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Resumo
O modelo de impureza única de Anderson (SIAM) é um dos modelos mais recorrentes
em fı́sica da matéria condensada, desempenhando um papel importante na descrição de
sistemas onde as interações elétron-elétron não podem ser desprezadas, tais como pontos quânticos fortemente interagentes e metais dopados com impurezas magnéticas. Para
abordar a variedade de cenários em que o modelo pode ser aplicado muitos métodos
numéricos de solução foram desenvolvidos para o SIAM. É consenso que não existe nenhum método universal que forneça resultados confiáveis para todo o espaço de parâmetros
do modelo. Os principais métodos encontrados na literatura diferem significativamente
quanto ao custo computacional envolvido na implementação numérica e na faixa de
parâmetros do modelo onde o método usado é confiável. Nesta monografia, nós estudamos a confiabilidade de alguns métodos numéricos de solução para o SIAM, a saber, o
método das equações de movimento (EOM), o grupo de renormalização numérico (NRG),
a non-crossing approximation (NCA) e a one-crossing approximation (OCA). Primeiro,
nós estudamos a função de Green de um ponto quântico usando os métodos supracitados e então calculamos a densidade de estados em função da temperatura e do potencial
quı́mico do ponto quântico. Nossa análise se concentra no regime do bloqueio de Coulomb
e na fı́sica do efeito Kondo. Verifica-se que algumas aproximações tradicionais baseadas
na técnica EOM exibem um comportamento pobre bastante inesperado no regime de
bloqueio de Coulomb até mesmo em temperaturas altas.
Palavras-chave: Modelo de Anderson, ponto quântico, efeito Kondo

Abstract
The single impurity Anderson model (SIAM) is one of the most recurrent model
Hamiltonians in condensed matter physics, playing an important role in the description
of systems where electron-electron interactions can not be neglected, such as strongly
interacting quantum dots and doped metals with magnetic impurities. In order to address
the variety of scenarios in which the model can be applied many impurity solvers were
developed for the SIAM. It is consensus that there is no universal method that provides
reliable results for the model parameter space of experimental interest. The main methods
found in the literature differs significantly on the computational cost involved in the
numerical implementation and in the range of the model parameters where the used
method is reliable. In this undergraduate dissertation we study the reliability of some
impurity solvers for the SIAM, namely, the equations of motion (EOM) method, the
numerical renormalization group (NRG), the non-crossing approximation (NCA), and
the one crossing approximation (OCA). We study the Green’s function of a quantum
dot using the aforementioned impurity solvers and then calculate the density of states
as a function of the temperature and the chemical potential of the quantum dot . Our
analysis is focused on the Coulomb blockade and the Kondo physics. We report that some
standard approximations based on the EOM technique display a rather unexpected poor
behaviour in the Coulomb blockade regime even at high temperatures.
Keywords: Anderson model, quantum dot, Kondo effect
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e inferior à esquerda e o eletrodo à direita são usados para controlar as
barreiras de tunelamento entre o ponto quântico e o gás de elétrons (na
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condução e bóson duplamente ocupado, respectivamente. Quando os
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1

Introdução

O modelo de impureza de Anderson foi originalmente formulado para estudar metais
não magnéticos contendo impurezas magnéticas diluı́das em 1961 por Phillip W. Anderson [1]. Atualmente, é um dos modelos mais usados na fı́sica da matéria condensada,
desempenhando um papel importante no estudo de uma enorme variedade de sistemas
fortemente correlacionados. Vamos fazer uma breve apresentação histórica sobre como
esse protagonismo foi desenvolvido ao longo dos anos.
Desde a década de 1930, muitos experimentos mostraram que a presença de impurezas
magnéticas diluı́das em metais não magnéticos altera dramaticamente suas propriedades
fı́sicas, tais como a suscetibilidade magnética, a resistividade, o calor especı́fico, etc. [2].
A figura 1a mostra um resultado representativo de tal experimento. Pode-se ver que,
à medida que a temperatura é reduzida, a resistência diminui até atingir um mı́nimo
e, depois, aumenta com o resfriamento adicional. No entanto, esse comportamento é
claramente diferente do esperado para um metal puro ou para um supercondutor. Para
um metal puro, a resistividade satura a um valor constante que depende essencialmente
do número de defeitos no material. Para um supercondutor a resistividade é nula abaixo
de uma temperatura crı́tica, veja Fig. 1b [3].
Foi somente em 1964 que uma explicação para este mı́nimo na resistividade foi dada
no trabalho seminal de Jun Kondo [5]. Em sua teoria, a interação entre o spin da impureza magnética e os spins dos elétrons de condução desempenha um papel essencial e é o
ingrediente chave do chamado modelo de troca s - d ou modelo Kondo [2, 5], que assume
que a impureza possui um momento magnético local. Usando teoria de perturbação na interação de spin, Kondo demonstrou que a impureza atua como um centro espalhador para
os elétrons de condução, o que se traduz em uma contribuição logarı́tmica à resistividade
do material em função da temperatura, ou seja:
R(T ) = R0 + aT 2 + bT 5 + c[1 − ρ(εF )J] ln(T ) .

(1.1)
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(a)
(b)

Figura 1: a) Resistência em função da temperatura para uma liga de Cu (metal hospedeiro) e Fe (impureza magnética). Observe o mı́nimo na resistência, conforme mencionado
no texto. Note também que o valor do mı́nimo depende da concentração das impurezas.
Extraı́do da Ref. [4]. (b) Em um metal puro (linha azul), a resistência satura abaixo
de uma certa temperatura (tipicamente 10K). Em um supercondutor (linha verde), a
resistência se anula abaixo de uma temperatura crı́tica. Em um metal contendo impurezas magnéticas (linha vermelha), a resistência atinge um mı́nimo e começa a aumentar
novamente. Extraı́do da Ref. [3].
Na expressão acima, R0 é a resistividade (independente de temperatura) devido aos defeitos no material, a é o coeficiente da contribuição devido à interação elétron-elétron,
b deriva da interação elétron-fônon, c é um coeficiente que depende da concentração de
impurezas, ρ(εF ) é a densidade de estados no nı́vel de Fermi, e J é o acoplamento de troca
efetivo entre o spin da impureza e os spins dos elétrons de condução.
O espalhamento ocorre por meio dos chamados processos de troca, nos quais o elétron
não emparelhado da impureza tunela para um estado próximo ao nı́vel de Fermi do metal,
como mostrado na Fig. 2. Neste caso, um elétron de condução pode entrar na impureza
para ocupar o nı́vel localizado. Neste processo, o estado final de spin pode ser diferente do
inicial, de modo que o processo de troca pode, efetivamente, inverter o spin da impureza
(veja Fig. 2). Em uma liga magnética diluı́da, tais eventos ocorrem o tempo todo e, juntos,
dão origem ao chamado efeito Kondo. O efeito Kondo é o processo fı́sico que explica o
mı́nimo na resistividade e o seu crescimento com a diminuição da temperatura abaixo do
mı́nimo como foi discutido acima. O fenômeno ocorre quando a temperatura está próxima
de uma temperatura TK caracterı́stica do sistema, chamada de temperatura Kondo. O
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efeito combinado de muitos processos de troca produz uma nova ressonância - geralmente
chamada de ressonância Kondo ou ressonância de Abrikosov-Suhl - no espectro de energia
do material. Posteriormente, foi mostrado que a largura dessa ressonância é proporcional a
TK , estabelecendo uma importante escala de energia que determina todas as propriedades
de temperatura baixa do sistema [2]
O cenário fı́sico para justificar o Hamiltoniano microscópico é o seguinte: o caráter
“magnético”de uma impureza depende tanto do metal hospedeiro quanto da presença
de átomos com orbitais d ou f parcialmente preenchidos. Embora esses orbitais sejam
mais localizados do que os orbitais s ou p, em algumas combinações de metal hospedeiro
e impureza, a sobreposição entre as funções de onda dos elétrons de condução e dos
orbitais localizados d ou f pode ser forte o suficiente para produzir uma deslocalização
dos estados da impureza, destruindo assim o momento magnético, como reconhecido na
Ref. [6]. Percebeu-se então a importância de se compreender quais eram as condições
para a existência de um momento localizado em um metal e quais eram as conseqüências
da interação entre um momento localizado e os elétrons de condução [2]. Neste contexto,
Anderson [1] propôs seu famoso modelo para explicar a formação de momento magnético
localizado em um metal. O Hamiltoniano do modelo de Anderson, em sua versão mais
simples, se escreve
H=

