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RESUMO 
 
 

O uso de materiais bidimensionais (2D) é considerada uma forte tendência 
de futuro para as novas tecnologias de armazenamento de energia. Recentemente, 
diversos novos tipos destes materiais foram obtidos, além do já bastante conhecido 
Grafeno (folhas 2D de carbono), tais como o Borofeno (folhas 2D de boro) e o 
Fosforeno (fosforo). Bem mais recentemente, pesquisadores conseguiram isolar uma 
forma 2D do gálio, denominado "Galeneno", o qual aparenta ser bastante promissor 
para a produção componentes finos e eficientes em dispositivos eletrônicos.   

 
Assim, motivado por estas mais novas descobertas na área de física da 

matéria condensada, este trabalho, partindo de um método de Primeiros Princípios, 
se propôs a testar a viabilidade de incorporação (adsorção) de átomos de lítio (Li) - 
um dopante bastante comum neste tipo de aplicação - em diversas configurações de 
posição, por uma rede cristalina de Galeneno. Simultaneamente, este trabalho 
também buscou encontrar uma configuração de posição preferencial para a adsorção 
do lítio através do teste de algumas posições especificas do átomo sobre o Galeneno. 
Por fim, este trabalho, também, buscou verificar qual seria o impacto dessa adsorção 
sobre as propriedades e características físicas do galeneno – que estão relacionadas 
ao seu comportamento e desempenho, por exemplo, como eletrodo de baterias. 

 
Os resultados aqui obtidos determinaram que o átomo de lítio é adsorvido 

pela estrutura pristina de Galeneno por todas as diversas configurações de posição 
testadas. A partir das várias alternativas de posicionamento investigadas, este estudo 
obteve uma posição preferencial de adsorção sendo que, para esta, os resultados 
demonstraram que a adsorção do lítio praticamente não altera as propriedades físicas 
da estrutura original (pristina) de Galeneno. 

 
 
Palavras-chave: Teoria do Funcional Densidade (DFT), Galeneno, Simulação 
Computacional, Adsorção. 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The use of two-dimensional (2D) materials is considered a strong future 
trend for new energy storage technologies. Recently, several new types of these 
materials have been obtained instead the already well-known Graphene (2D carbon 
sheets), such as the Borophene (2D boron sheets) and the Phosphorene 
(phosphorus). More recently, researchers have been able to isolate a 2D form of soft 
metal gallium, called "Gallenene", which appears to be quite promising for the 
production of thin and efficient components in electronic devices. 

 
So, motivated by these newest discoveries in the area of condensed 

material physics, this work, using a method of the First Principles, proposes to test the 
feasibility of incorporating (adsorption) lithium (Li) atoms -, a very usual dopant in this 
kind of application - in various position configurations, by a lattice of Gallenene. 
Simultaneously, this work also searched a preferential configuration of position for 
adsorption of the atom by testing some specific positions of the atom on a Gallenene. 
Finally, this work also sought to verify what would be the impact of this adsorption on 
the physical properties and characteristics - which are related to their behavior and 
performance, for instance, as battery electrodes. 

 
The results obtained here determined that the lithium atom is adsorbed by 

the pristine structure of Gallenene by all the different position configurations tested. 
From the various positioning alternatives investigated, this study obtained a preferred 
adsorption position and, for this one, the results demonstrated that the adsorption of 
the site practically does not alter the physical properties of the Gallenene’s proposed 
(pristine) initial structure. 

 
 
Keywords: Density functional theory (DFT), Gallenene, Computer Simulation, Adsorption. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Apresentação 

Os materiais sempre tiveram um papel fundamental para o homem e, 

devido a isso, sua história acompanhou a história da humanidade. Durante o período 

que é arbitrado denominar Pré-história, ancestrais humanos aprenderam a criar 

ferramentas de pedra, necessárias a sua sobrevivência e utilizadas, dentre outras 

tarefas, para a construção de abrigos e caçar. Não conseguiam trabalhar os materiais 

de formas mais elaboradas, utilizando os materiais praticamente como eram 

encontrados. 

A partir da descoberta e domínio do fogo, o homem então começa a 

aprender novas formas de manipular e transformar os materiais - por exemplo, 

derretendo-os ou fundindo-os em novas formas ou processos; ou, mesmo, criando 

novos materiais como as ligas metálicas. Com a argila e as técnicas de cerâmica, 

começaram a produzir recipientes para estocar e/ou transportar comida ou objetos. [1] 

Durante a Idade dos Metais, o homem iniciou a fabricação de ferramentas utilizando 

os metais, e dando início às tecnologias mais avançadas de metalurgia. Ainda hoje, 

com todo o avanço científico e tecnológico, a humanidade obtém a maior parte de sua 

matéria prima extraindo da natureza o que necessita para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

Contudo, mais recentemente - nos dois últimos séculos - o avanço científico 

que propiciou o desenvolvimento de teorias fundamentais, como: o Eletromagnetismo, 

a Teoria Quântica; bem como, sua aplicação no estudo do comportamento 

macroscópico e microscópico dos materiais, na evolução da previsão das 

propriedades de materiais condutores, semicondutores e isolantes. Tudo isso 

desencadeou uma verdadeira revolução tecnológica que, hoje, participa da vida 

cotidiana da maior parte das pessoas deste planeta.  

E, bem mais recentemente, nos últimos 60 anos, o silício revolucionou a 

indústria de materiais e proporcionou uma revolução que culminou na criação dos 

computadores pessoais que conhecemos hoje em dia. O silício é um material 

semicondutor que pode ser achado na natureza em sua forma natural ou pode ser 
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sintetizado em laboratório. De forma bastante sintética, se pode descrever os 

semicondutores como consistindo de materiais que apresentam um gap de energia 

(diferença de energia entre banda de valência e banda de condução) que varia entre 

0 a 4 eV. 

Nesta linha, dentre outros temas (resistência estrutural, eletrônica, etc.), o 

Armazenamento de Energia tem sido um assunto de grande importância e cuja 

tecnologia impulsiona o mundo, com aplicações que vão desde dispositivos 

eletrônicos portáteis a veículos elétricos; além de usinas de geração e redes de 

distribuição de energia, em maior escala. Entre os diferentes tipos de sistemas de 

armazenamento de energia estão as baterias recarregáveis, que tem recebido 

especial atenção por suas vantagens relacionados ao tamanho compacto e alta 

eficiência. [2]   

Em particular, baterias recarregáveis de íons de Lítio (LIBs) têm sido 

amplamente utilizadas desde a sua primeira comercialização em 1991, devido à sua 

combinação emprestada de excelente capacidade reversível, alta densidade 

energética e longo ciclo de vida. [2] A capacidade das LIBs depende muito do 

desempenho do material de seus eletrodos. Comparado com o rápido 

desenvolvimento de materiais catódicos, a inovação dos materiais anódicos está 

longe de ser satisfatória, se limitando principalmente à materiais relacionados ao 

carbono. [2] 

  Os materiais 2D como grafeno, fosforeno, siliceno, gemaneno, entre 

outros, estão, atualmente, entre os mais interessantes tópicos de pesquisa [3] e têm 

exibido ampla variedade de propriedades eletrônicas térmicas, mecânicas e químicas, 

tornando-os candidatos promissores para muitas aplicações. [4]  

Até o presente, diversos materiais 2D foram previstos como possuindo bom 

desempenho como materiais eletrodos para ambos os LIBs e NIBs (neste caso, 

baterias recarregáveis de íons de sódio). [2][5]. Existe a expectativa de que os 

materiais bidimensionais (2D) constituam uma boa escolha de utilização em eletrodos 

de baterias de íons porque a sua morfologia permite a difusão rápida de íons, além de 
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fornecer um grande número de canais de inserção de íons por (unidade de) superfície 

exposta. [2] 

Assim, baseando-se em tais características, o uso de materiais 

bidimensionais (2D) nos eletrodos é considerada uma forte tendência de futuro para 

as tecnologias de bateria de íons de Lítio (Li) e sódio (Na). [2]  

Recentemente, diversos novos tipos de materiais 2D têm sido obtidos: o 

Borofeno (folhas 2D de boro) foi cultivado com sucesso em uma base de subprodutos 

de prata (Ag); e, ainda mais recentemente, pesquisadores conseguiram isolar uma 

forma 2D do gálio de metal macio, apelidado de "Galeneno", o qual poderia produzir 

contatos metálicos finos e eficientes em dispositivos eletrônicos. [3]  

Portanto, apesar do Grafeno predominar nas manchetes sobre materiais 

bidimensionais, existem diversos indícios de que isso pode ser apenas o começo de 

toda uma área de pesquisa e desenvolvimento. [2] 

1.2 Proposta do Trabalho 

Motivado por estas mais novas descobertas na área de física da matéria 

condensada, este trabalho, partindo de um método de Primeiros Princípios, se propôs 

a testar a viabilidade de incorporação (adsorção) de átomos de lítio (Li), em diversas 

configurações de posição, por um destes novos materiais, o Galeneno – material 

bidimensional composto de gálio (Ga) - em algumas posições especificas na rede. 

Simultaneamente, este trabalho ainda buscou identificar uma configuração 

de posição que fosse mais estável (ou, energeticamente preferencial) de modo a 

privilegiar a adsorção do lítio, através do teste de 9 posições especificas do átomo 

sobre a rede original (pristina) de Galeneno utilizada na simulação. Por último, este 

trabalho, buscou verificar qual seria o impacto dessa adsorção sobre as propriedades 

e características físicas do galeneno, o que traz reflexos ao seu comportamento e 

desempenho, por exemplo, como eletrodo de baterias. 

Na próxima seção, o referencial teórico no qual se baseia este trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Modelagem Computacional de Materiais 

A ciência é um processo de aproximações sucessivas onde nosso estado 

atual (status quo) de compreensão é transitório, bem como, nossos dogmas 

frequentemente demandam revisão e/ou refinamento [6].  

Na ciência, os “modelos” consistem em representações simplificadas de 

objetos e fenômenos físicos reais, e o processo de “modelagem” (figura 2.1), portanto, 

implica na construção e manipulação de modelos com objetivo de compreender mais 

profundamente as entidades por eles representadas para, depois, confrontá-los com 

resultados experimentais visando validá-los.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2.1 – A Modelagem dentro do processo de construção do conhecimento.  

Adaptado de [8]. 
 

