade da equação a ser resolvida [30]. Um 

exemplo clássico do problema de muitos corpos é o nanocluster de 100 átomos de ouro (Au), 

Au tem79 elétrons, logo o sistema teria 7900 elétrons, mesmo sem contar com os núcleos, a 

função de onda que seria solução do sistema teria dimensão maior que 23000 [30, 31], logo a 

energia do sistema composto apenas pelos elétrons desse cluster teria uma forma parecida 

com a que se segue: 

𝐸 = ∫ Ψ⃗⃗⃗ ∗𝐻Ψ⃗⃗⃗ d𝑟1⃗⃗⃗  d𝑟2⃗⃗  ⃗d𝑟3⃗⃗  ⃗ … dr 7900 , onde 𝑟𝑖⃗⃗ = 𝑟𝑖⃗⃗ (𝑥, 𝑦, 𝑧) (30) 

porém, se seguirmos o formalismo do DFT, teremos:  

𝐸 = 𝐸(𝜌), 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜌 = 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) (31) 

Poderíamos desenvolver alguns cálculos que mostram como o DFT é econômico 

quanto ao tempo computacional se comparado com o formalismo tradicional da Mecânica 

quântica, utilizando o fato da densidade 𝜌 ser uma função de três dimensões , mas esse 

conceito seria ilusório. Embora, de fato a teoria permita uma grande otimização de tempo, a 

densidade eletrônica não é uniforme pelo sistema, portanto, pegar um 𝜌 único para um 

sistema grande o suficiente resultaria em dados extremamente conflitantes, perdendo o 

propósito da teoria, não a toa, esta se tornou famosa na química quântica que trata de sistemas 

moleculares [29]. Contudo, como para a resolução da equação de Schrödinger, o DFT vem a 

contar com algumas aproximações para poder ser útil em sistemas maiores e sem tanta 

simetria. 

Isto posto, é notável o porquê dessa teoria ser tão utilizada nos cálculos de estado 

sólido e física molecular desde sua formulação. Dados atuais mostram que no ano de 2012, a 
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cada 2 horas, um trabalho utilizando DFT era publicado [17] e o gráfico a seguir mostra o 

crescimento do número de citações dos artigos originais de 1964 e 1965 desde meados dos 

anos de 1960 até a década passada. 

 

Figura 2: Número de citações do artigo de Hohenberg e Kohn de 1964(HK 1964) e do trabalho de Kohn e Sham 

de 1965 (KS 1965). Fonte: referência [17]. 

4.1. Teoremas Fundamentais do DFT 

Os teoremas fundamentais do DFT foram apresentados no trabalho de 1964 de 

Hohenberg e Kohn, esses teoremas explicitam a importância da densidade eletrônica nos 

sistemas tratados pela equação de Schrödinger e a natureza funcional que a energia tem sobre 

essa densidade. Por comodidade, não faremos a demonstração destes teoremas, visto que estas 

demonstrações já foram bastante exploradas, em outros trabalhos [4, 27, 31-33], contudo, 

buscaremos explorar suas consequências evidenciando as suas correlações com a realidade. 

Teorema 1: A energia do estado fundamental, para a equação de Schrödinger de um 

sistema, é um funcional que depende somente da densidade eletrônica. 

Teorema 2: A Solução da equação de Schrödinger é obtida pela densidade que 

minimiza o funcional da energia. 

Para entendermos o teorema 1, é necessário fazer-se saber de alguns pontos: 

1) No estado fundamental a densidade eletrônica, 𝑛(𝑟 ), determina univocamente 

o potencial de interação com os núcleos, logo: 

𝑛(𝑟 ) → 𝑉𝑛(𝑟 ) 
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2) Em qualquer estado quântico, o potencial dos núcleos, 𝑉𝑛(𝑟 ), determina 

univocamente a função de onda de muitos elétrons total do sistema, ou seja: 

𝑉𝑛(𝑟 ) → Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 ) 

3) Em qualquer estado quântico, a energia total, E, é um funcional da função de 

onda, ou seja: 

Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 ) → E 

Com esses três pontos, é fácil ver que a energia do sistema é um funcional da 

densidade, pois 

𝑛(𝑟 ) → 𝑉𝑛(𝑟 ) → Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 ) → E 

 

∴ 𝐸 = 𝐹[𝑛(𝑟 )] 

os conceitos apresentados garantem uma bijeção entre o espaço das densidades eletrônicas e o 

potencial gerado pelos núcleos, e assim consecutivamente, até que se tenha a energia total do 

sistema, contudo esse teorema só garante que a energia é um funcional da densidade, ou seja, 

trata da via pela qual a densidade eletrônica e a energia total do sistema se relacionam. O 

teorema 2 trata como essa relação ocorre, garantindo que o resultado fornecido pelo funcional 

só será a energia do sistema se a densidade associada minimizar o próprio [17, 23, 30]. 

Sabemos, portanto, que aquilo que relaciona o ponto central da teoria, a densidade 

eletrônica, com aquilo que fornece informação sobre o sistema, a energia, é um funcional que 

foi minimizado, em vista disso, se faz oportuno definir de maneira formal o que é um 

funcional. Para isso, usaremos as definições dadas por Lang em seu livro de álgebra linear e 

em seu livro de álgebra [16, 34]. 

Define-se uma aplicação como uma relação que associa um elemento de um conjunto 

a um único elemento em outro conjunto por meio de uma lei, portanto, uma aplicação 𝑇 do 

conjunto 𝑉1 em 𝑉2será denotada por 𝑇: 𝑉1 → 𝑉2. Nesse contexto, uma função é um tipo 

especial de aplicação que relaciona um espaço obrigatoriamente a um corpo como o ℚ 𝑜𝑢 ℂ, 

por exemplo. A definição de funcional pode ser dada pela definição de função que acabou de 

ser apresentada, contudo é comum o termo “funcional” ser dado como uma função que leva 

um elemento do espaço das funções a um corpo, daí a definição comumente encontrada e 

muito usada na física de que um funcional é uma “função de funções”. Com isso podemos dar 

a definição genérica de que o funcional 𝐹(𝑔) de uma função 𝑔(𝑥) é definido como 
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𝐹(𝑔) = ∫ 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1

 (32) 

Com o que foi apresentado, se torna óbvio que a energia, 𝐸, é um funcional da 

densidade eletrônica, 𝑛(𝑟 ), pois a energia de um sistema é um valor que pertence ao corpo 

dos reais e a densidade é uma função da posição, cumprindo com a definição de funcional. 

Além disso, o teorema 2 fala sobre minimização de um funcional, de posse do 

conceito de funcional, podemos entender como funciona suas minimização. 

Vale lembrar que funcionais são, em sua essência, funções, logo, sobre seus mínimos 

e máximos, devem obedecer as mesmas regras mostradas sobre funções nos cursos de cálculo. 

 Definição: Seja 𝑓 uma função contínua no intervalo (𝑎, 𝑏), define-se ponto crítico 

de 𝑓, os valores 𝑐 ∈ (𝑎, 𝑏), tal que 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
|
𝑥=𝑐

= 0. 