X
kσ

εk c†kσ ckσ +

X
σ

ε0 fσ† fσ + U n↑ n↓ +

X


Vk fσ† ckσ + H.c. ,

(1.2)

kσ

que, geralmente, é chamado de Modelo de Impureza Única de Anderson (SIAM, do inglês
Single Impurity Anderson Model ). O primeiro termo do Hamiltoniano corresponde à
energia cinética dos elétrons livres do metal hospedeiro os quais ocupam estados indexados
pelo momentum k e pela projeção de spin σ. Os segundo e terceiro termos se referem
à impureza, que consiste em um único nı́vel localizado com energia ε0 , veja Fig. 2. A
impureza pode estar desocupada, ocupada com um elétron de spin up, com um elétron de
spin down ou com dois elétrons de spins opostos. Para dupla ocupação da impureza, os
dois elétrons experimentam uma repulsão de Coulomb que se traduz em uma energia U no
terceiro termo. Finalmente, o último termo é o Hamiltoniano de hibridização que permite
que um elétron transite entre a impureza e os estados da banda de condução. Em seu
trabalho, Anderson descreveu a transição entre um regime magnético e um não-magnético
por meio de um tratamento Hartree-Fock auto-consistente da Eq. (1.2). Nessa mesma
abordagem, ele também calculou a suscetibilidade e o calor especı́fico do modelo. Em um
nı́vel acima da aproximação de campo médio, o SIAM tem sido usado para descrever com
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sucesso a fı́sica de Kondo [2, 7]. Posteriormente, Schrieffer e Wolff mostraram que tanto o
SIAM quanto o modelo de troca s - d são equivalentes entre si no limite de hibridização
fraca entre os estados da impureza e os estados dos elétrons de condução [8]. No entanto,
deve-se enfatizar que o modelo de Anderson é mais geral no sentido de que ele permite
flutuações de carga na impureza, ao contrário do modelo de Kondo, que já pressupõe a
existência de um momento magnético na mesma.

Figura 2: (a) Diagrama esquemático de energia do modelo de impureza única de Anderson.
Um nı́vel localizado com energia ε0 é acoplado a um contı́nuo de estados (indicados na
figura) representando os elétrons livres do metal. Na situação descrita, a impureza está
ocupada com um elétron de spin up. A ocupação dupla é proibida pela energia de Coulomb
U . (b) Processo de troca: o elétron com spin up pode sair da impureza e ocupar um estado
da banda de condução próximo ao nı́vel de Fermi, deixando espaço para um elétron do
banho de spin oposto ocupar o estado da impureza. (c) O resultado desse processo é uma
mudança efetiva do spin da impureza. Veja a discussão no texto. Adaptado da Ref. [9].

Em um primeiro momento, os avanços na teoria do modelo de troca estavam um
pouco à frente dos desenvolvimentos teóricos relativos ao modelo de Anderson [2]. Contudo, devido à sua capacidade de descrever flutuações de carga, o interesse no modelo
de Anderson superou o modelo s - d especialmente no âmbito do problema de valência
mista [2, 10, 11].
Apesar do grande sucesso da abordagem perturbativa de Kondo para descrever corretamente o comportamento da resistividade em torno de TK , ela falha dramaticamente no
limite T → 0 prevendo uma resistividade infinita. Essa inconsistência só foi totalmente
resolvida após o trabalho seminal de Wilson [12, 13]. Baseado nas ideias de “scaling”de
Anderson, Wilson desenvolveu o grupo de renormalização numérico (NRG, do inglês Numerical Renormalization Group), um poderoso método não-perturbativo que mostrou
que, para T  TK , todas as quantidades fı́sicas de uma liga magnética diluı́da têm um
comportamento simples de lei de potência. [2]. O trabalho de Wilson também mostrou
que, à medida que T → 0, o acoplamento entre a impureza e os elétrons de condução au-
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menta indefinidamente o que leva a uma compensação completa do momento magnético
da impureza pelos elétrons de condução [2]. Em outras palavras, o momento magnético
local é inteiramente blindado pelos spins dos elétrons do metal e o estado fundamental
da impureza é um singleto [3]. Mais tarde, uma teoria de perturbação em U desenvolvida
por Yosida e Yamada para o modelo de Anderson também confirmou os resultados de
Wilson [14–16].
Embora grandes progressos tenham sido feitos e uma profunda compreensão do efeito
Kondo tenha sido alcançada, o interesse pelo problema não diminuiu. Do ponto de vista
experimental, as realizações da fı́sica de Kondo em pontos quânticos [17,18] e em eletrônica
molecular [19,20] reacenderam a atenção para o efeito. Do ponto de vista teórico, o efeito
Kondo tornou-se uma plataforma atraente para estudar e desenvolver técnicas numéricas e
analı́ticas que se mostraram muito úteis em uma variedade de problemas de muitos corpos
[3]. Em vários contextos, o efeito Kondo fornece pistas importantes para entender sistemas
fortemente correlacionados como em compostos de férmions pesados e supercondutores
de alta temperatura [3, 7].
Ao longo dos anos, muitos métodos de solução do SIAM (conhecidos em inglês como
impurity solvers) foram desenvolvidos. Um passo importante a ser dado em determinado
momento era encontrar soluções para as versões degeneradas dos modelos s - d e Anderson,
que são mais realistas para as impurezas magnéticas, visto que incluem a degenerescência
dos orbitais d e f . Na década de 80, uma solução exata para os modelos s - d e Anderson
usando o ansatz de Bethe foi encontrada [21–24]. Os resultados englobavam as versões
degenerada e não degenerada desses modelos. Esses desenvolvimentos teóricos foram
oportunos pois, naquela época, experimentos em ligas diluı́das e concentradas contendo
elementos de terras raras como Ce e Yb mostravam anomalias semelhantes as do efeito
Kondo em uma ampla faixa de concentração [7]. O ansatz de Bethe foi aplicado às
versões degeneradas dos modelos s - d e Anderson, mais apropriados para estes sistemas,
pois para Ce, Ndeg = 6 e Yb, Ndeg = 8, e os resultados teóricos concordam muito bem
com experimentos mencionados.
Outros tipos de experimentos, como o espectro de fotoemissão e o espalhamento de
nêutrons, exigem o conhecimento das funções de resposta dinâmica dos sistemas, algo que
não poderia ser obtido usando o ansatz de Bethe [7, 25]. Neste contexto, muitas técnicas
foram desenvolvidas com base no tratamento de 1/Ndeg como um parâmetro pequeno tais
como cálculos de campo médio usando bósons escravos, a NCA (do inglês non-crossing
approximation), abordagens variacionais, etc. [7].
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Voltando ao efeito Kondo, como mencionado anteriormente, o interesse neste fenômeno
foi particularmente renovado a partir do final dos anos 80 em virtude dos novos arranjos experimentais possibilitados graças ao desenvolvimento dos pontos quânticos (QD, do
inglês quantum dot) e transistores de um único elétron (SET, do inglês single electron
transistor ) [17, 26]. Pontos quânticos e transistores de um único elétron são pequenas
ilhas de material condutor onde os elétrons podem ser confinados, como mostrado na
Fig. 3. A região com elétrons confinados é acoplada a um gás de elétrons por junções de
tunelamento quântico. Em um QD, a configuração comum consiste em conectar a ilha
a dois reservatórios de elétrons geralmente denotados como “fonte”(source, em inglês) e
“dreno”(drain, em inglês) [17]. Em um SET, a ilha também é conectada a um terceiro
eletrodo, geralmente chamado de eletrodo de porta (gate, em inglês) [17]. Em geral,
estudam-se as propriedades de transporte de um QD ou SET. Quando uma tensão Vsd