Dentro deste contexto, portanto, a Modelagem de Materiais consiste na 

elaboração, manipulação e/ou a representação - mais realista possível - de estruturas 

moleculares, cristalinas ou atômicas; visando a previsão de diversas propriedades 

físico-químicas associadas. Os métodos de cálculo empregados podem ser: Clássicos 

como os utilizados na Mecânica Molecular (MM); ou Quânticos como, por exemplo, os 

métodos Ab Initio e Semi-empírico [7]. 

Agora, de forma bastante sucinta, é apresentada uma visão geral do 

portfólio de opções de métodos de simulação de materiais, iniciando pelos métodos 
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que emulam a fenomenologia que acontece nas escalas moleculares até, finalmente, 

encontrarmos os métodos que trabalham a nível da escala atômica ou menor e, por 

este motivo, incorporam os fenômenos quânticos. Neste segundo grupo se situam os 

métodos que são utilizados na modelagem de materiais estudados pela Física da 

Matéria Condensada. 

A Modelagem de Materiais é um termo amplo que se refere a todo um 

conjunto de métodos teóricos e técnicas computacionais (i.e., presente na 

classificação proposta na figura 2.2) empregados para modelar e/ou mimetizar o 

comportamento das moléculas. Estas técnicas são usadas em diversos ramos da 

física, química, biologia, farmácia computacional, ciência dos materiais e outros, para 

estudar sistemas moleculares que vão desde pequenos sistemas químicos até 

grandes moléculas biológicas ou de novos materiais. [8] 

  

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 2.2 – As metodologias existentes dentro da modelagem molecular. 
Adaptado de [8]. 

A mecânica molecular, por exemplo, é um dos vários tópicos tratados 

dentro da modelagem molecular e envolve o uso da mecânica clássica (mecânica 

newtoniana) para descrever a base física por trás dos modelos. Modelos moleculares 

típicos descrevem átomos (núcleo e elétrons, coletivamente) como cargas pontuais 

(com massa associada). As interações entre os átomos vizinhos são descritas por 

interações tipo-mola (representando ligações químicas) e forças de Van der Waals. 

Então, as interações eletrostáticas são calculadas com base na lei de Coulomb [6]. 

Na modelagem de materiais os cálculos mais simples podem ser feitos à 

mão, mas, inevitavelmente, são necessários computadores para realizar cálculos de 

sistemas de maior magnitude [6]. As aproximações que têm sido mais empregadas, 
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nos estudos de modelagem molecular, são a aproximação clássica (que inclui os 

métodos da mecânica molecular e da dinâmica molecular), e a aproximação quântica 

(que inclui os métodos ab initio e semi-empíricos, dentre outros). [6] De modo geral, a 

escolha entre estas aproximações depende das propriedades que se tem a intenção 

de avaliar, da precisão desejada, e da capacidade computacional disponível para a 

realização dos cálculos. [9] 

A seguir, é apresentada uma descrição geral dos diversos métodos de 

modelagem de materiais, em grande parte, adaptada a partir de [10]. 

2.1.1 Métodos Clássicos 

Nos métodos clássicos, o ferramental fornecido pela mecânica newtoniana 

é utilizado e o caráter quântico dos constituintes do sistema é ignorado. Os átomos 

são aproximados como sendo esferas carregadas eletricamente, e a estrutura 

eletrônica dos átomos não é representada. Isso permite o uso de um número elevado 

de átomos na descrição do sistema, o que traz vantagem em relação aos métodos 

quânticos, onde um número menor de átomos tem que ser usado. Contudo, a precisão 

do resultado é menor do que nos métodos quânticos. [8] 

Na mecânica molecular, por exemplo, as moléculas são representadas 

como um conjunto de “átomos conectados”, ao invés de núcleos e elétrons, como 

acontece nos métodos quânticos. O modelo da mecânica molecular consegue ser 

justificável porque os parâmetros associados a conjuntos de átomos permanecem 

razoavelmente constantes, desde que o tipo e a hibridação dos átomos envolvidos 

sejam os mesmos (figura 2.3). [8] 

  

 

 

 

 

FIGURA 2.3 – Parâmetros comumente usados em Mecânica Molecular.  
FONTE: Adaptado de [8]. 
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De fato, tabelas com as distâncias e ângulos “normais” ou “naturais” de 

ligação, determinados experimentalmente, são facilmente encontradas na literatura de 

química. O que se faz no modelo da mecânica molecular é desenvolver o chamado 

campo de força - um conjunto de funções de energia que determinam “respostas” 

energéticas para o afastamento da estrutura desses valores “normais”. A minimização 

de energia é um processo no qual através de um algoritmo matemático adequado 

busca se reduzir em conjunto essas “respostas”, ou seja, a coloca a energia do modelo 

em um mínimo. [10] 

Em sistemas reais, a energia cinética dos átomos permite que colisões 

intermoleculares e que mudanças de conformação aconteçam a todo momento. Um 

modelo de trabalho que considera apenas a conformação de menor energia 

encontrada em um processo de minimização de energia de uma molécula tem 

limitações, visto que numa certa temperatura, a energia cinética disponível permitiria 

que muitas outras conformações fossem facilmente alcançadas.   

A resolução das equações de movimento da dinâmica molecular representa 

a evolução no tempo dos movimentos moleculares (trajetória), que pode ser usada 

para o estudo de propriedades que dependem do tempo, tais como: a difusão, o 

dobramento de cadeias moleculares (como acontece no enovelamento de proteínas) 

e a distribuição de moléculas de solvente ao redor de um soluto, dentre outros.  

Em um cálculo de dinâmica molecular, as moléculas, que têm uma certa 

energia cinética, podem superar barreiras de energia potencial, o que permite a 

exploração da superfície de energia potencial (SEP) na busca de outras conformações 

(ou distribuições, no caso de conjuntos de moléculas) estáveis.   

Os cálculos de dinâmica molecular também se baseiam na resolução da 

equação do movimento de Newton, para cada átomo do sistema molecular, e o 

tratamento clássico só permite a resolução destas equações para sistemas com até 

duas partículas independentes. A resolução para sistemas maiores é feita com o uso 

de métodos numéricos.  

2.1.2 Métodos Quânticos 
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Após alguns trabalhos pioneiros, Schrödinger concluiu que só seria 

possível determinar corretamente a energia em um sistema atômico com a inclusão 

do comportamento ondulatório (proposto por de Broglie para todas as partículas - 

núcleos e elétrons) que constituem esse sistema. Inicialmente, Schrödinger definiu 

uma função de onda Ψ, a qual depende das coordenadas espaciais (R) de todos os 

núcleos, e (r) de todos os elétrons do sistema. Em seguida, definiu uma equação como 

o equivalente quântico da equação clássica que determina a energia total de um 

sistema como a soma das energias cinética e potencial.  

Na equação Schrödinger, ao se aplicar os operadores energias cinética e 

potencial (que formam o operador Hamiltoniano), a função de onda é obtida como 

resposta a própria função de onda multiplicada pela energia total do sistema. Contudo, 

a resolução da equação de Schrödinger é bastante complicada e uma série de 

aproximações são necessárias para que ela possa ser aplicada para sistemas de 

interesse prático.  

Tendo em vista que a massa nuclear é várias vezes maior que a massa 

dos elétrons, a Aproximação de Born-Oppenheimer separa o movimento nuclear do 

movimento eletrônico. Portanto, os núcleos são assumidos em determinadas posições 

do espaço (coordenadas R fixas) e a equação de Schrödinger é resolvida apenas para 

os elétrons, descritos por uma função de onda puramente eletrônica, na presença do 

potencial produzido pelos núcleos “congelados”. A energia eletrônica assim obtida, 

somada à energia de repulsão internuclear, produz a energia total.  

Na prática, as posições dos núcleos são modificadas por meio de algum 

algoritmo, resolvendo-se a equação de Schrödinger para os elétrons a cada conjunto 

de posições nucleares. As energias totais correspondentes a cada conjunto são 

comparadas até que a energia não varie entre duas estruturas consecutivas, dentro 

de um limite pré-determinado. Além disso, a primeira e a segunda derivadas da 

energia em função dos parâmetros da estrutura podem ser calculadas para se verificar 

se a energia da estrutura é um mínimo real da SEP.  

A seguir, são apresentadas, em maior detalhe, a abordagem científica da 

metodologia empregada neste trabalho.  
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2.2 Metodologia 

Nesta seção, são apresentadas as equações fundamentais da teoria 

quântica de materiais a partir de conceitos elementares da mecânica quântica e 

alguns pré-requisitos mínimos. Assim, neste momento, é feita a conexão entre a teoria 

quântica de uma partícula em um potencial externo com o formalismo exigido para 

estudar muitos elétrons e núcleos interagentes.  

O objetivo aqui é proporcionar apenas uma compreensão intuitiva das 

ideias-chave subjacentes à teoria quântica de materiais, empregando-se, para isso, 

tão somente argumentos heurísticos. Os desenvolvimentos apresentados a seguir, 

seguem a linha de exposição sucinta e muito próxima aos trabalhos apresentados em 

[11], [12], [15] e [16]. Rigorosas derivações formais de equações são encontradas nas 

referências. 

2.2.1 Equação de Schrödinger para Muitos Corpos 

Um sistema composto por vários átomos e uma estrutura atômica definida, 

pode ser tratado como um conjunto de núcleos e elétrons que interagem entre si. Para 

conhecer as propriedades físicas deste sistema, portanto, é necessário resolver a 

equação de Schrödinger independente do tempo para um material com M núcleos e 

N elétrons [12]: 

H� ∙ Ψ(r�, R

�) = E ∙ Ψ(r�, R

�)  (2.1) 

onde o H� é o operador hamiltoniano, Ψ(r�, R

�) é a função de onda, r� são as coordenadas 

dos elétrons e R

� dos os núcleos do sistema. Resolver a equação 2.1 é um problema 

muito complicado, pois consiste em resolver uma equação com (M + N) corpos 

interagentes com 3 (M + N) graus de liberdade, um trabalho praticamente impossível, 

sem fazer uso de aproximações.  