Teorema 3: Sejam 𝑓 uma função diferenciável em um dado intervalo e 𝑐 um ponto 

crítico dessa função. Se 𝑓 admitir derivada da segunda neste intervalo então: 

a) Se 
𝑑2𝑓

𝑑𝑥2
|
𝑥=𝑐

> 0, então 𝑐 é mínimo local. 

b) Se 
𝑑2𝑓

𝑑𝑥2
|
𝑥=𝑐

< 0, então 𝑐 é máximo local. 

dessa forma, resta saber como se deriva um funcional. 

Definição: Seja 𝐹 um funcional da função 𝑔(𝑟 ), uma função arbitrária, ℎ, sobre o 

mesmo domínio e um parâmetro real 𝜖, define-se a derivada funcional de 𝐹 em relação a 𝑔 

como uma função que satisfaz a seguinte propriedade: 

𝑑𝐹[𝑔(𝑟 ) + 𝜖ℎ(𝑟 )]

𝑑𝜖
|
𝜖=0

= ∫ℎ(𝑟 )
𝛿𝐹

𝛿𝑔
𝑑𝑟  (33) 

Logo, basta aplicarmos a definição para encontrar os pontos críticos e em seguida 

aqueles que são mínimos ou máximos. 

4.2. Equações de Kohn-Sham 

Como já foi dito, a teoria se trata de um novo tratamento da mecânica quântica, esse 

tratamento tem suas próprias equações cerne da teoria, as equações de Kohn-Sham, estas 

podem ser obtidas ao trabalharmos um pouco a equação de Schrödinger dada pela equação 

(20). De fato, a função de onda não será alterada, o algebrismo exigido será posto sobre o 

hamiltoniano do sistema, para isso, renomearemos −𝑉𝑛(𝑟 ) por 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) pois este se trata do 
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potencial externo aos elétrons, além de ficar de acordo com a literatura comumente 

encontrada sobre a teoria e traremos de volta o termo de interação entre núcleos, que é 

constante e facilmente calculável [30]. 

[−∑

∇
𝑟𝑖
→
2

2
𝑖

+∑𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)

𝑖

+
1

2
∑

1

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
1

2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

] Ψ⃗⃗⃗ = 𝐸Ψ⃗⃗⃗  (34) 

Podemos ainda utilizar a notação de Dirac de ket, |Ψ⟩, que representa a função de 

onda, Ψ⃗⃗⃗ (𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ ), escrita na forma de uma matriz coluna de múltiplos das bases do 

espaço a qual Ψ  pertence, e bra, ⟨Ψ|, que é a transposta conjugada do ket, de tal forma que: 

𝐸 = ⟨Ψ|𝐻|Ψ⟩ (35) 

  

⟨Ψ|𝐻|Ψ⟩ = ∫ Ψ⃗⃗⃗ ∗𝐻Ψ⃗⃗⃗ d𝑟1⃗⃗⃗  d𝑟2⃗⃗  ⃗d𝑟3⃗⃗  ⃗ … dr 𝑁 (36) 

escrevendo explicitamente 

𝐸 =⟨Ψ|−∑

∇
𝑟𝑖
→
2

2
𝑖

+
1

2
∑

1

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
1

2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

|Ψ⟩+⟨Ψ|∑𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)

𝑖

|Ψ⟩ (37) 

A densidade eletrônica, 𝑛(𝑟 ), pode ser obtida a partir do operador densidade 

eletrônica, �̂�, que é definido por: 

�̂� = ∑𝛿(𝑟 − 𝑟 𝑖)

𝑖

 (38) 

 

𝑛(𝑟 ) =
⟨Ψ|∑ 𝛿(𝑟 − 𝑟 𝑖)𝑖 |Ψ⟩

⟨Ψ|Ψ⟩
 (39) 

 

Considerando a função de onda normalizada, ou seja ⟨Ψ|Ψ⟩ = 1, temos: 

𝑛(𝑟 ) =∑⟨Ψ|𝛿(𝑟 − 𝑟 𝑖)|Ψ⟩

𝑖

⟹  

⟹ 𝑛(𝑟 ) =∑⟨Ψ⃗⃗⃗ (𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )|𝛿(𝑟 − 𝑟 𝑖)|Ψ⃗⃗⃗ (𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )⟩ ⟹

𝑖
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⟹ 𝑛(𝑟 ) = N⟨Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )|Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )⟩  ⟹  

⟹ 𝑛(𝑟 ) = N∫|Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )|
2
d𝑟2⃗⃗  ⃗d𝑟3⃗⃗  ⃗ … dr 𝑁  (40) 

isso permite reescrever o termo referente ao potencial externo da equação (37) 

⟨Ψ|∑𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)

𝑖

|Ψ⟩ =∑⟨Ψ⃗⃗⃗ (𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )|𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)|Ψ⃗⃗⃗ (𝑟1⃗⃗⃗  , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )⟩ ⟹

𝑖

  

⟹ ⟨Ψ|∑𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)

𝑖

|Ψ⟩ =∑∫ Ψ⃗⃗⃗ ∗𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)Ψ⃗⃗⃗ d𝑟1⃗⃗⃗  d𝑟2⃗⃗  ⃗d𝑟3⃗⃗  ⃗ … dr 𝑁
𝑖

⟹ 
 

⟹ ⟨Ψ|∑𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)

𝑖

|Ψ⟩ = ∫𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr [N∫|Ψ⃗⃗⃗ (𝑟 , 𝑟2⃗⃗  ⃗, … , 𝑟𝑁⃗⃗⃗⃗ )|
2
d𝑟2⃗⃗  ⃗, … , dr 𝑁] ⟹ 

 

⟹ ⟨Ψ|∑𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 𝑖)

𝑖

|Ψ⟩ = ∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr  (41) 

Com isso, passamos a ter a equação fundamental do DFT, pois esta mostra 

explicitamente, segundo a equação (32), que a energia do sistema é um funcional da 

densidade eletrônica. 

𝐸 =⟨Ψ|−∑

∇
𝑟𝑖
→
2

2
𝑖

+
1

2
∑

1

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
1

2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

|Ψ⟩+∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr  (42) 

A parte cinética do sistema da equação (41) é um grande empecilho para a sua 

resolução, pois esta deve conter a informação da cinética dos elétrons em um sistema 

interagente [31]. Como vimos, Hartree resolveu esse problema por meio da noção de que um 

elétron sentiria um impacto médio da reação dos outros elétrons, porém essa aproximação já 

se mostrou muito custosa e com grandes erros, em contra partida, Kohn e Sham com seu 

artigo de 1965, que propunha um termo que corrigiria os problemas da aproximação de 

Hartree, o termo de troca e correlação (Exchange and Correlation – XC) e encontraria a 

solução dessa equação por uma forma de cálculos autoconsitentes (scf  – self consistent field) 

[28]. Isso resolve outro problema do DFT, embora a premissa da teoria seja boa e a 

comprovação matemática explícita, a teoria não diz como se determina o funcional, diz 

apenas que ele existe [29].  

Para realizar a resolução do problema, precisaremos de alguns princípios explicitados 

no artigo da resolução de 1965. 
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1) A densidade do estado fundamental de um sistema real, tem correspondência 

com uma densidade de um hamiltoniano auxiliar, que represente um sistema 

de partículas independentes. 

2) O hamiltoniano auxiliar escolhido é tal que a energia cinética seja de um 

sistema de partículas não correlacionadas, mas o potencial é um potencial 

efetivo que age sobre o elétron no ponto dado por 𝑟 . 