1

é aplicada entre os terminais de fonte e dreno, uma corrente pode fluir através do QD. As
propriedades de transporte podem ser estudadas medindo-se a corrente ou condutância
em função da tensão Vsd ou da tensão de porta Vg .

Figura 3: Transistor de um único elétron (SET). Eletrodos metálicos (regiões brancas)
na superfı́cie de uma heteroestrutura de semicondutores contendo um gás de elétrons
bidimensional (região escura). Os eletrodos superior e inferior à esquerda e o eletrodo à
direita são usados para controlar as barreiras de tunelamento entre o ponto quântico e o
gás de elétrons (na parte superior e inferior). O terminal do meio à esquerda é o eletrodo
de porta. Os terminais de fonte e dreno (não mostrados) estão na parte superior e inferior
da imagem, respectivamente. Extraı́do da Ref. [27]
.
1

O ı́ndice sd em Vsd se refere à source e drain.
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Devido ao confinamento dos elétrons, os nı́veis de energia dentro do QD e do SET
formam um espectro discreto, com espaçamento tı́pico ∆, similarmente ao que ocorre em
um átomo, daı́ esses dispositivos serem freqüentemente chamados de átomos artificiais [27].
Por meio do terminal de porta, capacitivamente acoplado ao SET, é possı́vel ajustar a
posição destes nı́veis de energia em relação ao nı́vel de Fermi dos condutores. Se Vg é
sintonizado de tal forma que um nı́vel de energia do SET coincide com o nı́vel de Fermi
dos condutores, os elétrons podem entrar e sair do ponto quântico. Em outras palavras, a
carga no SET pode flutuar entre N e N +1 elétrons. Desta forma, uma corrente pode fluir
no circuito, o que se traduz em um pico na condutância linear do SET, como mostrado
na Fig. 4. À medida que Vg é variado, a condutância exibe uma sequência de picos
igualmente espaçados, como mostrado na Fig. 4.
Sempre que um nı́vel de energia do SET é colocado abaixo do nı́vel de Fermi dos
eletrodos, o número de elétrons na ilha é aumentado em um. Portanto, o número de
elétrons no ponto quântico pode ser controlado pela voltagem Vg . Além disso, a adição de
um elétron aumentará a energia armazenada na ilha, já que a energia de N + 1 elétrons é
maior que a energia de N elétrons no SET, devido à repulsão de Coulomb e à ocupação de
novos nı́veis de energia no ponto quântico. No entanto, em um SET, o espaçamento ∆
entre os nı́veis de energia é geralmente muito menor do que a interação de Coulomb, isto
é, ∆  U [17]. Isso significa que a adição do próximo elétron ao SET custa uma energia
extra essencialmente devida à repulsão de Coulomb. Portanto, não há fluxo de corrente
a menos que a energia U seja fornecida por meio do ajuste de Vg . A ausência de corrente
corresponde aos vales entre os picos na Fig. 4. Este fenômeno, no qual a condutância
de um SET exibe um padrão de picos e vales, é, geralmente, chamado de bloqueio de
Coulomb (ou Coulomb blockade, em inglês) [28–31]. À medida que a temperatura é
diminuı́da, os picos se tornam mais estreitos e mais altos devido ao estreitamento da
distribuição de Fermi-Dirac [27] e, consequentemente, os vales se tornam mais profundos
devido à diminuição do transporte ativado termicamente através do SET [32].
Por outro lado, para pontos quânticos pequenos, a condutância em alguns vales pode
aumentar à medida que a temperatura é reduzida [34]. Quando o número de elétrons
confinados é ı́mpar, há pelo menos um elétron desemparelhado dentro da ilha de Coulomb
e o spin total do QD tem um valor mı́nimo de S = 1/2. O ponto quântico desempenha um
papel análogo ao de uma impureza magnética embutida em um metal não-magnético como
discutido acima. Dessa maneira, é possı́vel observar também o efeito Kondo em pontos
quânticos [9, 27, 34, 35]. Em um metal contendo impurezas magnéticas, o espalhamento
dos elétrons de condução no regime de Kondo produz um aumento na resistividade do
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Figura 4: Condutância à voltagem nula (também chamada condutância linear) em função
da tensão de porta para diferentes valores de temperatura. O padrão alternado de picos e
vales na condutância é a marca registrada do bloqueio de Coulomb. Extraı́do da Ref. [33].
metal. Em um ponto quântico, observa-se um efeito oposto. Uma vez que a ilha é o único
caminho que um elétron pode percorrer desde a fonte até o dreno, a ressonância Kondo
favorece a corrente. Como consequência, em pontos quânticos, o efeito Kondo produz um
aumento da condutância nas regiões entre os picos caracterı́sticos do bloqueio de Coulomb,
como ilustra a Fig. 5. Para T  TK , a condutância atinge seu limite quântico de 2e2 /h
levando à formação de um platô (o platô de Kondo) no gráfico G × Vg [36], Fig. 5.
Na verdade, uma das principais caracterı́sticas dos pontos quânticos é a possibilidade
de estudar o efeito Kondo de maneira controlável. De fato, como mostrado na Fig. 3, por
meio de vários eletrodos é possı́vel ajustar o tamanho, a forma e as interações dentro da
ilha, bem como as barreiras de tunelamento acoplando o ponto quântico aos elétrons de
condução [3]. Isto possibilita um controle sem precedentes sobre os parâmetros envolvidos
no efeito Kondo, algo que não é possı́vel no caso de uma liga magnética diluı́da.
O interesse em pontos quânticos não se restringe ao estudo dos efeitos de correlações
fortes somente sob uma perspectiva de ciência básica. Na verdade, ele tem sido visto
na eletrônica como uma alternativa promissora às tecnologias baseadas em silı́cio, por
exemplo, na fabricação de circuitos eletrônicos ultradensamente integrados [17]. Nesses
dispositivos, a extrema miniaturização na escala de dezenas de nanômetros impõe sérias
limitações aos transistores de efeito de campo convencionais (FET’s, do inglês field effect
transistor ) já que problemas com dissipação de calor, perda das propriedades bulk no
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limite nanoscópico, efeitos de tunelamento quântico indesejáveis, etc. tornam-se difı́ceis e
custosos de lidar [17].
A modelagem teórica de pontos quânticos pode ser feita usando o modelo de impureza única de Anderson, em analogia com o caso de um metal dopado com impurezas
magnéticas diluı́das. Dessa forma, a solução numérica do SIAM é um passo crucial para
a compreensão das propriedades do sistema. O SIAM pode ser resolvido numericamente
por vários métodos, que diferem principalmente pelo custo computacional envolvido e
pela confiabilidade da abordagem para uma determinada configuração de parâmetros do
modelo. Não existe nenhum método universal, que seja confiável em toda a faixa de
parâmetros do modelo e muitas vezes é necessário usar mais de uma abordagem para adquirir uma compreensão quantitativa e qualitativa das propriedades dos sistemas [37, 38].
Em virtude da variedade de métodos e cenários possı́veis em que o modelo de Anderson
pode ser aplicado, a tarefa de avaliar impurity solvers em cada contexto ainda é importante e está longe de se esgotar. De fato, sempre encontraremos aspectos que tornam
um solver mais competitivo em uma faixa de parâmetros, algo que certamente define a
escolha do método a ser usado.
Nesta monografia, comparamos alguns impurity solvers para o SIAM no contexto de
um QD. Calculamos a função de Green usando diferentes métodos para obter a densidade de estados do ponto quântico. No Capı́tulo 2, apresentamos os métodos que serão