APROXIMAÇÃO BORN-OPPENHEIMER 

Por sua vez, o Hamiltoniano que descreve os átomos de um sólido (núcleos 

e elétrons), pode ser representado por [11]:  

H� = 	T�� + V��� + T�� + V��� + V��� = H�� + H�� + V���    (2.2) 
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onde: T�� é energia cinética dos núcleos, T�� é energia cinética dos elétrons, V��� é a 

interação elétron-elétron, V��� é a interação elétron-núcleo, e o último termo VNN, é a 

interação coulombiana núcleo-núcleo, que entra como energia fixa nesta aproximação 

de “núcleos congelados”.  

A partir desta equação, a primeira aproximação a ser feita é a dissociação 

dos graus de liberdade eletrônicos e iônicos, conhecida como Aproximação Born-

Oppenheimer [11]. A justificativa física por trás disso está no fato de que os núcleos 

são muito mais pesados que os elétrons, de tal modo os mesmos podem ser 

considerados fixos em sua posição, e sua energia cinética pode ser negligenciada. 

Assim, pode-se reescrever a equação 2.2 como [11]: 

H� = −∑ ℏ�
��� ∇�

����� − ∑ ℏ�

�!"� ∇#
����� − ∑ $%��&#
��'�

�%&�,( +  
�∑ $�$%��&�

��'�

�%&�)( +  

�∑ ��
&#
��'#
�%&�)(   (2.3) 

onde e ℏ é a constante reduzida de Planck; R

�� e Z� são as posições e o número atômico 

dos núcleos; r��	 são as posições dos elétrons, e a carga, e m�� a massa de elétrons.  

Resolver a equação de Schrödinger (2.1) é sempre uma tarefa difícil, 

principalmente devido a presença do problema de muitos corpos que, mesmo na física 

clássica, não tem solução analítica. Por este motivo, o termo V��� representa a maior 

dificuldade na solução.  

Considerando que o hamiltoniano eletrônico comuta com as diferentes 

posições do núcleo [H�e, R

�] = 0, pode-se determinar os autovalores do hamiltoniano 

eletrônico para posições particulares do núcleo, através da seguinte equação [12]: 

 

H�� ∙ Ψem(r�, R

�) = Em(R

�) ∙ Ψem(r�, R

�)  (2.4) 
 

Ainda, se a função de onda dos elétrons Ψ�!(r�, R

�) e as soluções dessa 

equação formam um conjunto completo para uma dada configuração iônica, pode-se 

expandir a própria função de onda total como segue a equação [12]: 

 

Ψ(r�, R

�) 		= ∑ Ψ�!(R

�) ∙ Ψ�!(r�, R

�)!    (2.5) 
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onde Ψ�!0R

�1	são as autofunções iônicas que descreve a evolução do subsistema 

nuclear em cada um dos autoestados eletrônicos Ψ�!(r�, R

�) para cada R

�. Pode-se 

substituir a equação (2.5) na equação de Schrödinger total (2.1) [12]: 

 

(T�� + H��)∑ ΨNm(R

�) ∙ Ψem(r�, R

�)m 	= E ∙ ∑ ΨNm(R

�) ∙ Ψem(r�, R

�)m    (2.6) 
 

O operador cinético nuclear atua em Ψ�!(r�, R

�) que depende da posição de 

cada núcleo. Multiplicando a (2.6) pela esquerda pelo conjugado Ψem∗ (r�, R

�), e utilizando 

a (2.4) para integrar no espaço das coordenadas eletrônicas, chegou-se ao seguinte 

resultado [12]: 

(T�� + 3E4(R

�)− E5)ΨNn(R

�) 	= E ∙ ∑ Cnm(R

�, ∇) ∙ ΨNm(R

�)m     (2.7) 
 

onde os termos C4!(R

�, ∇), são dados pela equação (2.8) [12]: 

C4!0R

�, ∇1 = ∑ ℏ�
��8

��

9X4!∇�

�� + Y4!<��    (2.8) 

X4! = =Ψ�4>∇�

��>Ψ�!?	 
Y4! = 12 =Ψ�4>∇�

��� >Ψ�!? 

 
Na aproximação adiabática se consideram os termos não diagonais de 

C4!0R

�, ∇1 iguais a zero e, na aproximação de Born-Oppenheimer, se consideram todos 

os termos de C4!0R

�, ∇1 nulos. Este é o motivo pelo qual essa aproximação não 

considera transições eletrônicas vindas das interações com os íons ou, mais 

precisamente, com as vibrações dos íons em torno de suas posições de equilíbrio 

(fônons). [12] 

 

Como será utilizada a aproximação adiabática, serão omitidas as 

coordenadas iônicas das funções de onda e das energias, e pode-se reescrever a 

equação (2.4) como [12]: 

0V�eN + V�e + V�N1 ∙ Ψ�!(r�) = E! ∙ Ψ�!(r�)   (2.9) 
 

Mesmo com essa aproximação, o problema continua um problema 

complicado de se resolver, pois resolver a equação (2.9) ainda é o mesmo que 
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resolver um problema de N corpos interagentes com 3N graus de liberdade, tarefa 

nada fácil. 

2.2.2 Teoria do Funcional Densidade (DFT) 

Para resolver as equações de Schrödinger é necessário, em princípio, 

calcular a função de muitas ondas Ψ. O número de constituintes em sólidos reais é da 

ordem de 1023 e, resolver as equações anteriores para um sistema tão grande é, em 

termos práticos, impossível.  

A Teoria do Funcional de Densidade (DFT) altera a perspectiva de trabalho 

de calcular a função de onda para o cálculo da densidade de elétrons. Ao longo do 

tempo, a teoria do DFT se mostrou muito bem-sucedido e, hoje em dia, trata-se de 

uma teoria bem estabelecida, utilizada em muitos campos da física e química, 

passando por toda a engenharia de materiais. Várias revisões sobre o arcabouço 

teórico e aplicações da DFT estão disponíveis. A seguir, serão discutidas algumas de 

suas ideias fundamentais. 

MÉTODO HARTREE-FOCK 

É essencial iniciar a apresentação da teoria pelo método Hartee-Fock (HF), 

pois algumas de suas idéias básicas são utilizadas para construir o formalismo da 

DFT. [11] O método HF consiste em aproximar a função de onda de muitos corpos (Ψ) 

por um produto adequado da função de onda de partícula única (∅). O adjetivo 

“adequado” significa que o produto de ∅ deve satisfazer certas regras, isto é, para 

partículas férmionicas a função de onda deve ser anti-simétrica. A maneira de 

construir tal produto é usar o chamado determinante de Slater [11]: 

ϕ(x1, x2, … xN) =  
(�!)G/� I

∅1(x1) ⋯ ∅1(xN)⋮ ⋱ ⋮∅N(x1) ⋯ ∅N(xN)M  (2.10) 

onde x� indica as coordenadas do spin (σ�) e de posição (r��) e ∅�(x�) = Ψ(r��)	α(σ�). 
Usando a notação de Dirac, pode-se escrever a energia de um dado sistema como 

sendo [11]: 

E = PΨ|H|ΨR    (2.11) 
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onde H é dado pela Eq. (2.3), desconsiderando a interação núcleo-núcleo. O mínimo 

de energia (ES) só seria obtido para a função de onda do estado fundamental de vários 

corpos (ΨS) e qualquer outra escolha para a função de onda produzirá uma energia 

maior. A estratégia de HF é substituir ΨS por ϕ na eq. (2.11) e minimizar a energia 

usando o procedimento de Euler-Lagrange. Com relação às variações em Ψ∗(r�), 
obtém-se [11]: 

T− ℏ�
�!∇� + V�UV(r�)WΨ�(r�) + ∑ XΨ(∗(r�′) ∙ Ψ((r�′) ��

&#
��'#
�%&�(� dr�[ ∙ Ψ�(r�) −
																					∑ XΨ(∗(r�′) ∙ Ψ�(r�′) ��

&#
��'#
�%&�(� dr�[ ∙ Ψ((r�)\]�]% = ϵ� ∙ Ψ�(r�)    (2.12) 

Pode-se definir os potenciais de Hartree V_� (r�)	e de troca V �̀ (r�)	para a i-ésima 

partícula como [11]: 

V_� (r�) = ∑ X|Ψ(r�′)|� ��
&#
��'#
�%&�(� dr�[ (2.13a) 

V �̀ (r�) = −∑ XΨ(∗(r�′) ∙ Ψ�(r�′) ��
&#
��'#
�%&�(� dr�[\]�]%. (2.13b) 

Alguns comentários aqui são necessários: o potencial de Hartree é local e 

é igual ao potencial de Coulomb devido à distribuição de carga de todos os outros 

elétrons diferentes de i, enquanto o potencial de troca é não local e age em rodadas 

paralelas. O potencial de troca surge da anti-simetrização da função de onda e tem 

uma relação íntima com o princípio de exclusão de Pauli. Além disso, é a fonte do 

comportamento ferromagnético, uma vez que pode quebrar a simetria 

(espontaneamente) para diferentes direções de rotação. Com esta definição, pode-se 

reformular o problema do autovalor como [11]: 

a− ℏ�
� ∇� + V�bb� (r�)c ∅�(r�) = ϵ� ∙ ∅�(r�)       (2.14) 

onde V�bb� (r�) é dado por 

V�bb� (r�) =V�UV� (r�) + V_� (r�) + V �̀ (r�, r�′)    (2.15) 

O método HF é mais simples que o problema original, mas ainda assim 

difícil de resolver, já que o tamanho do determinante Slater aumenta muito 

rapidamente com o número de elétrons. Mesmo com algoritmos computacionais 

modernos, o método HF é usado principalmente para sistemas pequenos. Outra 

desvantagem do método é a ausência de correlação eletrônica [11]. 
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TEOREMAS DE HOHENBERG-KOHN 

A primeira tentativa de formular uma teoria baseada na densidade, em vez 

da função de onda, foi feita por Thomas e Fermi, em 1927.[11] Em sua abordagem, 

tanto a troca eletrônica quanto a correlação estão completamente ausentes. Essa 

aproximação grosseira leva ao fracasso no cálculo da energia coesiva das moléculas, 

nas distâncias de ligação e assim por diante. No entanto, a possibilidade de usar a 

densidade eletrônica como a quantidade fundamental é muito atraente. O pensamento 

usual é: a partir de um potencial (V�), um Hamiltoniano (H�) pode ser definido e usado 

em uma equação de Schrödinger para obter uma função de onda (Ψ) que finalmente 

leva a uma densidade (n). Este modo de pensar é esquematicamente representado 

na Eq. (2.16) [13]: 

V� → H� → Ψ → n    (2.16) 

Em 1964, Hohenberg e Kohn anunciaram dois teoremas que definem 

rigorosamente a base da DFT.[13] O primeiro teorema afirma que a densidade define 

univocamente o potencial externo, além de uma constante trivial [13]: 

Teorema 1: Para qualquer sistema de partículas interagentes sujeitas a um 
potencial externo V�UV(r�), a densidade do estado fundamental nS(r�) determina 
univocamente V�UV(r�), exceto por uma constante trivial. 