3) A densidade do sistema auxiliar é dada por: 

𝑛(𝑟 ) =∑|Ψ⃗⃗⃗ 𝑖(𝑟 )|
2

𝑖

 (43) 

onde Ψ⃗⃗⃗ 𝑖(𝑟 ) é o i-ésimo orbital ocupado no estado fundamental com energia 

ℇ𝑖. 

4) A energia cinética do sistema auxiliar será dada por 

𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛] = −
1

2
∑⟨Ψ⃗⃗⃗ 𝑖(𝑟 )|∇

2|Ψ⃗⃗⃗ 𝑖(𝑟 )⟩

𝑖

= −
1

2
∑∫ Ψ⃗⃗⃗ ∗𝑖∇

2Ψ⃗⃗⃗ 𝑖d𝑟 

𝑖

 (44) 

Com essas definições sobre o sistema auxiliar, podemos escrever a energia de 

Hartree do sistema em termos da densidade eletrônica, para que esta também seja 

explicitamente um funcional de tal densidade. Essa consideração se faz necessária pela 

natureza do sistema auxiliar, não correlacionado, de modo que esta representa a energia de 

interação elétron-elétron nesse sistema. 

𝐸𝐻[𝑛] =
1

2
∫
𝑛(𝑟 )𝑛(𝑟 ′)

|𝑟 − 𝑟 ′|
dr d𝑟 ′ (45) 

Para tornar a notação menos cansativa, iremos redefinir os primeiros termos da 

equação fundamental do DFT para que fiquem expressos explicitamente como funcionais da 

densidade. Primeiro, o termo de energia cinética 

⟨Ψ| −∑

∇
𝑟𝑖
→
2

2
𝑖

|Ψ⟩ = 𝑇[𝑛] (46) 

segundo, o termo da energia de interação coulombiana 

⟨Ψ|
1

2
∑

1

|𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟�⃗⃗� |𝑖≠𝑗

+
1

2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗

|𝑅𝑖⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑗⃗⃗  ⃗|𝑖≠𝑗

|Ψ⟩ = 𝐸𝑖𝑛𝑡[𝑛] (47) 
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Com isso podemos trabalhar na própria equação fundamental para que esta 

contemple o sistema auxiliar a fim de mostrar sua relação. 

𝐸 = 𝑇[𝑛] + 𝐸𝑖𝑛𝑡[𝑛] +∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr ⟹  

⟹ 𝐸𝑎𝑢𝑥 = 𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛] − 𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛] + 𝑇[𝑛] + 𝐸𝐻[𝑛] − 𝐸𝐻[𝑛] + 𝐸𝑖𝑛𝑡[𝑛]

+ ∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr ⟹ 

 

⟹ 𝐸𝑎𝑢𝑥 = 𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛] + 𝐸𝐻[𝑛] + ∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr + (𝑇[𝑛] − 𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛]) 

+(𝐸𝑖𝑛𝑡[𝑛] − 𝐸𝐻[𝑛])⟹ 

 

𝐸𝑎𝑢𝑥 = 𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛] + 𝐸𝐻[𝑛] +∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr + 𝐸𝑥𝑐[𝑛] (48) 

Deste modo, temos um novo termo, a energia de troca e correlação, 𝐸𝑥𝑐[𝑛], que 

carrega toda a informação da correção necessária entre o sistema real e o auxiliar, pois esta é 

definida como a diferença entre suas de interação coulombianas e energias cinéticas. 

𝐸𝑥𝑐 = (𝑇[𝑛] − 𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛]) + (𝐸𝑖𝑛𝑡[𝑛] − 𝐸𝐻[𝑛]) (49) 

Note que ao introduzirmos os valores referentes ao sistema auxiliar, a energia do 

sistema passa a ser uma energia auxiliar, 𝐸𝑎𝑢𝑥, isso pois, para que ela seja de fato a energia do 

sistema real, ela deve obedecer o teorema 2, que diz que o funcional só será a energia do 

sistema se a sua densidade for a que minimiza o funcional, o que não é mais garantido, visto a 

densidade eletrônica auxiliar. 

Do teorema 1, temos que a densidade que minimiza o funcional de energia é aquela 

do estado fundamental, que denominaremos 𝑛0(𝑟 ). Utilizando o formalismo de minimização 

de funcionais teremos que  

𝛿𝐸𝑎𝑢𝑥[𝑛]

𝛿𝑛
|
𝑛=𝑛0

= 0 (50) 

visto que este é ponto crítico. Para isso, convém escrever uma forma para densidade 

eletrônica em termos das funções de onda do sistema de partículas independentes, essa forma 

é idêntica dada pela equação (43), mas será a forma de todas as densidades referidas a 

equação (48), de forma que serão dadas em uma base das funções de onda de Kohn-Sham, 

𝜓𝑖(𝑟 ), que é uma base ortonormal, ou seja  ⟨𝜓𝑖(𝑟 )|𝜓𝑗(𝑟 )⟩ = 𝛿𝑖𝑗. 
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𝑛(𝑟 ) =∑|𝜓
𝑖
(𝑟 )|

2

𝑖

 (51) 

Minimizando 𝐸𝑎𝑢𝑥 a luz da forma dada para densidade na equação (51) teremos que, 

em relação às funções de onda de Kohn-Sham conjugadas, 

𝛿𝐸𝑎𝑢𝑥[𝑛]

𝛿𝜓
𝑖
(𝑟 )∗

=
𝛿𝐸𝑎𝑢𝑥[𝑛]

𝛿𝑛

𝛿𝑛

𝛿𝜓
𝑖
(𝑟 )∗

⟹  

⟹
𝛿𝐸𝑎𝑢𝑥[𝑛]

𝛿𝜓
𝑖
(𝑟 )∗

=
𝛿𝐸𝑎𝑢𝑥[𝑛]

𝛿𝑛
𝜓
𝑖
(𝑟 )⟹ 

 

⟹
𝛿𝐸𝑎𝑢𝑥[𝑛]

𝛿𝜓
𝑖
(𝑟 )∗

= 0 (52) 

Com isso, se utilizarmos do método dos multiplicadores de Lagrange, conseguiremos 

encontrar os mínimos do funcional 𝐸𝑎𝑢𝑥, ou seja, a energia do sistema real. Teremos uma 

lagrangeana dada por: 

ℒ = 𝐸𝑎𝑢𝑥 −∑𝜆𝑖𝑗[⟨𝜓𝑖(𝑟 )|𝜓𝑗(𝑟 )⟩− 𝛿𝑖𝑗]

𝑖𝑗

 (53) 

então, ao minimizarmos a lagrangeana em termos das funções de onda de Kohn-Sham 

conjugadas, teremos 

𝛿ℒ

𝛿𝜓
𝑖
(𝑟 )∗

= 0 ⟹  

⟹
𝛿𝐸𝑎𝑢𝑥[𝑛]

𝛿𝜓
𝑖
(𝑟 )∗

=∑𝜆𝑖𝑗𝜓𝑗(𝑟 )

𝑗

⟹  

⇒
𝛿

𝛿𝑛
{𝑇𝑎𝑢𝑥[𝑛] + 𝐸𝐻[𝑛] +∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr + 𝐸𝑥𝑐[𝑛]}𝜓𝑖(𝑟 ) =∑𝜆𝑖𝑗𝜓𝑗(𝑟 )