Figura 5: Representação esquemática da condutância à voltagem nula de um ponto
quântico como função da tensão de porta. A curva sólida corresponde à T  T K, a
curva pontilhada à T ≈ TK e a curva tracejada à T > TK . Para um número ı́mpar de
elétrons no ponto, a condutância aumenta à medida que a temperatura é reduzida devido
ao efeito Kondo até atingir o limite quântico de condutância 2e2 /h para T  TK . Para
um número par de elétrons no ponto, o efeito Kondo não ocorre. A condutância diminui à medida que a temperatura é reduzida devido a diminuição do transporte ativado
termicamente através do ponto. Extraı́do da Ref. [32].
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utilizados neste trabalho, a saber, método das equações de movimento (EOM, do inglês
equations of motion), OCA (do inglês one-crossing approximation), NCA (do inglês noncrossing approximation). No Capı́tulo 3, apresentamos os resultados obtidos no estudo de
um QD com atenção ao regime de bloqueio de Coulomb e ao regime Kondo. Finalmente,
no Capı́tulo 4, apresentamos nossas conclusões.
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2

Impurity solvers para o SIAM:
aspectos básicos

Neste capı́tulo, estudamos a função de Green de um ponto quântico usando o modelo
de impureza única de Anderson (SIAM) [1], apresentando as expressões analı́ticas obtidas
por diferentes impurity solvers, a saber, equações de movimento truncadas (EOM) [33,39]
e método do bóson escravo nos nı́veis da NCA e OCA [40–42]. Posteriormente, nós
comparamos os métodos calculando a densidade de estados para diferentes parâmetros do
modelo.
O Hamiltoniano do SIAM se escreve
H = Himp + HC + Hlead ,

(2.1)

onde
Himp =

X

ε0 fσ† fσ + U n↑ n↓ ,

(2.2)

σ

representa o Hamiltoniano do ponto quântico, fσ (fσ† ) é o operador de aniquilação (criação)
de um elétron de spin σ =↑, ↓ no estado de energia ε0 , U é a energia de repulsão coulombiana e nσ é o operador de ocupação.
O ponto quântico é conectado a condutores representados por
Hlead =

X

εkα c†kασ ckασ ,

(2.3)

kσ
α∈L,R

que estão em equilı́brio com os reservatórios (para simplificar, consideramos o caso de dois
terminais α = R, do inglês right e α = L, do inglês left ). Aqui ckασ (c†kασ ) é o operador
de aniquilação (criação) de um elétron no terminal α com vetor de onda k e spin σ.
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Finalmente, o termo de acoplamento entre a impureza e os terminais é dado por
HC =

X


Vkα fσ† ckασ + H.c.

(2.4)

kσ
α∈L,R

com notação análoga.
Nós estudamos a densidade de estados ρσ do sistema representado pela Eq. (2.1) que
é definida por
1
ρσ (ω) = − Im[Grσ (ω)]
(2.5)
π
Na expressão acima, Grσ (ω) é a transformada de Fourier da função de Green correlacionada
retardada, definida por
Grσ (t) = −iθ(t)h{fσ (t)fσ† (0)}i.

(2.6)

A seguir, apresentamos os métodos que usamos para calcular as funções de Green Grσ .
São eles o método das equações de movimento (EOM) e a aproximação do bóson escravo
(SBA, do inglês slave boson approximation).

2.1

Método das equações de movimento

O método da EOM consiste em construir um sistema de equações acopladas relacionando as diferentes funções de correlação possı́veis do sistema. O procedimento padrão
é tomar a derivada temporal das funções de Green de interesse. A equação diferencial
correspondente contém, geralmente, funções de Green envolvendo diferentes tipos de operadores. Para Hamiltonianos bilineares, o número de funções de correlação possı́veis é
finito e as equações de movimento se fecham. Dessa forma, o sistema de equações pode
ser resolvido exatamente. Para Hamiltonianos com interações de muitos corpos, o número
de equações acopladas é infinito, e envolve uma hierarquia de funções de correlação de
complexidade crescente. Como o método não depende da expansão em um parâmetro pequeno, é necessário truncar as equações por meio de alguns argumentos fı́sicos razoáveis,
gerando soluções aproximadas para o problema [43].
Vamos apresentar apenas algumas ideias do método no cálculo da função de Green
do ponto quântico, definida por (ver Ref. [44] para uma derivação mais detalhada)
Gσ (t − t0 ) = −ihT {fσ (t)fσ† (t0 )}i .