Prova: A prova será feita por Reductio ad absurdum. Suponha dois potenciais 

externos V�UV (r�) e V�UV (r�), que diferem em mais de uma constante, e resultam em dois 

Hamiltonianos diferentes H  e H� com funções de onda no estado fundamental dadas 

por Ψ  e Ψ�, respectivamente. Vamos supor que Ψ  e Ψ� levem a uma densidade igual 

nS(r�). Está-se assumindo que esses estados não são degenerados. A partir da 

definição do estado fundamental, tem-se que [13]: 

E = PΨ |H |Ψ R < PΨ�|H |Ψ�R   (2.17) 

com alguma álgebra, têm-se [13]: 

E = PΨ |H |Ψ R < PΨ�|H |Ψ�R + PΨ�|H� − H�|Ψ�R    (2.18) 

E < PΨ�|H�|Ψ�R + PΨ�|H − H�|Ψ�R    (2.19) 

E < E� + Xdfr�	&V�UV�(r�) − V�UV (r�)&nS(r�)    (2.20) 

Analogamente para E� tem-se [13]: 
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E� < E + Xdfr�	&V�UV (r�) − V�UV�(r�)&nS(r�)    (2.21) 

Somando a Eq. (2.14) e a Eq. (2.15) obtém-se  

E + E� < +E + E�    (2.22) 

o que leva a uma contradição, negando, portanto, a proposição e a promoção do 

teorema. [13] 

O segundo teorema afirma a existência de uma energia total funcional da 

densidade E[n] que é minimizada, globalmente, pela densidade do estado 

fundamental [13]: 

E_g[n] = F_g[n]+ V�UV[n] (2.23) 

onde F_g[n] é o funcional de Hohenberg-Kohn e é a soma das energias cinéticas e 

internas (interação elétron-elétron): é importante notar que o funcionalF_g[n] é 

independente do potencial externo. [13] 

F_g[n] = T[n]+ V�UV[n]    (2.24) 

Teorema 2: Para um potencial específico Vext, um funcional universal de 
energia E[n] pode ser definido. A energia do estado fundamental é o mínimo 
global deste funcional, com o número de partículas restringido. A densidade 
que minimiza este funcional é a densidade exata do estado fundamental nS(r�). 

Prova: Considere um hamiltoniano H, que possui uma função de onda de estado 

fundamental e uma densidade de estado fundamental determinada. A energia total 

para H é dada por [13]: 

ES[n0] = PΨ0|H|Ψ0R    (2.25) 

O valor de expectativa de H com relação a qualquer função de teste Ψ, que 

é determinada univocamente por uma densidade n, produzirá um valor de energia 

maior que uma função de onda de estado fundamental ΨS, para um estado 

fundamental não degenerado [13]: 

ES[n0] = PΨ0|H|Ψ0R ≤ PΨ|H|ΨR     (2.26) 

Aplicando um procedimento de minimização à Eq. Funcional de energia 

(2.26), obter-se-á a densidade do estado fundamental ngs. [13] 
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Os dois teoremas de Hohhenberg-Kohn permitem uma nova representação 

esquemática, onde a densidade é a quantidade básica [13]: 

n → V� → H� → Ψ    (2.27) 

É digno de nota que a forma exata de FHK [n] é desconhecida, implicando 

que é necessário fazer aproximações para determinar a densidade eletrônica através 

do procedimento de minimização de Euler-Lagrange. [13] 

\	[E[n(r�)] − μ Xn(r�)	dfr�] = 0    (2.28) 

sob a restrição [13]: 

N = XV�UV(r�)	n(r�)	dfr = constante (2.29) 

EQUAÇÕES DE KOHN-SHAM 

Em 1965, Kohn e Sham usaram os dois teoremas de Hohenberg-Kohn para 

propor uma abordagem prática para o procedimento de minimização na Eq. (2.11). 

Estes autores sugeriram escrever explicitamente os termos conhecidos da energia 

funcional Fg][n] [14]: 

E[n] = V�UV[n] + T[n] + U[n]   (2.30) 

com 

V�UV[n] = XV�UV(r�)	n(r�)	dfr�    (2.31) 

Agora pode-se substituir a soma da energia cinética verdadeira T[n] e a 

interação Coulomb U[n] pela sua versão eletrônica não interagente T][n] e U_[n] mais 

um termo desconhecido EUq[n], chamado de troca e correlação funcional. Assim, pode-

se definir [14]: 

E[n] = V�UV[n] + T][n] + U_[n] + EUq[n]    (2.32) 

onde EUq[n] contém todas as contribuições energéticas além do sistema não interativo. 

Substituindo a Eq. (2.32) na Eq. (2.11). Tem-se [14]: 

X\n(r�) 	ars"tur4 + rvwr4 + rxyr4 + rzt{r4 − μc dfr = 0        (2.33) 

e com um pouco de álgebra [14]: 
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X \n(r�) 	aV�UV(r�) + rvwr4 + X 4(#
�[)|}#
�[|#
�'#
�[| + rzt{r4 − μc dfr = 0        (2.34) 

vg](r�) = V�UV(r�) + rvwr4 + X 4(#
�[)|}#
�[|#
�'#
�[| +vUq(r�)       (2.35) 

definindo vUq(r�) = rzt{r4  . A condição de minimização é [14]: 

vg](r�) + rvwr4 = μ    (2.36) 

que é a condição para partículas não interagentes sob a ação do potencial vg](r�), 
chamado potencial de Kohn-Sham. A equação de Schrödinger pode ser escrita como 

[14]: 

a−  
�∇� + vg][n]c ∅�(r�) = ϵ� ∙ ∅�(r�)      (2.37) 

onde os ∅�(r�) são os orbitais de partículas individuais e a densidade de elétrons é dada 

por [14]: 

n(r�) = ∑ |∅�(r�)|2Ni     (2.38) 

A Eq. (2.37) é a famosa equação de Kohn-Sham. Observe que a 

interdependência de vg] e n(r�) exige uma solução autoconsistente. A partir de uma 

densidade inicial n�(r�) calcula-se o potencial de Kohn-Sham e resolve-se a equação 

de KS, obtendo-se os orbitais de partículas individuais ∅�(r�) e então uma nova 

densidade n�� (r�). Este processo continua até que a diferença entre duas densidades 

consecutivas seja menor do que um dado critério de convergência (λ), ou seja, 

|ni+1(r�) − ni(r�)| < λ. [14] 

O potencial de Kohn-Sham é dado por [15]: 

Vg]� (r�) = V�UV(r�) + V_(r�) + VUq� (r�)				(2.39)	
O potencial de Hartree é [15]: 

V_(r�) = rzy[4]r4(#,

��) = Xdr�′	 4(#
�[)|#
�'#
�[|		 (2.40)	
E, o potencial de troca-correlação é definido como [15]: 

VUq� (r�) = rzt{[4]r4(#,

��)      (2.41) 
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As equações de Kohn-Sham são equações de partículas independentes, 

cujo potencial é encontrado autoconsistentemente a partir da densidade, que é obtida 

dos orbitais ∅��(r�), solução da equação (2.38). Os orbitais dão a densidade de estado 

fundamental do sistema auxiliar, que é igual a do sistema interagente. A partir daí a 

energia do estado fundamental e todas as propriedades do sistema são determinadas. 

No entanto, o potencial VUqnão tem uma forma clara  e aproximações são feitas para 

ele, o que será discutido na próxima seção. [15] 

FUNCIONAL DE TROCA - CORRELAÇÃO 

No que diz respeito à solução do Hamiltoniano da Eq. (2.3), nenhuma 

aproximação foi realizada. Simplesmente, foram resumidas todas as interações 

desconhecidas em uma energia funcional da densidade EUq[n]. Na prática, é 

necessário conhecer a forma exata do funcional de troca-correlação ou encontrar 

aproximações adequadas.[11] Como “adequado”, quer-se dizer preciso, 

computacionalmente viável e fisicamente transparente. Observe que, mesmo 

sabendo a forma exata de EUq[n], as equações de Kohn-Sham acabariam tendo o 

mesmo nível de complexidade do problema original. Na seção seguinte, serão 

discutidas as duas aproximações mais populares para EUq[n].[11] 

• Aproximação da Densidade Local (LDA) 

A Aproximação da Densidade Local (LDA) foi proposta por Kohn e Sham 

em seu artigo original. É definido como [11]: 

EUq[n] = Xn(r�)	ϵUq(n)	dfr    (2.42) 

onde ϵUq(n)	é a densidade de troca e correlação do gás de elétrons homogêneo. O 

funcional XC para uma dada densidade, em um volume V, é aproximado pela 

densidade XC integrada do gás homogêneo de elétrons com a mesma densidade. 

Esta parece ser uma aproximação muito bruta, mas, como apontado por Kohn e 

Sham, os sólidos estão próximos do limite do gás eletrônico homogêneo. Nesse limite, 

uma aproximação local como Eq. (2.42) é válida. Pode-se escrever a densidade XC 

ϵUq(n)	como uma soma de troca e correlação [11]: 

ϵUq(n) = ϵU(n) + ϵq(n)    (2.43) 
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Para o gás eletrônico homogêneo, pode-se obter uma solução analítica 

para o termo de troca. O termo de correlação mais complicado pode ser calculado por 

cálculos quânticos de Monte Carlo (QMC) e reagido de forma parametrizada. [11]. 

Seria de esperar que a LDA não trabalhasse em sistemas onde a densidade varia 

rapidamente, mas mesmo neste regime, a LDA provou frequentemente dar resultados 

muito bons. Pode-se facilmente estender o tratamento acima para sistemas 

polarizados por spin e obter a aproximação de densidade de spin local (LSDA). [11] 

•  Aproximação do Gradiente Generalizado (GGA) 

Outra abordagem é a chamada aproximação do gradiente generalizado 

(GGA), onde se incluem termos não locais (semi-locais) para levar em conta a falta 

de homogeneidade na densidade eletrônica, a forma do funcional GGA é: 

EUq�n, ∇

�n� = Xn(r�)	fUq(n, &∇

�n&)	dfr    (2.44) 

A forma generalizada do funcional é construída a fim de reproduzir algumas 

das propriedades de LDA que foi conhecida por ser o motivo de seu sucesso. Existem 

várias formas de construir um tal funcional. Em geral, o GGA melhora a ligação 

química sobre o LDA, já que para o spin e momento orbital eles dão resultados muito 

semelhantes. 