𝑗

⇒ 
 

⟹
𝛿

𝛿𝑛
{−
1

2
∑∫𝜓

𝑖
(𝑟 )∗∇2𝜓

𝑖
(𝑟 ) 𝑑𝑟 

𝑖

+
1

2
∫
𝑛(𝑟 )𝑛(𝑟 ′)

|𝑟 − 𝑟 ′|
dr d𝑟 ′+∫𝑛(𝑟 )𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) dr 

+ 𝐸𝑥𝑐[𝑛]}𝜓𝑖(𝑟 ) =∑𝜆𝑖𝑗𝜓𝑗(𝑟 )

𝑗

⟹ 

 

⟹ [−
∇2

2
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) + 𝑉𝐻(𝑟 ) +

𝛿𝐸𝑥𝑐[𝑛]

𝛿𝑛
]𝜓

𝑖
(𝑟 ) =∑𝜆𝑖𝑗𝜓𝑗(𝑟 )

𝑗

 (54) 
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A minimização da 𝐸𝑥𝑐 é o potencial de troca e correlação, 𝑉𝑥𝑐, assim, depois de algum 

algebrismo é possível mostrar que 

[−
∇2

2
+ 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) + 𝑉𝐻(𝑟 ) + 𝑉𝑥𝑐(𝑟 )]𝜓𝑖(𝑟 ) = ℇ𝑖𝜓𝑖(𝑟 ) (55) 

essas são equações de Kohn-Sham. O hamiltoniano que acompanha as funções de onda de 

Kohn-Sham é conhecido como Hamiltoniano de Kohn-Sham, 𝐻𝐾𝑆, com isso, podemos reduzir a 

equação (55) a: 

𝐻𝐾𝑆𝜓𝑖(𝑟 ) = ℇ𝑖𝜓𝑖(𝑟 ) (56) 

Com a equação (56), temos que os três primeiros termos são conhecidos, visto que o 

termo cinético vem do sistema auxiliar e, portanto, é referente a partículas independentes. 

Dessa forma, a complexidade da equação está no termo de troca e correlação, todavia, a 

equação expressa a forma que o funcional de energia deve ter, fazendo com que não se precisa 

fazer outras aproximações para a equação de Schrödinger e sim, para o funcional 𝑉𝑥𝑐. 

4.3. Aproximações para Energia de Troca e Correlação  

Como já mencionado, crer que a densidade eletrônica de um sistema grande o 

suficiente forneceria todas as informações deste é irreal. A densidade, de fato, forneceria 

muitas informações sobre o sistema, mas de uma perspectiva macroscópica. Além disso, não 

se pode esquecer da complexidade contida no termo de troca e correlação. 

Para uma abordagem mais realista da teoria e buscando maneiras mais simplificadas 

de calcular o 𝑉𝑥𝑐, buscou-se aproximações gerais para a densidade eletrônica dos sistemas 

estudados via DFT. Entre as mais famosas temos a da “densidade local” (Local Density 

Approximation – LDA) e a do “Gradiente Generalizado” (Generalized Gradient 

Approximation – GGA) [30]. 

A LDA dividi o sistema em um número finito de regiões e calcula a densidade 

eletrônica de cada uma dessas regiões, dessa forma calcula-se a densidade normalmente, 

porém restrita a uma determinada localidade do sistema. Isto posto a 𝐸𝑥𝑐 também é calculada 

em cada região, de forma a buscar uma curva suave formado pelas médias das densidades 

eletrônicas de cada região, como ilustrado na figura a seguir 
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Figura 3: Representação da aproximação LDA. Fonte: referência [31]. 

A aproximação LDA é de fácil compreensão, porém sua simplicidade também 

impede uma descrição melhor do sistema. Buscando melhorar essa aproximação a GGA 

propõe que a energia de troca e correlação levem em conta as informações da magnitude do 

gradiente da densidade eletrônica [1]. Existe mais de uma forma de se incluir as informações 

do gradiente na 𝐸𝑥𝑐, por conseguinte, existem muitos tipos de funcionais GGA, por esses 

motivos, esses tipos de funcionais são os mais amplamente utilizados [17,35]. 
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5. Transporte Quântico de Carga  

Com a alteração da dimensão dos sistemas para o nível quântico, as noções que 

permitem que as teorias de transporte de carga descreverem as vias condutoras do sistema 

também é alterado.  

No nível macroscópico, a famosa lei de Ohm é a responsável por relacionar a 

quantidade de corrente que um material pode conduzir com a diferença de potencial, ddp, 

aplicado a esse material. Essa lei é formulada levando em consideração que a distância 

percorrida por um elétron entre dois espalhamentos é muito maior que o raio dos átomos que 

compõem o material, isso faz com que a relação corrente-ddp seja mediada por um fator, a 

resistência, que leva em consideração o comprimento do material. 

No nível quântico, as considerações dadas pela lei de Ohm não são mais válidas, o 

elétron em condutores nesse nível têm transporte balístico, isso faz com a dependência com o 

comprimento do condutor desapareça [3], passando a depender apenas da natureza da 

estrutura eletrônica dos átomos e moléculas do material. Há alguns tratamentos para esse tipo 

de transporte de carga, entre eles temos o formalismo das funções de Green de não equilíbrio, 

a equação de Boltzman e o formalismo de Landauer-Büttiker [36].   

O formalismo de Landauer-Büttiker descreve o transporte de carga em sistemas a 

nível quântico. Tal ferramenta utiliza da transmitância do sistema estudado, como se este 

fosse uma “ponte” entre dois eletrodos muito maiores que a “ponte”. Nesse cenário, os 

eletrodos promovem uma diferença de potencial e o sistema será a região de espalhamento 

dos elétrons de modo que o elétron que sai de um eletrodo para o outro tenha uma 

probabilidade muito pequena que refletir. O seu formalismo tem um resultado central: 

𝐺 =
2𝑒2

ℎ
𝑇(𝐸𝑓) (57) 

onde 𝐺 é a condutância total que tem fator 2 pela degenerescência do spin, assim o termo 
𝑒2

ℎ
 é 

a condutância por spin, 𝑇(𝐸𝑓) é a transmitância no nível de Fermi [37]. Ainda é comum definir uma 

unidade para a condutância quântica total como 

𝐺0 =
2𝑒2

ℎ
 (58) 

Tal formalismo considera que os elétrons não interagem entre si, assim como nas equação do 

DFT que substitui essa interação pelo termo de 𝑉𝑥𝑐, desta forma, o formalismo de Landauer-

Büttiker é compatível com um estudo realizado com DFT. 
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6. Metodologia. 

Os cálculos realizados nesse trabalho foram feitos por meio do Quantum opEn-

Source Package for Research in Electronic Structure, Simulation, and Optimization, o 

Quantum-ESPRESSO [13], neste capítulo, buscamos explicar o funcionamento desde código 

nas etapas realizadas para a obtenção destes resultados, bem como explicitar os parâmetros 

que foram utilizados no estudo dos sistemas propostos, além de um pouco da teoria por detrás 

dos cálculos realizados para análise dos sistemas propostos. 