(2.7)
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A equação de movimento correspondente é dada por
i

X
∂
∗
Gσ (t − t0 ) = δ(t − t0 ) + ε0 Gσ (t − t0 ) + U G(2) (t − t0 ) +
Vkα
Λkασ (t − t0 ) ,
∂t
kα

(2.8)

com
G(2) (t − t0 ) ≡ −ihT {fσ (t)fσ̄† (t)fσ̄ (t)fσ† (t0 )}i ,

(2.9)

Λkασ (t − t0 ) = −ihT {ckασ (t)fσ† (t0 )}i ,

(2.10)

onde usamos a equação de Heisenberg para o operador de aniquilação fσ , ou seja,
if˙σ = −[H, fσ ] = ε0 fσ + U fσ nσ̄ +

X

∗
ckασ .
Vkα

(2.11)

kα

Note que, para U = 0, a equação de movimento envolve apenas Gσ e Λkασ . Neste
caso, escrevendo uma EOM para Λkασ o conjunto de equações acopladas fecha, e a solução
exata é prontamente obtida. Para U 6= 0, aparece uma função de Green envolvendo 4
operadores, G(2) . Como discutimos abaixo, a EOM para G(2) envolve outras funções
de Green hierarquicamente mais complexas e o conjunto de equações nunca fecha. Na
representação de energia, a Eq. (2.8) pode ser escrita como
(ω − ε0 )Gσ (ω) = 1 + U G(2) (ω) +

X

∗
Vkα
Λkασ (ω) ,

(2.12)

kα

É possı́vel mostrar que Λkασ satisfaz
(ω − εkα )Λkασ = Vkα Gσ (ω) .

(2.13)

Substituindo este resultado na Eq. (2.12) obtém-se
[ω − ε0 − Σ0 (ω)]Gσ (ω) = 1 + U G(2) (ω) ,
onde
Σ0 (ω) =

(2.14)

X |Vkα |2
,
ω
−
ε
kα
kα

(2.15)

é a autoenergia não interagente devida ao acoplamento do ponto quântico com os terminais
[45].
A equação de movimento para G(2) é dada por
(ω − ε0 − U )G(2) (ω) = hnσ̄ i +

X
kα

(2)

(2)

(2)

∗
∗
Vkα
Λ1,kα (ω) + Vkα Λ2,kα (ω) − Vkα
Λ3,kα (ω) ,

(2.16)
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que origina as seguintes funções de correlação
(2)

Λ1,kα (t − t0 ) ≡ −ihT {ckασ (t)nσ̄ (t)fσ† (t0 )}i ,
Λ2,kα (t − t0 ) ≡ −ihT {c†kασ̄ (t)fσ (t)fσ̄ (t)fσ† (t0 )}i ,
(2)

Λ3,kα (t − t0 ) ≡ −ihT {ckασ̄ (t)fσ̄† (t)fσ (t)fσ† (t0 )}i .
(2)

(2.17)

É interessante notar que, da mesma forma que o problema não-interagente (U = 0)
discutido acima, o ponto quântico interagente isolado (U 6= 0) também possui uma solução
simples. Se tomarmos Vkα = 0 e
(2)

(2)

(2)

Λ1,kα (ω) = Λ2,kα (ω) = Λ3,kα (ω) = Σ0 (ω) = 0 ,

(2.18)

obtem-se que Gσ (ω) satisfaz
Gσ (ω) =

1 − hnσ̄ i
hnσ̄ i
+
.
ω − ε0 − U
ω − ε0

(2.19)

Este é o limite atômico geralmente considerado na aproximação Hubbard I [46, 47].
†
Lembrando que G<
σ (t) = ihfσ (t)fσ (0)i nós escrevemos
Z
dω <
hnσ̄ i =
G (ω) .
2πi σ

(2.20)

Como estamos no equilı́brio, podemos usar o teorema da flutuação-dissipação, −iG<
σ (ω) =
2f (ω)Im[Grσ (ω)], para chegar a [44]
1
hnσ̄ i = −
π

Z

dωf (ω)Im[Grσ (ω)] ,

(2.21)

onde f (ω) é a distribuição de Fermi-Dirac. A função de Green retardada é obtida com
a substituição ω → ω + iη. Ela consiste em dois picos (ressonâncias) em ω = ε0 + U e
ω = ε0 ponderados por hnσ̄ i e 1 − hnσ̄ i, respectivamente [44]. Aqui ε0 e ε0 + U são as
energias de ressonância de ocupação simples e dupla, respectivamente.
O próximo nı́vel de complexidade é considerar o acoplamento aos eletrodos para descrever, por exemplo, as propriedades de transporte dos pontos quânticos. No limite de
acoplamento fraco, ImΣr0 (ω)  U 1 , pode-se supor que os terminais não alteram signifi−1
cativamente a autoenergia e alteram Gσ ad hoc como G−1
σ → Gσ − Σ0 [44]. Em outras

palavras, nessa aproximação estamos retendo apenas processos nos quais os elétrons entram e saem do ponto quântico e descartando os mais complexos, que envolvem excitações
1

O ı́ndice r em Σr0 (ω) representa a contrapartida retardada da autoenergia devida ao acoplamento.
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partı́cula-buraco (espalhamento nos nı́veis ε0 e ε0 + U ). Neste caso, obtém-se
Gσ (ω) =

ω − ε0 − U (1 − hnσ̄ i)
.
(ω − εσ )(ω − ε0 − U ) − Σ0 (ω)[ω − ε0 − U (1 − hnσ̄ i)]

(2.22)

A função de Green acima pode ser aproximada por [44]
Gσ (ω) '

1 − hnσ̄ i
hnσ̄ i
+
,
ω − ε0 − Σ0 (ω) ω − ε0 − U − Σ0 (ω)

(2.23)

que mostra explicitamente que as duas ressonâncias são alargadas e deslocadas pela autoenergia Σ0 (ω) devida ao acoplamento (não interagente). Este resultado é idêntico ao
procedimento discutido acima de adicionar Σ0 manualmente a Gσ em Eq. (2.19). Vale
a pena mencionar que, na comunidade de sistemas fortemente correlacionados, as etapas
para obter esse resultado são formalmente equivalentes ao que é conhecido como a aproximação Hubbard I [46, 47]. A diferença óbvia é a presença da autoenergia Σ0 devida ao
acoplamento do ponto quântico aos terminais. É esperado que as Eqs. (2.22) e (2.23)
funcionem bem no limite de acoplamento fraco, como no regime de bloqueio de Coulomb.
O próximo nı́vel hierárquico de complexidade é escrever as EOM’s para as funções
de correlação na Eq. (2.17). As funções de correlação envolvem 4 operadores de criação
e aniquilação e refletem as complexas correlações de spin que se desenvolvem no sistema
devido aos termos de tunelamento entre o ponto quântico e os terminais. Da mesma
forma que na hierarquia anterior, pode-se aplicar algum esquema de truncamento fı́sico
ou aproximação às funções de correlação para fechar as equações de movimento.
Vamos discutir a aproximação usada na Ref. [33]. Por uma questão de conveniência,
chamamos essa abordagem de EOM1. O truncamento consiste em descartar correlações
nas quais aparecem spins contrários nos terminais. Ressaltamos que, ao descartar as
correlações de spin, essa aproximação - por construção - é incapaz de descrever o regime
Kondo.
A função de Green do ponto quântico na aproximação EOM1 é dada por [33] (ver
seção 12.11 da Ref. [44] para uma derivação detalhada):
Gσ (ω) =

ω − ε0 − U (1 − hnσ̄ i) − Σ0 (ω) − Σ3 (ω)
[ω − ε0 − Σ0 (ω)][ω − ε0 − U − Σ0 (ω) − Σ3 (ω)] + U Σ1 (ω)

onde as autoenergias Σ1,3 são escritas como 2
"
#
X (i)
1
1
+
Σi (ω) =
Aqβ |Vqβ |2
ω + εqβ − 2ε0 − U
ω − εqβ
qβ
2

Na Eq. (2.25) corrigimos os erros de digitação da equação correspondente na Ref. [44].