2.2.3 DFT na Prática: Resolvendo as Equações de Kohn-Sham 

Os potenciais das equações de (2.39) - (2.41) dependem da densidade, 

que por sua vez dependem dos orbitais de um elétron, pela eq. (2.38). Mas os 

potenciais em si dependem das soluções das equações dos orbitais de um elétron. 

Logo, numericamente, as equações devem ser resolvidas de forma auto-consistente. 

Primeiramente, se inicia com um valor inicial aceitável para a densidade, a partir do 

qual construímos o potencial de Kohn-Sham.[15] 

 Em breve, serão resolvidas as equações de Kohn-Sham e obter-se-á um 

novo conjunto de funções de onda de um elétron, a partir das quais construímos a 

nova densidade e o novo potencial de Kohn-Sham. O novo potencial entra como um 

input para o próximo passo e esse ciclo se repete até que a autoconsistência seja 

alcançada. Esse procedimento pode ser representado como [15]: 
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V� → n� → V�� → n�� → ⋯  (2.45) 

onde os rótulos representam iterações. A autoconsistência é alcançada quando um 

parâmetro de convergência selecionado (energia total ou densidade, por exemplo) 

varia por menos que uma dada tolerância entre o módulo da diferença entre dois 

passos consecutivos.[15]  

Todo o processo está ilustrado no fluxograma da figura 2.4. Em cada passo, 

as equações de KS são resolvidas usando alguma base dos métodos de álgebra linear 

padrão. Para este trabalho, utilizou-se um pacote disponível na internet, baseado em 

DFT, chamado QUANTUM ESPRESSO, que utiliza base de ondas planas. [15]  

Um fato relevante a ser conhecido é que, para alcançar a autoconsistência, 

o pacote faz uso de misturas de densidades de input e output para construir o potencial 

para o passo seguinte, até mesmo usando informações de mais de um passo anterior. 

Finalmente, depois que a autoconsistência é alcançada, a energia do estado 

fundamental é obtida, assim como todas as propriedades do estado fundamental que 

dependem dela. [15] 

A expressão original do funcional da energia de Kohn-Sham é dado pela 

equação (2.46), a qual será modificada para separar o termo de potenciais [15]: 

Eg][n] = T][n] + E��V[n] 
E��V[n] = X dr�	V�UV(r�)n(r�) + E_[n] + E��4'��4 + EUq[n]      (2.46) 

onde os primeiros três termos da equação (2.46), somados, correspondem à interação 

coulombiana clássica. A energia cinética pode ser expressa como [15]: 

T][n] = E] − ∑ Xdr�	V�,�4(r�)n��V(r�)�     (2.47) 

e E] = ∑ ∑ ϵ������ �  é a soma dos autovalores de KS, dados por [15]: 

ϵ�� = P∅��|Hg]� |∅��R     (2.48) 

onde os sobrescritos in e out correspondem ao input e ao output do potencial e da 

densidade, respectivamente, conforme ilustrado no fluxograma da figura 2.4 [15]:  
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FIGURA 2.4 - Fluxograma para a solução das equações autoconsistentes de Kohn-Sham.  
FONTE: Adaptado de [15] (Fig. 2.2). 

O potencial de Hartree é usualmente calculado resolvendo a equação de 

Poisson no espaço real ou recíproco para uma dada densidade n(r�), ao invés da 

equação (2.40). Do mesmo modo, também, não se utiliza a equação (2.42) para 

encontrar a solução para o potencial de troca-correlação. [15]  

Resta o potencial externo, que geralmente é obtido pelo método do 

pseudopotencial1, que será discutido na subseção correspondente. Cabe ainda 

ressaltar que, embora a energia de KS seja um funcional da densidade, nada impede 

que seja possível dizer que ela seja um funcional do potencial de input, uma vez que 

é ele quem determina todas as quantidades da equação (2.46), já que também 

                                                           
1 As equações de KS são modificadas ao tratar o sistema com potencial externo obtido por esse método. Isso porque este é geralmente não 

local, ou semi-local. [13] 
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determina a densidade de output), enquanto a energia não alcança o mínimo global. 

[15] 

Assim, a solução das equações de KS está para um potencial V�4 = Vg], 
que minimiza a energia, e, portanto, a densidade n��V = nS, que é a densidade do 

estado fundamental. 

MÉTODOS NUMÉRICOS 

Nesta seção são discutidos alguns dos métodos numéricos empregados na 

solução das equações de Kohn-Sham de DFT para sistemas reais com qualquer 

problema de uma partícula na forma da eq. (2.37).[15] Nas seções seguintes são 

discutidas a expansão das funções de onda e as equações de uma partícula numa 

base de ondas planas, o uso de pontos-k especiais para integrações na Zona de 

Brillouin (ZB), o uso do método de pseudopotenciais para a interação elétron-íon e, 

finalmente, discutido o uso de supercélulas para descrever sistemas com defeitos. 

O PROBLEMA DE UMA PARTÍCULA EM UMA BASE DE ONDAS 
PLANAS 

Em um problema de sólido cristalino, é esperado que as funções de onda 

sejam razoavelmente suaves, de modo que seja conveniente expandi-las numa base 

de ondas planas2 [15]: 

∅�(r�) =  
√�∑ c�,�

�e��

�∙#

��

� ≡ ∑ c�,�

� × |q
�R�

�       (2.49) 

onde Ω é o volume do cristal no espaço recíproco, e c�,�

� são os coeficientes da 

expansão das funções de onda numa base de ondas planas ortonormais {|q
�R}. As 

ondas planas são representadas pelos seus vetores de onda, |q
�R. Usando a relação 

de ortonormalidade Pq
�′|q
�R = δ�

��,�

�, inserindo a expansão (2.49) na equação (2.37) e 

multiplicando-a por Pq
�′|r�R = ����

��∙�


�
√�  e integrando sobre todo o espaço de coordenadas, 

se obtém [15]: 

∑ Pq
�′|H�bb|q
�R = ϵ�c�q
�′�

�    (2.50) 

                                                           
2 Usando o fato que qualquer função periódica pode ser expandida em um conjunto completo de componentes de Fourier. [13] 
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que é a equação de Schrödinger no espaço recíproco, ou espaço de Fourier. O 

elemento de matriz do operador energia cinética é [15]: 

Pq
�′|T|q
�R =  
�X dr�	e'��

�[∙#

� 9−  

�∇�e��

�∙#

�<� →	  � q�δ�

�,�

�[    (2.51) 

onde é utilizada a relação de ortonormalização. O potencial efetivo pode ser expresso 

também em termos de componentes de Fourier, pois ele pode ser periódico [15]: 

V�bb(r�) = ∑ V�bb(G

�)�

� e��

�∙#

�     (2.52) 

em que G

� são os vetores da rede recíproca, definidos abaixo e visualizados na figura 

2.5. Ainda, temos a transformada de Fourier de V�bb(r�), sendo Ωq��� o volume da célula 

unitária primitiva [15]: 

V�bb0G

�1 =  
�{"�� X dr�	�{"�� V�bb(r�)e'��

�∙#

�     (2.53) 

Assim, de mão da relação de ortonormalização, os elementos de matriz são 

dados por [15]:  

Pq
�′|V�bb|q
�R = ∑ V�bb(G

�)δ�

�'�

��,�

��

�      (2.54) 

Definimos que q
� = k
� + G

� e q
�′ = k
� + G

�′, onde G

� e G

�′ são vetores de 

translação da rede no espaço recíproco, conforme ilustra a figura 2.5.  

Na figura,  a região cinza indica a primeira zona de Brillouin, na qual o vetor 

k
� é mostrado. Os vetores de translação da rede recíproca, G

� e G

�′, determinam todos 

os pontos q
� e q
�′ do espaço recíproco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.5 - Pontos de uma rede recíproca quadrada arbitrária de tamanho 2π/a.  
FONTE: [15] (Fig. 2.3). 
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Assim, se o termo cinético é definido para G

�, logo a hamiltoniana acopla 

componentes de momento que diferem por G

�. Além disso, deve-se ter em mente que 

a diferença entre vetores q
�  e q
�′ da rede recíproca é também um vetor da rede 

recíproca. Assim, se obtém que [15]: 

∑ H	�

���

�	,�

���

���

�� ∙ c4,�

���

�� = ϵ4,�	


�	∙ c4,�

���

�	    (2.55) 

com, 

H	�

���

�,�

���

�� =	 �k
� + G

�&H�bb&k
� + G

�[� =  
� &k
� + G

�&�δ�

�,�

�� + V�bb0G

� − G

�[1    (2.56) 

Essa é a forma final da equação de uma partícula em uma base de ondas 

planas. Os índices n e k
� são números quânticos conhecidos como índice de banda e 

momento cristalino, respectivamente. Cabe aqui uma ressalva quanto ao último: ele 

não é um momento comum, pois ele obedece a um conjunto discreto de simetria de 

translação da rede cristalina, ao invés da simetria completa no vácuo. Além disso, ele 

sofre uma restrição menos restritiva quanto a lei de conservação, pois é conservado 

por qualquer adição de vetor da rede recíproca.[15] 

Usando os coeficientes 	c4,�

���

�	 na expansão (2.49), temos que as funções 

de onda serão rotuladas com índices n e k
� e a soma ficará restrita apenas aos vetores 

da rede recíproca. Então, temos [15]: 

∅4,�

�(r�) =  
√�∑ 	c4,�

���

�	e�0�

���

�1∙#
��

� ≡  

��{"�� e�(�

�∙#
�)	u4,�

�	(r�)  (2.57) 

onde Nq��� é o número de células unitárias no cristal, e 

	u4,�

�	(r�) 	=  
��{"��∑ 	c4,�

���

�	 ∙ e�0�

�1∙#
��

�     (2.58) 

A eq. (2.50) representa o famoso teorema de Bloch, que diz que uma 

função de onda pode ser¨ escrita como um produto de um fator de fase e uma função 

com a periodicidade da rede, ambos definidos pelo número quântico k
� ou, 

equivalentemente, que ∅4,�

�0r� + R

�1 = e�(�

�∙�

�)∅4,�

�(r�), para qualquer vetor de translação 

R

�. Pode-se ver, ainda, das equações (2.57) e (2.58), que ∅4,�

���

�(r�) = ∅4,�

�(r�). Então as 

energias e as funções de onda de Bloch são funções periódicas no espaço recíproco. 
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Desse modo, pode-se restringir¨ nossa análise à célula unitária primitiva do espaço 

recíproco. 