6.1. Quantum-ESPRESSO 

Lembrando das equações de Kohn-Sham, equação (55), podemos definir a soma dos 

potenciais de 𝐻𝐾𝑆 como um potencial efetivo, 𝑉𝑒𝑓𝑓, tendo então uma equação reduzida quanto 

aos termos: 

[−
∇2

2
+ 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟 )] 𝜓𝑖(𝑟 ) = ℇ𝑖𝜓𝑖(𝑟 ) (69) 

O Quantum ESPRESSO opera de maneira a resolver a equação supracitada com 

método autoconsistente, seguindo os seguintes passos[30, 31, 38]:  

1. Estima-se a densidade eletrônica no estado fundamental, 𝑛(𝑟 ), a partir do 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ). 

2. Calcula-se o potencial de Hartree, 𝑉𝐻(𝑟 ), e o de troca e correlação, 𝑉𝑥𝑐(𝑟 ). 

3. Obtém-se então o potencial efetivo, 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟 ), do Hamiltoniano de Kohn-Sham. 

4. Resolve-se as equações de Kohn-Sham a fim de encontrar as funções de onda, 𝜓𝑖(𝑟 ). 

5. Calcula-se a nova densidade eletrônica a partir das 𝜓𝑖(𝑟 ) encontradas. 

6. Verifica-se se a densidade está dentro do fator de convergência: 

a. Se estiver, a densidade eletrônica encontrada é dada como valor de saída e será 

utilizada para calcular as propriedades do sistema. 

b. Senão, utilizamos essa densidade para voltar ao passo 2 (dois) e repetir os 

processos até que a convergência seja atingida. 
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Figura 4: Fluxograma da resolução das equações de Kohn-Sham de maneira autoconsitente pelo QE, o 

referenciado 𝑽𝑯𝒂𝒓𝒕𝒓𝒆𝒆 é o 𝑽𝑯 referenciado nessa monografia. Fonte: modificada da referência [31]. 

6.2. Expansão em de ondas planas 

O Teorema de Bloch, como vimos na seção 3.3, estabelece que as soluções da 

equação de Schrödinger para um potencial periódico podem ser escritas na forma de um 

produto de ondas planas com uma função de mesma periodicidade que a rede, ou seja: 

𝜓(𝑟 ) =∑𝜓�⃗� (𝑟 )

�⃗� 

=∑𝑢�⃗� (𝑟 )𝑒
𝒾�⃗� ∙𝑟 

�⃗� 

 (60) 

onde 𝑟  é um vetor da rede real e �⃗�  é um vetor da rede recíproca. Ainda assim, dado a 

periodicidade do potencial 𝑢�⃗� (𝑟 ) é também possível expandi-lo em ondas planas na forma: 

𝑢�⃗� (𝑟 ) =∑𝐶𝐺 𝑒
𝒾𝐺 ∙𝑟 

𝐺 

 (61) 
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Nesta expansão, 𝐺  é um vetor da rede recíproca e 𝐶𝐺  é um coeficiente da expansão em ondas 

planas, dessa forma, podemos reduzir as soluções da equação de Schrödinger a funções de 

onda da forma: 

𝜓�⃗� (𝑟 ) =∑𝐶𝐺 𝑒
𝒾(𝐺 +�⃗� )∙𝑟 

𝐺 

 (62) 

Esta forma da solução será mais explorada algumas seções à frente. 

Ao aplicarmos o Teorema de Bloch nas equações de Kohn-Sham, temos como 

consequência, a expansão das funções de onda de Kohn-Sham como combinação linear de 

uma base de ondas planas, assim, a resolução de tais equações pode ser feita em cima de cada 

�⃗�  de maneira independente. 

Utilizando a expansão da equação (59) na equação (58): 

[−
∇2

2
+ 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟 )] 𝑢𝑖,�⃗� (𝑟 )𝑒

𝒾�⃗� ∙𝑟 = ℇ𝑖,�⃗� 𝑢𝑖,�⃗� (𝑟 )𝑒
𝒾�⃗� ∙𝑟  (63) 

Desenvolvendo a equação, temos: 

𝑒𝒾�⃗� ∙𝑟 [−
(∇ + i�⃗� )

2

2
+ 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟 )] 𝑢𝑖,�⃗� (𝑟 ) = ℇ𝑖,�⃗� 𝑢𝑖,�⃗� (𝑟 )𝑒

𝒾�⃗� ∙𝑟  ⟹  

⟹ [−
(∇ + i�⃗� )

2

2
+ 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟 )] 𝑢𝑖,�⃗� (𝑟 ) = ℇ𝑖,�⃗� 𝑢𝑖,�⃗� (𝑟 ) (64) 

Logo, temos um conjunto discreto, vide o somatório em i, de valores de energia, ℇ𝑖,�⃗� , 

para cada função de onda de Kohn-Sham, formando bandas de energia, parametrizada pelo 

índice �⃗�  [31]. 

O teorema de Bloch só é válido para sistemas submetidos a potenciais periódicos. O 

Quantum-ESPRESSO modela uma celulaa unitária e a repete “infinitamente” nas três direções 

espaciais por meio de condições de contorno periódicas. Lembrando que �⃗�  é um vetor da rede 

recíproca, na escala macroscópica, este é considerado contínuo, por conseguinte ℇ𝑖,�⃗�  é uma 

função analítica de �⃗�  dentro da primeira Zona de Brillouin. Isto posto, o pacote PWscf do 

software utiliza deste teorema para calcular as propriedades do sistema, resolvendo a as 

equações pela expansão de ondas planas em �⃗� . 
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6.3. Pseudopotentials 

No termo 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟 ) (figura 4), 𝑍𝐼 representa o peso que cada átomo contribui para o 

potencial efetivo, ou seja, 𝑍𝐼 não é o número atómico do átomo. Isso ocorre pois esse termo 

corresponde a um “pseudopotencial”, um potencial efetivo do íon formado pelo núcleo e os 

elétrons do caroço [39]. 

Este potencial é construído de forma a descrever os elétrons de valência do sistema, 

mantendo as propriedades das autofunções destes, visto que eles são os principais 

responsáveis pelas propriedades do material [4], porém, fazendo com que as autofunções dos 

elétrons do caroço sejam mais suaves [31]. A figura 5 ilustra isso, antes do raio de corte tanto 

a pseudofunção de onda e o pseudopotencial (em azul) são diferentes dos reais (em 

vermelho), porém, depois do raio de corte, eles coincidem.  

O uso deste tipo de potencial buscar diminuir o tempo computacional utilizado para 

resolução das equações de Kohn-Sham. As oscilações das funções de onda dos elétrons que 

ocorrem região do caroço no espaço real são intensas, por conseguinte, a energia de corte 

(ecut) o que aumenta o tempo computacional necessário em proporções exponenciais.  

Por usarmos os pseudopotencias para diminuir do ecut necessário para descrição 

correta do sistema, é oportuno classifica-los, podendo ser feito nas categorias hard, soft e 

ultrasoft, em ordem decrescente do valor de ecut necessário [31]. 

 

Figura 5: Comparação de um pseudopotencial sua pseudofunção de onda com um potencial real e sua respectiva 

função de onda. Fonte: referência [31]. 
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6.4. Otimização geométrica 

Ao utilizarmos cálculos ab nitio, ou seja, cálculos que não utilizam nenhum 

parâmetro experimental, convém realizar uma otimização geométrica do sistema proposto, a 

fim de obter o sistema com menor energia total. Para tanto, o Quantum-Espresso utiliza a 

rotina relax, para realizar essa otimização dos átomos dentro da célula, e a rotina vc-relax, 

para otimizar tanto a posição dos átomos como a dimensão da célula. 