(2.24)

(2.25)
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(1)

(3)

com Aqβ = f (εqβ ) e Aqβ = 1.
É possı́vel simplificar a integral na Eq. (2.25) assumindo que os terminais têm uma
densidade de estados (DOS) constante, ρα , o que nos permite usar o teorema de SokhotskiPlemelj,
Z b
f (ε)
f (ε)
dε = ±iπf (ε0 ) + P
dε ,
(2.26)
lim+
η→0
a ε − ε0
a ε − (ε0 ± iη)
onde P significa o valor principal de Cauchy. Dessa maneira, obtemos as autoenergias
"
!
!
#
D+ω
Γ
1
ω
1 ω − 2ε0 − U
Σ1 (ω) =
−Ψ
+
+Ψ
+
+ ln
− iπ
2π
2 2πT i
2
2πT i
D − ω + 2ε0 + U
Z

Σ3 (ω) =

b

D+ω
Γ
ln
− iΓ ,
2π
D − ω + 2ε0 + U

onde Γ ≡ 2π

P

α

(2.27)

|Vkα |2 ρα e é suposta constante dentro da largura da banda, −D ≤ εkα ≤

D , e Ψ é a função digama . Note que a função de Green depende da temperatura
através da ocupação hnσ̄ i e também através da autoenergia Σ1 (ω). Este esquema de
aproximação é bem conhecido na literatura de pontos quânticos semicondutores devido
aos trabalhos seminais de Meir, Wingreen e Lee [33]. As autoenergias Σi>0 (ω) contém
efeitos de muitos corpos, mas sem correlações de spin. Esta derivação é formalmente
equivalente à aproximação de Hubbard III [47–49].
Na Ref. [39], as correlações de spin são mantidas no esquema de aproximação. Chamamos essa abordagem de EOM2. Com a presença de correlações de spin, a função de Green
adquire uma estrutura um pouco mais complicada e, na ausência de campo magnético
externo, é dada por [39]
Gσ (z) =

u(z) − hnσ̄ i − Pσ̄ (z) − Pσ̄ (z2 )
,
u(z)[z − ε0 − Σ0 (z)] + [Pσ̄ (z) + Pσ̄ (z2 )]Σ0 (z) − Qσ̄ (z) + Qσ̄ (z2 )

(2.28)

onde
u(z) ≡ U −1 [U − z + ε0 + 2Σ0 (z) − Σ0 (z2 )] ,

(2.29)

Σ0 (z) é a autoenergia não interagente do ponto quântico, Eq. (2.15), generalizada para o
plano complexo, e z2 = −z + 2ε0 + U . As funções Pσ (z) and Qσ (z) são dadas por
I
Σ0 (w) − Σ0 (z)
i
Pσ (z) ≡
f (w)Gσ (w)
dw
2π C
z−w
I
i
Σ0 (w) − Σ0 (z)
Qσ (z) ≡
f (w)[1 + Σ0 (w)Gσ (w)]
dw .
(2.30)
2π C
z−w
Para encontrar Gσ (z), devemos resolver as Eqs. (2.28), (2.30) e (2.21) de forma autoconsistente. Pode-se mostrar que, no caso de simetria partı́cula-buraco, a Eq. (2.28) se
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reduz a uma forma muito simples [39] dada por
−1

[Gσ (ω)]

U2
.
= ω − Σ0 (ω) −
4[ω − 3Σ0 (ω)]

(2.31)

Também é fácil mostrar que a função de Green EOM1, Eq. (2.24), coincide com a Eq.
(2.31), no caso simétrico do SIAM.
As contrapartidas retardadas e avançadas das funções acima são obtidas fazendo-se a
substituição z → ω ± iη, ou seja,
Gr(a)
σ (ω) = G(ω ± iη) ,
r(a)

Σ0 (ω) = Σ0 (ω ± iη) ,
Pσr(a) (ω) = P (ω ± iη) ,
Qr(a)
σ (ω) = Q(ω ± iη) ,

(2.32)

com η → 0+ .

2.2

Método dos bósons escravos: NCA e OCA

O método dos bósons escravos foi introduzido no contexto das investigações experimentais em compostos de terras raras nos anos 70 e inı́cio dos anos 80 [7]. Em compostos
como SmB6 , por exemplo, os estados f estão próximos ao nı́vel de Fermi e hibridizam
fracamente com a banda de elétrons livres dando origem ao chamado regime de valência
mista (ou regime de valência intermediária) [10, 11, 50]. A fim de abordar este regime, é
conveniente representar o estado de valência sem spin do nı́vel localizado por um bóson
escravo, enquanto o estado com spin é representado por um pseudoférmion. O método foi
aplicado ao modelo de impureza de Anderson e também estendido a modelos de rede como
o modelo de Hubbard. Usando a representação de pseudo-partı́cula para os operadores
que aparecem no modelo utilizado, uma teoria de campo médio foi desenvolvida no limite
U → ∞ usando uma expansão na hibridização e tomando o limite de degenerescência
grande N do nı́vel localizado [7, 11, 47, 50–52]. Esta técnica foi aplicada para estudar sistemas de férmions pesados [53, 54] e supercondutores de alta temperatura crı́tica [55, 56].
Vamos agora estudar uma abordagem que utiliza bósons escravo e é um pouco mais
sofisticada para o SIAM com U finito, desenvolvida, aproximadamente, ao mesmo tempo.
Em grande parte dos problemas, considerar a interação do modelo SIAM como perturbação é problemático, já que U é uma das maiores escalas de energia do sistema.
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Por outro lado, se os termos de hibridização são pequenos quando comparados a U e a
parte cinética do hamiltoniano [40], pode-se tratá-los como o termo de perturbação do
problema.
No esquema proposto, o Hamiltoniano do SIAM,
H=

X

εkα c†kασ ckασ +

X

ε0 fσ† fσ + U n↑ n↓ +

σ

kσ
α∈L,R

X


Vkα fσ† ckασ + H.c. ,

(2.33)

kσ
α∈L,R

possui uma parte não perturbada,
H0 =

X

εkα c†kασ ckασ +

X

ε0 fσ† fσ + U n↑ n↓ ,

(2.34)

σ

kσ
α∈L,R

que não é bilinear. Neste caso, não se pode usar a teoria de perturbação usual, pois o
teorema de Wick não se aplica [44].
Contudo, é possı́vel contornar este problema, empregando outra representação para
os operadores relativos à impureza, isto é [41, 57, 58]
fσ† = s†σ b + d†σ̄σ sσ̄ ,

(2.35)

onde b† , s†σ e d†σ̄σ são operadores auxiliares (pseudo-partı́culas) que operam no estado de
vácuo |vaci criando os estados |0i, |σi and |σ̄σi, respectivamente. b† e d†σ̄σ são operadores
bosônicos, enquanto s†σ é um operador fermiônico. Esta representação contém alguns
estados não fı́sicos que podem ser eliminados impondo que [59]
fσ† fσ = s†σ sσ + d†σ̄σ dσ̄σ