Um parâmetro importante em cálculos numéricos é a energia de corte Eq. 
Cada expansão do tipo (2.50) terá sua própria energia de corte a fim de termos 

cálculos eficientes e funções de onda tão suaves quanto possível. Ela é definida como 

Eq(r�) =  
�G! U�  (2.59) 

onde G! U é a magnitude de uma família de vetores de mesmo tamanho, relacionados 

por operações de simetria do grupo pontual do cristal. O objetivo é tornar o cálculo tão 

suave quanto possível, usando funções de onda adequadas para isso, de modo que 

seja possível trabalhas com pequenas Eq. Essa é, inclusive, a motivação fundamental 

para o uso do método do pseudopotencial.[15] 

Portanto, as equações (2.55) e (2.56) são o núcleo do formalismo de Kohn-

Sham numa base de ondas planas. Há outras expressões similares para densidade, 

energia total e propriedades relacionadas, todas no espaço recíproco (que estão 

relacionadas às funções de onda expandidas nessa base). 

OS PONTOS-K ESPECIAIS PARA INTEGRAÇÕES DA ZONA DE 

BRILLOUIN 

Os cálculos de estruturas eletrônicas, que incluem energia total, 

densidades eletrônicas, densidade de estados etc., geralmente ocorrem em 

estimativas dadas por somas ou médias sobre pontos-k dentro da BZ. Assim, é 

essencial a escolha de autofunções que obedeçam às condições de Born-von Karman 

em um grande volume cristalino composto de N� células. Logo, deve haver 

exatamente um valor de k
� para cada célula. Portanto, uma função geral f4(k
�), cujo n 

denota o conjunto discreto de estados para cada k
�, o valor médio por célula é: 

f4¡ =  
�¢∑ f4(k
�) (2.60) 

No limite termodinâmico (cristal infinito), o conjunto discreto de pontos-k 

torna-se um continuum, e as somas tornam-se integrais: 
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�¢∑ f4(k
�) → �{"��(�£)¤ X d|k¥$ 	 f40k
�1		(2.61) 

onde N� é o número de pontos-k dentro da BZ, e 
(�£)¤
�{"��	 é o volume da BZ em d-

dimensões. Se o integrando f40k
�1 é alguma função periódica no espaço recíproco com 

vetores k
�, então, se pode expandi-la em termos de ondas planas: 

f40k
�1 = ∑ f¦40R

�1�

� e'��

�∙#
�    (2.62) 

onde R

� é o vetor de translação da rede no espaço real, e cujos coeficientes são dados 

pelas transformadas de Fourier de f40k
�1: 
f¦40R

�1 = �{"��	(�£)¤ X d|k¥$ 	 f40k
�1 ∙ e'��

�∙�

�    (2.63) 

pela qual a equação (2.61) é recuperada quando R

� = 0
�. 
Em cálculos numéricos, uma vez que as funções periódicas são suaves, 

deve-se aproximar as integrais por somas sobre um conjunto apropriado de pontos-k 

escolhidos apropriadamente. O mais comumente usado é o conjunto de pontos 

especiais de Monkhorst-Pack (MP), um conjunto uniforme de pontos definido por3 

k
�4G,4�,4} = ∑ �4�'��' ��� b
��f��  (2.64) 

onde 3b
��5 são os vetores primitivos da rede recíproca e n� = 1,2, …N�. [15] O índice i 

representa as direções no espaço em questão (recíproco ou real). Pode-se ver, então, 

que isso define uma grade uniforme de tamanho N�¨ = N ∙ N� ∙ Nf e, ainda, que ela 

representa uma versão reduzida da rede recíproca, com vetores primitivos de 

tamanho b
��/N� em cada direção. Portanto, se o tamanho da grade N� em cada direção 

é grande o bastante, tal que a expansão truncada correspondente reproduz f40k
�1 para 

a precisão desejada, então as integrações dessa função sobre a BZ são precisamente 

reproduzidas pelas somas sobre os pontos-k da grade MP. Na prática deve-se testar 

a convergência das propriedades desejadas (energia total, densidades etc.) com o 

                                                           
3 Foi definida uma grade MP de 3 dimensões. 
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tamanho da grade até obtermos o tamanho ideal para a precisão desejada, que varia 

de sistema para sistema. 

Da equação (2.63), usando a grade de MP da equação (2.64), fica-se com: 

f¦40R

�1 =  
�©ª∑ f40k
�4G,4�,4}1 ∙f4G,4�,4} e'��

�«G,«�,«} ∙�

�    (2.65) 

Com isso, vemos que uma função periódica, expressão (2.62), que contém 

componentes de Fourier até N�a
�� no espaço real, tem seus coeficientes dados 

exatamente pela equação (2.65). Além disso, a equação (2.64) representa uma versão 

em escala reduzida da rede recíproca, com vetores primitivos da rede com tamanho 

b
��/N�. Portanto, à medida que N� aumenta em cada direção, a precisão de f40k
�1 
melhora e a integração dessa função sobre a BZ pode ser precisamente reproduzida 

por somas sobre os pontos-k da grade de MP (ou seja, temos a equação (2.65) para 

R

�). 
A questão da simetria é muito importante, pois se f40k
�1 é um escalar, então 

ele é invariante por operações de simetria de grupo pontual cristalino. Há muitos 

termos na eq. (2.65) que envolvem um conjunto de pontos-k que são equivalentes por 

simetria para f¦400
�1. Pode-se agrupar esses termos, incluindo apenas um desses 

pontos de cada conjunto, atribuindo a ele um peso W�

�, correspondendo ao número de 

pontos-k distinguíveis relacionados por grupo de simetria em cada conjunto de pontos-

k, normalizado pelo número total de pontos-k. Assim, a integral da eq. (2.61) é 

calculada como 

�{"��(�£)}	X dfk¥$ 	 f40k
�1 ≈ f¦400
�1 ≈ ∑ w�

�«G,«�,«} f40k
�4G,4�,4}1¯¥$�

�	«G,«�,«}     (2.66) 

onde a soma agora é restrita a uma porção da BZ que contém os pontos-k da grade 

que não são equivalente aos outros por simetria, reduzindo demais o custo do cálculo. 

Essa porção é conhecida como Zona Irredutível de Brillouin (do inglês, IBZ). O 

QUANTUM ESPRESSO possui rotinas que são capazes de obter a grade MP na IBZ 

para um dado tamanho de grade, juntamente com os correspondentes pesos. 

PSEUDOPOTENCIAIS 



 

 

28 

 

Os íons e os elétrons interagem através do potencial coulombiano. No 

entanto, apenas os elétrons de valência são importantes para as ligações químicas, 

uma vez que os elétrons de caroço são muito pouco relevantes quando se trata de 

propriedades de moléculas ou de sólidos. Portanto, a idéia central do método de 

pseudopotencial é criar um potencial que representa a interação efetiva dos elétrons 

de valência e o potencial que tem as interações tanto dos elétrons de caroço quanto 

desses com o núcleo.  

Esse potencial efetivo, ou pseudopotencial, substitui o potencial 

coulombiano na equação de Schrödinger, cujas funções de onda, ou pseudofunções 

de onda, sejam suaves (sem nodos) para os elétrons de valência na região do caroço. 

Essas soluções suaves para os elétrons de valência são adequadas para cálculos 

numéricos. As pseudofunções de onda são construídas de tal forma que elas 

preservam as propriedades de valência de todos os elétrons, que são importantes 

para a descrição das propriedades de ligação entre os átomos. 

O método de pseudopotencial faz uso de um potencial efetivo que substitui 

o potencial de todos os elétrons (AE-all-electrons) tal que os estados do caroço são 

eliminados e os elétrons de valência são descritos por pseudofunções de onda sem 

nodos. Isso é possível porque os estados do caroço se mantêm quase que inalterados. 

Pseudopotenciais de primeiros princípios são derivados de um certo estado atômico, 

necessitando que os autoestados de valência, AE e pseudo, sejam os mesmos fora 

do raio de corte escolhido. Isso está ilustrado na figura 2.6. A partir do raio de corte 

escolhido, as funções de onda e os potenciais real e pseudo se igualam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.6 - Comparação esquemática entre a função de onda no potencial coulombiano 
(azul) e no pseudopotencial (vermelho).  
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Pseudopotenciais com grandes rc são mais suaves, ou seja, convergem 

mais rapidamente. Eles podem ser gerados a partir de um cálculo atômico e, então, 

usados para calcular propriedades dos elétrons de valência em moléculas ou sólidos. 

Assim, pode-se construir pseudopotenciais que simplificam ao máximo os cálculos e 

a interpretação da estrutura eletrônica resultante. 