Os cálculos de relaxamento de estrutura, realizados no Quantum-Espresso, operam 

com o método BFGS [13], um algoritmo quasi-newtoniano que  tem seu nome devido a seus 

descobridores Broyden, Fletcher, Goldfarb, e Shanno [40]. A rotina consiste em propor uma 

posição pra os átomos dentro da célula e, a partir disto, deixa-los livres para que se movam de 

tal forma que estes se conformem em uma posição de menor energia total. Este processo tem 

como padrão encerrar-se quando a diferença energética entre a iteração atual e a anterior for 

menor que 0,0001 Ry, mesmo assim, este fator de convergência pode ter sua precisão 

alterada. 

6.5 Energia de corte 

Relembrando da equação (61), podemos também aplica-la nas equações de Kohn-

Sham, visto que ela atende aos requisitos do Teorema de Bloch, passando a ter a equação: 

𝜓𝑖,�⃗� (𝑟 ) =∑𝐶𝐺 𝑒
𝒾(𝐺 +�⃗� )∙𝑟 

𝐺 

 (65) 

Esta forma da equação também é solução das equações de Kohn-Sham, portanto, 

solução da equação (58), de tal modo que podemos calcular a energia cinética do sistema 

associado. 

1

2
∇2𝜓𝑖,�⃗� (𝑟 ) =

1

2
∇2∑𝐶𝐺 𝑒

𝒾(𝐺 +�⃗� )∙𝑟 

𝐺 

⟹  

⟹
1

2
∇2𝜓𝑖,�⃗� (𝑟 ) =∑

1

2
|𝐺 + �⃗� |

2
𝐶𝐺 𝑒

𝒾(𝐺 +�⃗� )∙𝑟 

𝐺 

 (66) 

Essa análise nos mostra que a energia cinética total do sistema está diretamente 

relacionada à energia cinética das ondas planas dada pelo termo: 

𝐸𝐶𝑂𝑃 =
1

2
|𝐺 + �⃗� |

2
 (67) 
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A expansão e ondas planas estende o somatório em 𝐺  até o infinito, deste modo se faz 

impossível resolver a expansão computacionalmente, não obstante, pode-se conseguir uma 

boa aproximação escolhendo um 𝐺 𝑐𝑢𝑡 que limite este somatório, visto que os estados de mais 

baixa energia são aqueles com uma contribuição maior. Em vista disso, otimiza-se ao máximo 

o tempo de cálculo computacional mantendo uma precisão satisfatória. Com isso passamos a 

ter uma energia de corte (ecut) associada a esse 𝐺 𝑐𝑢𝑡, de tal forma que: 

𝑒𝑐𝑢𝑡 =
1

2
|𝐺 𝑐𝑢𝑡|

2
 (68) 

de tal forma que: 

𝜓𝑖,�⃗� (𝑟 ) = ∑ 𝐶𝐺 𝑒
𝒾(𝐺 +�⃗� )∙𝑟 

|𝐺 +�⃗� |<|𝐺 𝑐𝑢𝑡|

 
(69) 

6.6. Condutância quantica 

O PWcond do pacote Quantum-Espresso proporciona um meio de se obter a 

transmitância de sistemas por meio do formalismo de Landauer-Büttiker [13].  O pacote 

utiliza do algoritmo para o espalhamento em nanocontatos do trabalho de Choi e Ihm [41], 

resolvendo as equações de Kohn-Sham com condições de contorno de modo a fazer o elétron 

atravessar o contato da direita para esquerda. Esse pacote ainda generaliza a ideia original, 

que utilizava de pseudopotenciais não conservativo, para ultrasoft-pseudopentials de escalar 

relativístico e totalmente relativístico. Embora o PWcond não forneça de forma direta a 

condutância do sistema como um dado, ele fornece o gráfico da transmitância por spin, ou 

seja 
1

2
𝐺0, para uma faixa de energia ao redor do nível de Fermi, permitindo que a condutância 

seja obtida utilizando a equação (58). 

6.7. Diferença energética 

Buscando verificar a diferença energética total entre os sistemas estudados 

definiremos uma equação que permitirá verificar qual o sistema tem menor energia total, 

implicando em maior estabilidade e viabilidade de obtenção. Essa equação deve comparar as 

energias totais dos sistemas estudados, tomando como referência a energia do fio 

monoatômico de ouro sem impurezas. 
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Δ𝐸 = 𝐸𝐴𝑢_𝐼𝑚𝑝 − 𝐸𝐴𝑢 (70) 

Onde Δ𝐸 é a diferença entre a energia total do sistema fio de monoatômico de ouro com 

alguma impureza, 𝐸𝐴𝑢_𝐼𝑚𝑝, e do fio monoatômico de ouro, 𝐸𝐴𝑢. 
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7. Resultados 

Todos os cálculos foram realizados utilizando DFT por meio do Quantum-

ESPRESSO [13]. As imagens das estruturas obtidas foram geradas por meio do pacote 

XCrySDen [42].  

Os cálculos de DFT, no Quantum-Espresso, segue o seguinte roteiro: 

1. Verificação de convergência energética da estrutura proposta. 

2. Relaxamento da estrutura na supercélula. 

3. Verificação de convergência energética da estrutura relaxada. 

4. Cálculo das energias do sistema de forma autoconsciente. 

5. Cálculo da estrutura de bandas. 

6. Cálculo da Densidade de Estados e Transmitância 

7. Cálculo do nível de Fermi pela rotina não-autoconsciente. 

8. Obtenção dos dados de plote da estrutura de bandas, densidade de estados e 

transmitância. 

Utilizamos ultrasoft pseudopotentials do tipo “blyp” para nossos cálculos de DFT, 

sendo para o ouro o Au.blyp-van_ak.UPF, para o hidrogênio o H.blyp-van_ak.UPF e para 

alumínio o Al.blyp-n-van_ak.UPF.  A supercélula proposta contém um fio composto de sete 

átomos, localizado no centro da célula. Para o cálculo da transmitância, optamos pelo pacote 

PWcond que utiliza o formalismo de Landauer-Büttiker. 

Pelo fato de o Quantum-ESPRESSO utilizar de condições de contorno periódicas, a 

supercélula é replicada na direção dos três eixos cartesianos, a fim de cobrir todo o espaço, 

reproduzindo um cristal perfeito. Portanto, a supercélula proposta tem dimensões de 

12,7002Å nos eixos “x” e “y”, para evitar a interação entre fios, e de 16,6691Å no eixo “z”, a 

direção na qual o fio se sustenta, garantindo que este esteja isolado. 

7.1. Fio monoatômico de ouro (Au) 

A supercélula proposta para o fio de ouro, como descrita anteriormente, contem sete 

átomos de ouro ligados em cadeia linear de forma a se obter um fio monoatômico como pode 

ser visualizado na figura 6. A distância inter-atômica proposta foi de 2,3813 Å, uma distância 

típica de nanopartículas de ouro [43], estando um pouco abaixo do comprimento de dois raios 

covalentes para este átomo, 2,88 Å. 
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 Figura 6: Fio monoatômico de ouro após o relaxamento. A distância entre cada átomo é de 2,3813 Å.  