(2.36)

que representa as duas maneiras de contar o número de férmions com uma dada projeção
de spin. Além disso, o subespaço da impureza é formado por quatro estados: |0i, | ↑i,
| ↓i e | ↑↓i que representam a impureza desocupada, ocupada com um elétron de spin
up, ocupada com um elétron de spin down e ocupada com dois elétrons de spins opostos,
respectivamente 3 . Isso implica que, em qualquer instante, devemos ter [60–63]
Q ≡ b† b +

X

s†σ sσ + d†σ̄σ dσ̄σ = 1 ,

(2.37)

σ

onde Q é a carga de pseudo-partı́cula.
3

Na Ref. [50] uma notação muito esclarecedora é usada para os estados da impureza na representação
de bósons escravos. Nesta notação, se tem |0i = |b1 s0↑ s0↓ d0↑↓ i, | ↑i = |b0 s1↑ s0↓ d0↑↓ i, | ↓i = |b0 s0↑ s1↓ d0↑↓ i, and
| ↑↓i = |b0 s0↑ s0↓ d1↑↓ i.
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Depois de empregar a representação de bósons escravos com as restrições dadas pelas
Eqs. (2.36) e (2.37) o SIAM pode ser escrito como [41]
H=

X

εkα c†kασ ckασ +

ε0 s†σ sσ + (2ε0 + U )d†σ̄σ dσ̄σ +

σ

kσ
α∈L,R

+

X


X 

Vkα s†σ b ckασ + H.c. +
Vkα d†σ̄σ sσ̄ ckασ + H.c. .

X
kσ
α∈L,R

(2.38)

kσ
α∈L,R

Note que, agora, H0 é bilinear.
A restrição na Eq. (2.37) deve ser levada em consideração no cálculo de valores
esperados de operadores, hOi, usando o Hamiltoniano da Eq. (2.38). Isso é feito da
seguinte maneira: primeiro, calcula-se hOiG no ensemble grande canonico onde Q é irrestrito e para o qual já existem técnicas diagramáticas bem estabelecidas para avaliar
hOiG [43, 64]. Nesse ensemble, um potencial quı́mico −λ é associado à carga de pseudopartı́culas Q. O próximo passo é projetar hOiG no subespaço Q = 1 para encontrar o
valor esperado projetado, hOiC , no ensemble canônico [7,11,60,65,66]. O valor projetado
é dado por [61, 67–69]
hOiG
,
λ→∞ hQiG
que constitui uma relação central para o método.
hOiC = lim

(2.39)

Usando as ideias acima podemos calcular a função de Green do ponto quântico que,
no formalismo de Matsubara, é definida por [43, 64]
Gσ (τ ) ≡ −hTτ {fσ (τ )fσ† (0)}i ,

(2.40)

onde τ é o tempo imaginário definido no intervalo −β < τ < β, β = 1/kB T , e Tτ é o
operador de ordenamento de tempo imaginário. Pode-se escrever a função de Green do
ponto quântico em termos das funções de Green de pseudo-partı́cula, dadas por
Gb (τ ) ≡ −hTτ {b(τ )b† (0)}iG
Gsσ (τ ) ≡ −hTτ {sσ (τ )s†σ (0)}iG
Gd (τ ) ≡ −hTτ {dσ̄σ (τ )d†σ̄σ (0)}iG

(2.41)

A expansão perturbativa das funções de Green de pseudo-partı́cula é dada, formalmente, por [43, 64]:
Gm (τ ) = −

Z
∞
X
(−i)n
n=0

n!

0

β

Z
dτ1 · · ·

β

dτn
0

†
0 hTτ am (τ )am (0)HV (τ1 ) · · · HV (τn )i0

(2.42)
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onde am = b, sσ ou d e HV se escreve
HV =

X


X 

Vkα s†σ b ckασ + H.c. +
Vkα d†σ̄σ sσ̄ ckασ + H.c.

kσ
α∈L,R

(2.43)

kσ
α∈L,R

Na Eq. (2.42), 0 h· · · i0 significa que estamos realizando, como usual, uma média estatı́stica
sobre os auto-estados do Hamiltoniano não-perturbado
H0 =

X

εkα c†kασ ckασ +

X

ε0 s†σ sσ + (2ε0 + U )d†σ̄σ dσ̄σ .

(2.44)

σ

kσ
α∈L,R

Após realizar a continuação analı́tica para o eixo real e a projeção no subespaço
Q = 1, as autoenergias, no domı́nio da frequência, obedecem às seguintes equações autoconsistentes [41]
Z ∞
X
d
Σb (ω) =
∆σ ()Gsσ ( + ω)Λ(0)
f ()
σ (ω, )
π
−∞
σ
Z ∞
d
(2)
Σsσ (ω) =
f ()[∆σ (−)Gb ( + ω)Λ(0)
σ ( + ω, −) + ∆σ̄ ()Gdσσ̄ ( + ω)Λσσ̄ ( + ω, )]
−∞ π
(2.45)
Z

∞

d
(2)
(2)
f ()[∆σ (−)Gsσ̄ ( + ω)Λσσ̄ (ω, −) + ∆σ̄ (−)Gsσ ( + ω)Λσ̄σ (ω, −)]
π
−∞
P
onde ∆σ () = π k |Vkσ |2 δ( − εkσ ) é a função de hibridização, e os propagadores de
Σdσσ̄ (ω) =

pseudo-partı́culas são expressos em termos de suas respectivas autoenergias,
Gb (ω) = [ω − λ − Σb (ω)]−1
Gsσ (ω) = [ω − λ − ε0 − Σsσ (ω)]−1

(2.46)

Gd (ω) = [ω − λ − 2ε0 − U − Σd (ω)]−1
(2)

(0)

As funções Λσ̄σ (ω, ω 0 ) and Λσ (ω, ω 0 ) contém correções de vértice e são dadas por
Z ∞
d
(0)
0
Λσ (ω, ω ) = 1 +
f ()∆σ̄ ()Gsσ̄ (ω + )Gdσ̄ σ (ω + ω 0 + )
π
Z−∞
(2.47)
∞
d
(2)
0
0
Λσσ̄ (ω, ω ) = 1 +
f (−)∆σ ()Gsσ̄ (ω − )Gb (ω − ω − ).
−∞ π
(2)

(0)

Se descartarmos as correções de vértices, o que corresponde a usar Λσ̄σ (ω, ω 0 ) = Λσ (ω, ω 0 ) =
1, obtemos a chamada aproximação NCA, do inglês non-crossing approximation [40]. Se
incluirmos as correções de vértices, obtemos a aproximação OCA, do inglês one-crossing
approximation [41, 70]. Esta nomenclatura está relacionada aos diagramas que representam cada aproximação, veja a Fig. 6. Nos diagramas da NCA, as linhas que representam
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elétrons de condução não se cruzam. Na OCA, além de todos os diagramas da NCA,
diagramas de ordem superior, nos quais as linhas de elétrons de condução se cruzam uma
vez, também estão incluı́dos.