Esse método permite realizar os cálculos mais eficientemente ao 

transformar as funções de onda rapidamente oscilantes, próximo ao caroço, 

calculando integrais como combinação de integrais de funções de ondas suaves se 

estendendo em todo o espaço, juntamente com contribuições localizadas, calculadas 

por integração radial. Podemos, então, definir a parte suave de uma função de onda 

de valência ∅° e a transformação linear ±, que relaciona o conjunto de todas as funções 

de onda de todos os elétrons (all-electron, ou AE), ∅(, com as funções suaves ∅°�. 
|∅R = ±&∅°�    (2.67) 

E isso leva a uma equação de Kohn-Sham modificada 

±²	H	� ±&∅°�� = ϵ�	±²	±&∅°��     (2.68) 

A partir de agora, serão omitidos os índices i e j. Note que a função de onda 

de todos os elétrons é uma função de onda de partícula simples de KS, não uma 

função de onda de muitos corpos. Para que &∅°� e |∅R| apenas sejam diferentes perto 

da região dos núcleos, escrevemos a expansão 

± = 1 + ∑ ±³�� 	    (2.69) 

onde ±³� é não nulo apenas em alguma região da esfera de aumento ΩR, que delimita 

o átomo R. No caso de um átomo apenas, tem-se ± = 1 + ±³S. E útil, ainda, expandir a 

pseudofunção de onda suave em m ondas parciais em torno de cada átomo: 

&∅°� = ∑ &∅°!�c!!  em Ω�  (2.70) 

onde, uma vez que ± é uma transformação linear, os coeficiente podem ser calculados 

por meio do produto interno com funções projetoras |p!R: 
c! = �p!&∅°�    (2.71) 
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onde �p!&∅°!�� = δ!,!� é uma condição de biortogonalidade. As funções de ondas de 

todos os elétrons, |∅!R = ±&∅°!�, são escolhidas para serem soluções da equação de 

Schodinger de Kohn-Sham para um átomo isolado. Portanto, a função de onda 

completa em todo o espaço pode ser escrita como: 

|∅R = &∅°� + ∑ c!3|∅!R − &∅°!�5!     (2.72) 

Assim, sintetizando, a transformação ± é especificada por três 

quantidades: 

i. Um conjunto de funções parciais de todos os elétrons |∅!R 
ii. Um conjunto de pseudo-ondas parciais &∅°!� 
iii. Um conjunto de funções projetoras |p!R 

Há muitas escolhas possíveis para os projetores, mas o mais importante é 

que as transformações T ainda envolve funções de onda AE 

± = 1 + ∑ 3|∅!R − &∅°!�5Ppµ!|!      (2.73) 

Fora da região Ω�, as pseudo-ondas parciais são iguais a função de onda 

parcial de todos os elétrons, como vimos na figura 2.4. Dentro da esfera, elas podem 

ser qualquer função suave e contínua, como uma combinação linear de polinômios ou 

funções de Bessel. Ainda, no método PAW, assume-se que o caroço 

está ”congelado”, uma vez que os estados do caroço são ditos não serem afetados 

pelo ambiente do íon. Por isso se pode derivar resultados AE ao aplicar a expressão 

a estados AE. 

Dado, portanto, um operador A� num problema original AE, então, pode-se 

ter um operador transformado A° que opera na parte suave das funções de onda:  

A° = ±²	A�		± = A� + ∑ |p·!R3�∅!&A�&∅°!��5Pp·!�|!,!�     (2.74) 

no qual ainda se pode adicionar ao lado direito qualquer operador da forma 

B� − ∑ |pµ!R3�∅°!&A�&∅°!��5Ppµ!�|!,!�  (2.75) 
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sem que se altere o valor esperado. Pode-se, por exemplo, remover a singularidade 

da parte coulombiana do núcleo para funções suaves, deixando um termo que se pode 

lidar com a parte radial em torno de cada núcleo. 

Contudo, é particularmente importante termos a forma da energia total, que 

vem das equações de Kohn-Sham, cujo funcional da densidade exato, é [15]: 

Ev = ∑ f�� P∅�| −  
�∇|∅�R + E_[n + n$] + E`¹[n]	 (2.76) 

onde E_[n + n$] é a energia de Hartree da densidade carga eletrônica n e das 

densidades de carga pontual dos núcleos n$; E`¹[n]	 é a energia de troca-correlação, 

e f� é o número de ocupação do orbital i. É importante, neste ponto, definirmos as 

funções de onda no espaço real e seu complexo conjugado, respectivamente: 

∅°�(r�) = �r�&∅°�� 
               ∅°�∗(r�) = �∅°�&r��   (2.77) 

Igualmente importante é definirmos as componentes de Fourier das 

funções de onda, juntamente com o seu complexo conjugado: 

∅°�0G

�1 = �G

�&∅°��			 
               ∅°�∗0G

�1 = �∅°�&G

��       (2.78) 

Uma onda plana tem a forma �r�&G

�� = e��

�∙#

� 
As funções de onda ∅� é derivada de uma transformação linear de ∅°�. 

|∅�R = &∅°�� + ∑ 3|∅!R − &∅°!�5�pµ!&∅°��!  (2.79) 

onde o índice i se refere aos orbitais, cujas funções são quantidades variacionais, e o 

índice m aos sítios atômicos. Partindo dessa expressão se calcula a densidade de 

carga AE: 

n(r�) = nµ(r�) +	n (r�) − nµ (r�)   (2.80) 

onde n é a pseudodensidade de carga suave calculada a partir das pseudofunções de 

onda suaves da grade e de ondas planas em todo espaço: 

nµ(r�) = ∑ f��∅°�&r���r�&∅°���  (2.81) 
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As densidades de cargas localizadas, n (r�) e nµ (r�), são as densidades 

calculadas com as funções completas e com as funções numa grade radial que se 

estende até um determinado raio em torno de cada núcleo, respectivamente. Elas são 

definidas como: 

n (r�) = ∑ ρ!,!�P∅!|r�RPr�|∅!�R!,!�     (2.82) 

nµ (r�) = ∑ ρ!,!��∅°!&r���r�&∅°!��!,!�     (2.83) 

onde ρ!,!� são as ocupações de cada sítio, e elas são calculadas a partir de 

pseudofunções de onda aplicada a funções projetoras, dadas por:  

ρ!,!� = ∑ f��∅°�&pµ!��pµ!&∅°���     (2.84) 

Assim, a energia total também pode ser escrita como uma soma de três 

termos: 

Ev = E°v + Ev − E°v     (2.85) 
onde, 

E°v = ∑ f�� �∅°�& −  
�∇&∅°�� + E`¹[nµ + n· + nµq] + E_[nµ + n·] + X v_�nµ${�[nµ(r�) + n·(r�)]dr� +

U0R

�, Z��41    (2.86) 

é a energia calculada no espaço de Fourier numa base de funções suaves, ou numa 

grade que se estende em todo o espaço: 

E° = ∑ ρ!,!��∅°!& −  
�∇&∅°!�� + E`¹[nµ + n· + nµq]»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»!,!� + E_[nµ + n·]»»»»»»»»»»»»»» + X v_�nµ${��8 ¼nµ (r�) +

n·(r�)½dr�    (2.87) 

E = ∑ ρ!,!��∅°!& −  
�∇&∅°!�� + E`¹[nµ + nµq]»»»»»»»»»»»»»»»»!,!� + E_[nµ ]»»»»»»»»» + X v_�nµ${��8 ¼nµ (r�)½dr�    

(2.88) 

 Aqui o trabalho segue à definição das equações e dos termos, em particular 

quanto ao potencial eletrostático da densidade de carga n que agora é rotulado como 

v_, que é um funcional da densidade dado por [15]:  

v_[n](r�) = X 40#
��1
|#
�'#
��|dr�[    (2.89) 

cuja energia eletrostática é [15]: 

E_[n] =  
�X dr� X dr�[ 4(#
�)	40#
��1|#
�'#
��|     (2.90) 
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Esse método, como já mencionado, foi incorporado em pacotes de cálculos 

de estrutura eletrônica, tal como o Quantum Espresso [15], tendo um esforço 

computacional menor comparado a outros métodos de pseudopotencial. Ele fornece 

resultados com precisão muito boa com relação aos comprimentos de ligação, cujos 

erros são menores que 0,5%. [15] 

Também tem grande aplicabilidade tanto em sistemas moleculares 

pequenos (H2O, F2, SiF4, etc.) quanto em sistemas bulk (diamante, CaFe2, Si, Fe, Co, 

Ni, etc), com especial atenção nos sistemas Fe, Co e Ni, pois fornece resultados muito 

bons quando se trata de propriedades magnéticas desses sistemas. [15] 

APROXIMAÇÃO DE SUPERCÉLULA 

Em sistemas periódicos, é necessário o fornecimento da rede de Bravais e 

as posições dos átomos-base na célula unitária, e o cristal é gerado por repetição dela 

em todas as direções cristalográficas. Contudo, visando buscar um resultado mais 

representativo do comportamento real do sistema foi utilizado a aproximação de 

supercélula. Em vez de utilizarmos a célula unitária do galeneno pristino β12 (galeneno 

original), foi utilizada uma célula unitária maior, na qual é inserido um átomo de lítio.  

Fez-se uso do XcrySDen, um programa de visualização de estruturas cristalinas e 

moleculares, para se observarem as estruturas do galeneno pristino e com o átomo 

de lítio. 

Essa célula maior, chamada supercélula, é repetida em todas as direções 

de modo que, se o tamanho da supercélula é grande o suficiente, as interações entre 

os defeitos nas células vizinhas podem ser desprezadas e retorna-se ao caso de um 

defeito isolado que é desejado. Os defeitos aqui falados são uma idealização, para 

fins de estudos de propriedades físicas dos materiais, do que ocorre, naturalmente, 

com o material após este ser sintetizado e exposto às condições ambientes. No caso 

da sintetização por esfoliação mecânica, a “folha” do material pode apresentar 

diversos tipos de defeitos chamados intrínsecos, tais como monovacâncias ou 

divacâncias de átomos, deixando sítios da rede cristalina vazios. Além disso, após a 

esse processo, o material recém-sintetizado, ao ser exposto ao ar, reage com o 

oxigênio e o vapor d’água da atmosfera.[15]  
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Portanto, o material pode se apresentar oxidado, ou não, mesmo com ou 

sem defeito. No entanto, por se tratar de uma idealização, se usa a aproximação de 

supercélula a fim de que o defeito em uma determinada região do material não interfira 

com o defeito vizinho: o intuito é minimizar as interações entre eles. Para isso, as 

distâncias entre um átomo de oxigênio, ou uma monovacância, por exemplo, e seu 

vizinho são suficientes grandes para que as interações entre eles sejam desprezadas. 

Também, é importante que haja uma região de vácuo entre uma folha e outra do 

material, na direção perpendicular à superfície do material.[15] 

Vale a pena fazer mais uma observação importante:  uma vez que se está 

lidando com células maiores que aquelas células unitárias pristinas, então é de se 

esperar que a Zona de Brillouin sejam menores. É conveniente que a escolha da 

supercélula mantenha a mesma simetria da célula primitiva, para que o mapeamento 

dos pontos de alta simetria na Zona de Brillouin seja coerente. Isso é chamado de 

processo de dobragem. Esse processo funciona para qualquer simetria. Isso é útil 

para entender, por exemplo, a estrutura de bandas de uma supercélula com um defeito 

de divacância em uma BZ mais simples. [15]  
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3. RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos nos cálculos de 

primeiros princípios para a avaliação da possibilidade incorporação (adsorção) de um 

átomo de lítio (adsorbato) em uma estrutura particular de galeneno, escolhida como 

superfície de incorporação (adsorvente).  