A estrutura proposta foi relaxada, mas se manteve a mesma no fim do processo. O 

cálculo da energia foi realizado de maneira autoconsistente (scf) para determinar um ecut que 

otimiza o tempo de  trabalho com o sistema, mantendo uma precisão adequada dos cálculos.  

 

Figura 7: Gráfico da convergência de energia relacionada aos ecut. 

O gráfico evidencia que a energia total do sistema não quase não se altera para 

valores da ecut superiores a 25 Ry, portanto, esse foi valor assumido para os cálculos 

referentes a esse sistema. 

O cálculo scf mostrou que o sistema do fio monoatômico de ouro tem energia total de 

−467,04004859 Ry, uma energia negativa, mostrando que o sistema está em estado ligado, 

ou seja, possível de ser obtido. Os dados destes cálculos são base necessária para os cálculos 

de bandas, densidade de estados e transmitância. 

A estrutura de bandas do sistema foi obtido no caminho (Γ, 𝑍, Γ, 𝑍, Γ) do espaço 

recíproco, pois o fio foi modelado ao longo do eixo z. A repetição no caminho permite 

visualizar melhor a forma que as bandas assumem, devido às condições de contorno do tipo 
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Born-von Karman, ou seja, periódicas. Consegue-se ver claramente algumas tendências de 

bandas de forma parabólica, bem com as que se assemelham a uma malha transada, 

localizadas entre [−2 𝑒𝑉,−1 𝑒𝑉] da Figura 8.a. 
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Figura 8: a. Estrutura de bandas do fio monoatômico de ouro obtida pelo caminho (Γ,Z,Γ,Z,Γ). b. Densidade de 

estados para o fio monoatômico de ouro. 

Na Figura 8.a, apresentamos o diagrama da estrutura de bandas do fio monoatômico 

de ouro, podemos ver claramente que há bandas de energia atravessando o nível de Fermi. 

Tendo tanto bandas de valência que não estão totalmente preenchidas como bandas de níveis 

superiores que atravessam o nível de Fermi, mostrando claramente que essa é uma estrutura 

mantém a propriedade condutora. 

Na figura 8.b, a densidade de estados, podemos ver que há contribuição para a banda 

de condução que o ouro apresenta de seus três orbitais. O orbital d contribui majoritariamente 

em regiões abaixo do nível de Fermi, sendo importante notar que é um dos principais orbitais 

de ligação entre os átomos deste metal. 

Complementando as informações dadas pelos dois gráficos, podemos ver que o perfil 

identificado no intervalo de −1 eV e próximo a −2 eV é gerado pela contribuição do orbital s 

que tem seu pico de contribuição localizado nesse intervalo em contraste com as bandas do 

orbital d que apresentam um perfil mais parabólico, como supracitado. 

Os orbitais do tipo p e s também auxiliam na condução, não obstante, de forma 

reduzida, tendo o p mais relevância em níveis acima do de Fermi.  

 

 

a                                                                  b 
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Como resultado final, obtivemos o gráfico da transmitância de tal estrutura. 
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Figura 9: Gráfico da transmitância do fio monoatômico de ouro. 

O resultado interessante aqui, é a transmitância no nível de Fermi, o valor obtido foi 

de 3 𝐺0. Este resultado não é comumente encontrado na literatura, porém é observado em 

alguns trabalhos experimentais [43-48]. A condutância quântica de fios monoatômicos podem 

ser explicadas pela distribuição eletrônica dos átomos que os compõem. Para o ouro, existe 

uma vacância no orbital 6s, logo é esperado que a condutância seja devido a esse orbital, 

resultando num valor de 1𝐺0. Porém a distância entre os átomos do fio aqui estudado é não 

usual na literatura [4, 49, 50], sendo uma distância característica de nanopartículas. 

7.2. Fio monoatômico de ouro(Au) com hidrogênio(H) 

Com base na supercélula proposta para o fio de ouro, foi feita a modificação para 

inserção da impureza. Propusemos uma estrutura com a mesma distância interatômica da 

supercélula anterior de 2,3812 Å, mantendo as mesmas dimensões.  

O relaxamento do sistema com a impureza no lugar do átomo de ouro central 

manteve uma estrutura ainda unidimensional, porém, com distância inter-atômicas diferentes 

da estrutura proposta, podendo ser visualizada na figura a seguir:  



38 
 

 

 

Figura 10: Fio monoatômico de ouro com impureza de hidrogênio relaxado. 

A nova estrutura, vista na figura 10, manteve sua simetria em torno da impureza, o 

átomo de hidrogênio. As distâncias entre os átomos foram disposta na tabela a seguir. 

Tabela 1: Distância entre os átomos do fio de ouro com impureza de hidrogênio 

Pares ligados Distância (Å) 

H-Au(1) 1,6772 

Au(1)-Au(2) 2,6545 

Au(2)-Au(3) 2,6803 

 

Com a nova estrutura obtida, foi realizada a otimização da energia de corte, podendo 

ser visualizada no gráfico a seguir:  

 

Figura 11: Gráfico da convergência de energia relacionada aos ecut para a estrutura proposta de fio de ouro com 

impureza de hidrogênio. 
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O gráfico evidencia que o ecut adequado para otmização é o de 25 Ry, como fio sem 

impureza. O scf revelou que a energia total do sistema é de −401,58270795 Ry, mostrando a 

viabilidade do sistema. Utilizando a equação (70) para o caso do hidrogênio como impureza: 

Δ𝐸 = 𝐸𝐴𝑢_𝐻 − 𝐸𝐴𝑢 = 65,45734064 Ry 

O que mostra que, apesar de o sistema com que utiliza hidrogênio como impureza ser viável e 

estável, ele é menos favorável que um fio de ouro puro nas mesmas condições. Este fato pode 

ser explicado pelas distâncias entre os átomos neste novo fio, enquanto o fio de ouro puro tem 

distâncias interatômicas homogêneas, a presença do hidrogênio atrai os átomos mais 

próximos, fazendo com que a distância entre eles seja menor do que a distância entre átomos 

distantes. Todavia, o hidrogênio é muito menor que o ouro, fazendo com que as distâncias 

interatômicas ainda assim sejam maiores do que a do fio de ouro puro.  

A estrutura de bandas do sistema foi obtido no caminho (Γ, 𝑍, Γ, 𝑍, Γ) do espaço 

recíproco, pois o fio modelado se mantem ao longo do eixo z após o relaxamento estrutural. 
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Figura 12:a. Estrutura de bandas do fio monoatômico de ouro com hidrogênio obtida pelo caminho (Γ,Z,Γ,Z,Γ). 

b. Densidade de estados do fio monoatômico de ouro com hidrogênio no intervalo [-3 eV,3 eV].  

A análise da estrutura de bandas mostra que mesmo na presença de tal impureza, 

continuamos a observar propriedades metálicas no fio proposto. No entanto, houve mudança 

no perfil da estrutura de bandas (Figura 12.a), algo que é claramente evidenciado no gráfico 

da densidade de estados (Figura 12.b).  

Vemos um “emaranhado” de bandas, contudo nas redondezas do intervalo 

[−0,5 𝑒𝑉, −1,0 𝑒𝑉]. Esse emaranhado, aparentemente, é devido, como no caso anterior, a 

a                                                                  b 
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uma contribuição do orbital s do Au nessa região, em contraste com os outros orbitais do 

ouro. 
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Figura 13: Contribuição na DOS do hidrogênio. 