Na figura 3.1, encontra-se representada, em vista superior e corte, a 

estrutura bidimensional (2D), estável, de galeneno original (pristino) que foi estudada, 

denominada na literatura técnica por β12. [2] [3] [4] 

TESTES DE ADSORÇÃO 

Composta por 28 átomos de gálio, nesta mesma figura 3.1, também foram 

representadas as (9) diferentes posições de adsorção para um átomo de lítio que 

foram estudadas a incorporação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1 - Posições do lítio sobre a estrutura cristalina β12 original [pristina] de 
galeneno em cada configuração em vista superior, proposta para investigação neste trabalho. 
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A legenda para as nove diferentes posições de adsorção para o átomo de 

lítio encontra-se descrita no quadro 2.1, a seguir: 

QUADRO 3.1 – Legenda da posição dos átomos de lítio na estrutura cristalina original 
[pristina] de galeneno. 

 
ID Descrição 

28 atm Estrutura original (pristino) 
T1 TOP-1 
T2 
B1 
B2 
B3 
H1 
H2 
H3 

TOP-2  
BRIDGE-1 
BRIDGE-2 
BRIDGE-3 
HOLLOW-1 
HOLLOW-2 
HOLLOW-3 

H4 HOLLOW-4 
 

Deste modo, com a estrutura pristina pré-definida (e testada) de galeneno 

como base para a simulação de incorporação do lítio, foram realizados testes de 

relaxamento para cada uma das diversas posições de adsorção de apenas um átomo 

de lítio.  

A configuração inicial em 2D (vista superior e corte), e em 3D, antes e 

depois dos testes de relaxamentos para a estrutura original (pristina) e para cada uma 

das configurações de lítio testadas (T1, T2, B1, B3, H1, H2, H4) encontram-se 

apresentadas nas figuras 3.2 a 3.9, a seguir (as posições B2 e H3 apresentaram 

problemas de convergência durante a simulação e não geraram resultados para este 

trabalho).  

Os arquivos de entrada foram padronizados conforme descrito em: 

https://www.quantum-espresso.org/Doc/INPUT_PW.html, tendo sido utilizado como 

Energias de Corte (em Rydberg): a Energia Cinética de Corte para as funções de onda 

50 Ry; e a Energia Cinética de Corte para densidade e potencial de carga como 600 

Ry. O Funcional de Troca Correlação empregado foi o PBE (Perdew–Burke–

Ernzerhof) e, para os pontos K foi utilizada a opção com a grade uniforme gerada 

automaticamente. O critério de convergência do cálculo de auto consistência foi 

5 x 10- 8 Ry (energia total) e o valor do parâmetro de rede (alat) foi 14,76734760. 
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FIGURA 3.2 - Estrutura cristalina original [pristina] em 2D (vista superior e corte), 3D e, 
antes e depois do relaxamento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3.3 - Estrutura cristalina original [pristina] mais lítio para adsorção na posição T1 

em 2D (vista superior e corte), 3D e, antes e depois do relaxamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.4 - Estrutura cristalina original [pristina] mais lítio para adsorção na posição T2 

em 2D (vista superior e corte), 3D e, antes e depois do relaxamento. 

GALENENO (Pristino) 

T1 

T2 
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FIGURA 3.5 - Estrutura cristalina original [pristina] mais lítio para adsorção na posição B1 

em 2D (vista superior e corte), 3D e, antes e depois do relaxamento. 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.6 - Estrutura cristalina original [pristina] mais lítio para adsorção na posição B3 

em 2D (vista superior e corte), 3D e, antes e depois do relaxamento. 

 
 
 
 

 

 

 

 

FIGURA 3.7 - Estrutura cristalina original [pristina] mais lítio para adsorção na posição H1 
em 2D (vista superior e corte), 3D e, antes e depois do relaxamento. 
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FIGURA 3.8 - Estrutura cristalina original [pristina] mais lítio para adsorção na posição H2 
em 2D (vista superior e corte), 3D e, antes e depois do relaxamento. 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 3.9 - Estrutura cristalina original [pristina] mais lítio para adsorção na posição H4 

em 2D (vista superior e corte), 3D e, antes e depois do relaxamento. 
 

A partir da análise dos dados das saídas das simulações referente a cada 

uma das nove configurações testadas de sistema - composto de 28 átomos de gálio 

(pristino) mais uma posição de inserção de um átomo de lítio (no total, 29 átomos) - 

obteve-se a constatação de que, em todas as configurações testadas, ocorreu a 

adsorção do átomo de lítio.  

Os resultados das simulações também mostraram que a configuração H2 

(Hollow 2) é a configuração que apresentou maior estabilidade (apresentou a menor 

energia total do sistema resultante), sendo a condição mais favorável à adsorção 

dentre as posições avaliadas. A configuração T1 (Top 1) apresentou o rebaixamento 

H2 

H4 
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de todos átomos centrais de gálio em cada um dos 4 hexágonos da supercélula (e, 

não apenas do átomo central imediatamente abaixo do átomo lítio). Este 

comportamento, inesperado, necessita de uma investigação mais detalhada. 

Ainda, neste mesmo caso, a distância entre os átomos de gálio adjacentes 

ao átomo de lítio H2 praticamente mantiveram sua posição inalterada, considerando-

se que a distância entre arestas opostas (normalmente, em torno de 2,4 Å) sofreram 

pouquíssima alteração (aumento da distância), estas na ordem de 0,05 %, causadas 

pela incorporação do lítio.  

Na próxima subseção, são apresentados os resultados referentes à 

densidade de estados eletrônicos para a esta configuração.  

DENSIDADE DE ESTADOS ELETRONICOS 

A partir das saídas das simulações são obtidas, também, as densidades de 

estados eletrônicos para cada configuração testada. Assim, considerando que a 

configuração H2 (Hollow 2) é a configuração preferencial de adsorção para este tipo 

de sistema, aqui será analisada o resultado relativo a esta.  

Na figura 3.10 é apresentada a plotagem das Densidades de Estado (DOS) 

eletrônico para o galeneno e para o átomo de lítio H2 sobrepostos, demonstrando 

elevada concordância entre as duas curvas de densidade, com a exceção de um 

pequeno trecho entre as energias de -50 eV e -45 eV (ressaltado em azul), que 

apresenta uma pequena densidade de ocorrência de elétrons, gerada pela presença 

do lítio. Os gráficos de 3.10 até 3.12 consideram possuem o zero referenciado à 

Energia de Fermi.  

Portanto, considerando que que as propriedades físicas do material são 

prioritariamente determinadas pela densidade de estado eletrônica do material, deste 

modo, como praticamente não há alteração das curvas originais de densidade, a 

expectativa é que o átomo de lítio, pelo menos para a posição H2 (Hollow 2), altera 

pouco as propriedades físicas microscópicas e macroscópicas do galeneno, mas isso 

necessita ser melhor investigado. 
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FIGURA 3.10 – Gráficos das Densidades de Estado (DOS) eletrônico 
para o galeneno pristino e lítio H2, sobrepostos.  

A figura 3.11 apresenta, apresenta um detalhamento da região próxima à 

energia de Fermi do conjunto. Adicionalmente, nas figuras 3.12 a) e 3.12 b) são 

apresentados os gráficos das Densidades de Estado (DOS) eletrônico para os 

elétrons de valência do lítio, nesta mesma configuração. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.11 – Gráficos das Densidades de Estado (DOS) eletrônico - detalhamento da 
região próxima à energia de Fermi do conjunto.  

 



 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3.12 – Gráficos das Densidades de Estado (DOS) eletrônico para 
os orbitais dos elétrons de valência do Lítio. 
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4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram realizados cálculos empregando um método Ab Initio 

(Primeiros Princípios) sobre o comportamento de um átomo de lítio colocado sobre 

uma supercélula Galeneno, composta de 28 átomos de gálio.  

Os resultados das simulações computacionais desenvolvidas 

determinaram que o átomo de lítio consegue ser adsorvido pela estrutura pristina de 

galeneno β12. Foram testadas diversas (nove) configurações de posição de adsorção 

e, em todas, o átomo de lítio conseguiu ser incorporado pelo Galeneno pristino, 

resultando, em todas as configurações testadas, num sistema final estável de átomos. 

A partir da comparação dos arquivos de saída referentes às várias 

configurações de posicionamento investigadas, este trabalho também identificou a 

posição preferencial de adsorção (em outras palavras, a mais energeticamente 

favorável) dentre as estudadas como sendo a H2 (Hollow 2) – tendo em vista que 

apresentou menor energia total do sistema resultante. Também, é digno de nota que 

a configuração T1 (Top 1) apresentou um inesperado rebaixamento de todos OS 4 

átomos centrais de gálio (presentes dos hexágonos da supercélula em um 

comportamento inesperado, necessita de uma investigação posterior, mais detalhada. 

Em tempo, foi obtido o gráfico de densidade de estados eletrônicos (DOS) 

desta mesma configuração (H2) do qual se constatou de que é praticamente idêntico 

aos gráficos de densidade de estados eletrônicos (DOS) da estrutura pristina 

(original). A única diferença identificada foi o aparecimento de uma região de 

densidade de estados, porém de baixa intensidade, entre as energias de - 50 eV e 

- 45 eV. Esta constatação gerou a expectativa de que não são esperadas alterações 

significativas nas propriedades externas ao átomo, necessitando de maior 

investigação para ratificar ou refutar esta afirmação.  

Posto isso, este trabalho gostaria de enfatizar que um importante aspecto 

que poderia ter sido desenvolvido neste trabalho, mas não foi devido a limitações de 

prazo é a determinação das Energia de Adsorção (EADS) e a da energia da Barreira 

de Adsorção (EB) do Galeneno.  
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Por fim, deixam-se como sugestões de desenvolvimentos futuros visando 

a continuidade deste trabalho: a determinação das demais propriedades mecânicas 

(i.e., ampliação da avaliação de estabilidade da adsorção), eletrônicas, óticas, etc., 

condutividade, etc. a partir das densidades eletrônicas encontradas e, obviamente, a 

(essencial) validação experimental dos resultados aqui obtidos.   
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