Podemos verificar que, embora o perfil da densidade de estados tenha sido 

claramente alterada, as contribuições ainda se devem, principalmente, aos átomos de ouro, 

tendo o átomo de hidrogênio, contribuições por volta de 6eV abaixo do nível de Fermi, como 

vemos na figura 13, não influenciando diretamente na condutância do sistema. Além disso, há 

um aparecimento de um aparente gap iônico nos sistema de aproximadamente 4eV abaixo do 

nível de fermi. 

Ainda assim o sistema apresenta bandas que atravessam o nível de Fermi, indicando 

que deve haver uma transmitância não nula no nível de Fermi, podendo ser observado na 

Figura 14. 
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Figura 14: Gráfico da transmitância do fio monoatômico de ouro com hidrogênio. 

A transmitância de tal sistema é de 1 G0, ou seja, a condutância diminui pelas 

ligações que o átomo da impureza precisa realizar além da deformação das distâncias entre os 

átomos na região de espalhamento, fazendo com que haja menos orbitais para o tráfego de 

elétrons. 

7.3. Fio monoatômico de ouro(Au) com Alumínio(Al) 

Utilizamos como base, o que foi feito no caso do fio monoatômico de ouro, tento, 

por tanto, na configuração inicial uma distância entre os átomos de 2,3812 Å.  

O relaxamento estrutural conserva um sistema unidimensional com simetria ao redor 

da impureza, porém alterando a distâncias inter-atômicas. Embora visualmente seja pouco 

perceptível (Figura 15), as distâncias entre os átomos deste novo fio estão listadas na Tabela2. 

 

Figura 15: Fio monoatômico de ouro com impureza de alumínio relaxado. 
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Tabela 2: Distância entre os átomos do fio de ouro com impureza de alumínio 

Pares ligados Distância (Å) 

Al-Au(1) 2,1961 

Au(1)-Au(2) 2,4577 

Au(2)-Au(3) 2,4541 

O gráfico que relaciona energia total e energia de corte apresenta um perfil 

semelhante aos dos gráficos apresentados anteriormente e, consequentemente, nos levando a 

adotar o valo de ecut de 25 Ry. 

 

Figura 16: Gráfico da convergência de energia relacionada aos ecut para a estrutura relaxada de fio de ouro com 

impureza de alumínio. 

Com ecut estabelecido, pudemos passar ao cálculo das energias do sistema que 

mostrou que este fio tem uma energia total de −412,87688822 Ry, mostrando que o sistema 

é viável. Utilizando a equação (70) para o caso do alumínio como impureza: 

Δ𝐸 = 𝐸𝐴𝑢_𝐴𝑙 − 𝐸𝐴𝑢 = 54,16316037Ry 

Como no caso do fio com hidrogênio, o sistema é viável, mas ainda menos estável do que o 

fio de ouro puro nas mesmas condições, não obstante, este fio é mais estável do que o com 

hidrogênio. Como mostrado na tabela 2, as distâncias interatômicas são mais homogêneas, 

contudo a distância entre os átomos mais próximos é ligeiramente maior do que as dos átomos 
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de ouro mais distantes, indicando uma ação de menor alcance  do átomo de alumínio, 

podendo ser explicado pela disponibilidade de elétrons que este elemento tem quando 

comparado ao hidrogênio.  

A estrutura de bandas do sistema foi obtido no caminho (Γ, 𝑍, Γ, 𝑍, Γ) do espaço 

recíproco, pois, assim como o sistema com H, o fio se manteve ao longo do eixo z após o 

relaxamento. 
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Figura 17:a. Estrutura de bandas do fio monoatômico de ouro com impureza de alumínio obtida pelo caminho 

(Γ,Z,Γ,Z,Γ) b. Densidade de estados do fio monoatômico de ouro com alumínio no intervalo [-3 eV,3 eV]. 

Vemos uma estrutura bem mais comportada que nos casos anteriores, mantendo as 

propriedades condutoras, devido às bandas que atravessam o nível de Fermi. Esse 

comportamento mais uniforme, nos intervalos que tivemos um emaranhamento de bandas nos 

casos anteriores, deve-se por uma contribuição minimamente relevante do orbital p do átomo 

de alumínio nessas regiões, podendo ser visualizado na figura 17.b, visto que, em ambos os 

casos anteriores, tínhamos apenas contribuições dos átomos de ouro. Tal situação nos faz 

inferir que a interação entre os átomos de ouro e de alumínio seja mediada por superposições 

do orbital s do ouro, onde está a vacância e do p da impureza, emparelhando, assim, os 

elétrons desemparelhados nos dois tipos de átomos. 

a                                                                  b 
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Figura 18: Densidade de estados do fio monoatômico de ouro com alumínio. 
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Figura 19: Gráfico da transmitância do fio monoatômico com impureza de alumínio. 
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Além disso, como vemos na figura 18, a contribuição do orbital p da impureza se dá 

em boa parte do espectro de energia mostrado no gráfico de DOS, enquanto a contribuição do 

orbital s se mostra quase irrelevante, apresentando sua principal contribuição em torno de 

6,5 𝑒𝑉 abaixo do nível de Fermi. 

Os dados mostrados corroboram a existência de uma transmitância não nula, 

observada na figura 19. Como vimos, isso esta de acordo com a informações da propriedade 

condutora do sistema, tendo sua transmitância de 1 G0.  
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8. Conclusão 

O estudo das características eletrônicas do fio monoatômico de ouro por meio do 

DFT e o formalismo de Landauer-Büttiker ocorreu sem grandes dificuldades na maior parte 

da sua análise. Essas teorias são empregadas no estudo de sistemas quânticos e, em conjunto, 

proporcionam uma poderosa ferramenta para o estudo das propriedades condutoras de 

sistemas nesse nível.  

O uso de DFT como ferramenta para estudar tais sistemas não foi a toa. Essa teoria 

carrega em si simplicidade nos conceitos, haja visto que todos os parâmetros devem ser, em 

princípio, dependentes de uma única variável, a densidade eletrônica. Embora essa 

dependência nem sempre seja fácil de ser enxergada, a teoria em si é simples. Além disso, 

pode-se ver claramente a ligação da utilização deste tipo de abordagem e o formalismo de 

Landauer-Büttiker, que a primeiro momento parece muito simplório quando comparado com 

os outros formalismos utilizados no estudo de propriedades eletrônicas de tais sistemas, pois 

embora tal formalismo não considere interações entre os portadores de carga, causando muita 

perda de informação, a DFT supri isso por meio de suas muitas equações para elétrons 

independentes e o termo de troca e correlação, em vez de uma única equação para muitos 

corpos como a de Schrödinger. 

Pudemos mostrar queque fios monoatômicos podem ser formados e ter estabilidade 

mesmo com distâncias típicas de nanopartículas, mantendo uma estrutura linear, e que este 

sistema tem característica metálica apresentando uma condutância quântica de 3 𝐺0, valor 

este, encontrado em artigos experimentais. 

Quanto aos sistemas com impurezas, estes apresentaram uma estrutura com 

distâncias interatômicas inomogêneas, porém simetria ao redor da impureza. Em ambos os 

casos a característica metálica vista no sistema sem impurezas foi conservada, mas tiveram 

sua condutância diminuída, passando, nos dois casos, para uma condutância de 1 𝐺0. 
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