(a)

(b)

Figura 6: (a) Representação diagramática das autoenergias de pseudo-partı́cula. (b)
Correções de vértices. As linhas sólida, ondulada, tracejada e encaracolada correspondem
ao pseudofermion, bóson vazio, elétrons de condução e bóson duplamente ocupado, respectivamente. Quando os vértices preto e verde em (a) são substituı́dos pelos primeiros
diagramas em (b), obtemos os diagramas da NCA. A OCA consiste em incluir a segunda
contribuição em (b) nos diagramas de autoenergia. Extraı́do da Ref. [42]
.
A partir da solução das equações acima, obtemos os propagadores de pseudo-partı́culas.
Em seguida, podemos calcular a densidade de estados do ponto quântico, ρσ (ω), uma vez
que ela pode ser expandida em termos dos propagadores de pseudo-partı́culas de acordo
com a seguinte expressão [41, 70]
ZC (0)
ρσ (ω) =
ZC (1)

Z

∞

d e−β [Ab ()Asσ ( + ω) + Asσ ()Ad ( + ω)]

(2.48)

−∞

onde a razão ZC (1)/ZC (0), que aparece após a projeção para o subespaço Q = 1, pode
ser escrita como:
ZC (1)
=
ZC (0)

Z

de−β [Ab () +

X
σ

Asσ () + Ad ()]

(2.49)
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A implementação numérica das equações acima não é trivial porque o termo e−β
diverge exponencialmente para  < 0. Para compensar este comportamento, as funções
espectrais de pseudo-partı́cula devem decair exponencialmente abaixo de algum limiar
de energia E0 a fim de obter um ρσ finito. Além disso foi mostrado que a T = 0 as
funções espectrais auxiliares divergem em E0 [67, 68]. Para contornar esses problemas, é
conveniente formular as equações da NCA / OCA em termos das quantidades [67, 68]
^
Ãm (ω) ≡ Am /f (−ω) and ImΣ
m (ω) ≡ ImΣm (ω)/f (−ω)

(2.50)

A distribuição de Fermi-Dirac que aparece nas definições acima remove tanto o problema
do fator exponencial divergente quanto o comportamento limiar das funções espectrais
de pseudo-partı́cula. Antes de realizar a projeção, é conveniente redefinir a escala de
freqüência das funções espectrais de pseudo-partı́cula de acordo com ω → ω + λ0 , onde λ0
é um parâmetro finito. Usando as quantidades da Eq. (2.50), as densidades de estados
das pseudo-partı́culas podem ser escritas, na NCA, como
Ãb (ω) = −
Ãsσ (ω) = −
Ãd (ω) = −

^
1
Im
Σb (ω)
π [ω + λ0 − Re Σb (ω)]2 + [Im Σb (ω)]2
^
1
Im
Σsσ (ω)
π [ω + λ0 − ε0 − Re Σsσ (ω)]2 + [Im Σsσ (ω)]2
^
1
Im
Σd (ω)

(2.51)

π [ω + λ0 − 2ε0 − U − Re Σd (ω)]2 + [Im Σd (ω)]2

onde
^
Im
Σb (ω) =

XZ
Zσ ∞

^
Im
Σsσ (ω) =
Z−∞
∞
^
Im
Σd (ω) =
−∞

∞

−∞

d f ()f (− − ω)
∆σ ()Ãsσ ( + ω)
π
f (−ω)

d f ()f (− − ω)
[∆σ (−)Ãb ( + ω) + ∆σ̄ ()Ãd ( + ω)]
(2.52)
π
f (−ω)
d f ()f (− − ω)
[∆σ (−)Ãsσ̄ ( + ω) + ∆σ̄ (−)Ãsσ ( + ω)]
π
f (−ω)

As partes reais das autoenergias podem ser obtidas usando a relação de Kramers-Kronig,
ou seja,
Z
Im Σm ()
1
Re Σm (ω) = P d
π
−ω
fechando assim o conjunto de equações.

m = b, sσ , d

Finalmente, a função espectral do ponto quântico é escrita como
Z
ZC (0) ∞
f ()f (− − ω)
ρσ (ω) =
d
[Ãb ()Ãsσ ( + ω) + Ãsσ ()Ãd ( + ω)]
ZC (1) −∞
f (−ω)

(2.53)

(2.54)
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onde a razão ZC (1)/ZC (0) é, agora, dada por
Z
X
ZC (1)
= df ()[Ãb () +
Ãsσ () + Ãd ()] .
ZC (0)
σ

(2.55)

Para convergir as equações acima, pode-se seguir, pelo menos, duas abordagens. Ambas devem ser combinadas com uma escolha apropriada de pontos no eixo da frequência
que resolvam adequadamente os picos extremamente estreitos freqüentemente presentes
nas funções espectrais de pseudo-partı́cula.
No primeiro método, pode-se determinar λ0 , que aparece na Eq. (2.51), em cada
iteração de forma que
ZC (1)
=
ZC (0)

Z
df ()[Ãb () +

X

Ãsσ () + Ãd ()] = 1 .

(2.56)

σ

Este procedimento garante que, a T = 0, o limiar de energia E0 das funções espectrais
da pseudo-partı́cula está na frequência zero [68, 69]. Neste caso, pode-se usar uma malha
de pontos não uniforme com densidade maior de pontos de frequência nas vizinhanças de
ω = 0.
Acontece que, quando T 6= 0, o método acima pode eventualmente apresentar dificuldades para convergir, uma vez que agora E0 não está exatamente em ω = 0 e pode até
mesmo mudar em cada iteração. Um pequeno desvio de E0 da frequência zero é suficiente
para comprometer a convergência de um cálculo em uma malha fixa de pontos, mesmo
uma com grande densidade de pontos próximos a ω = 0. Nesse caso, em vez de alterar
a malha em cada iteração, uma segunda abordagem pode ser usada, que consiste em calcular λ0 para que a posição do pico da pseudo-partı́cula principal esteja sempre fixada
exatamente na frequência zero. Um exemplo dessa abordagem é apresentado na Ref. [41].
Isso permite usar a mesma malha de pontos em cada iteração. Nesta monografia, usamos
as duas abordagens, dependendo de qual delas apresenta a melhor convergência.
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3

Resultados

Neste capı́tulo, fazemos uma comparação entre as aproximações apresentadas anteriormente, EOM, NCA e OCA aplicadas ao SIAM. Além disso, incluı́mos os resultados
obtidos usando o grupo de renormalização numérico (NRG)

1

[71]. Discutimos os pontos

fortes e fracos dessas abordagens. Para o método EOM, estudamos principalmente dois
esquemas de truncamento: aquele dado pela Eq. (2.24), que chamamos aqui de método
EOM1, e o da Eq. (2.28), que chamamos aqui de método EOM2. A implementação
numérica dos métodos EOM e NCA foi realizada pelo autor. Para cálculos usando o
método OCA, usamos a implementação numérica do professor Kristjan Haule da Universidade Rutgers (EUA) 2 . Usando as funções de Green obtidas em cada abordagem,
calculamos a densidade de estados em função do potencial quı́mico (representado por
mudanças no nı́vel de energia do ponto quântico ε0 ) e da temperatura.
Os pontos quânticos exibem propriedades de transporte muito distintas, dependendo
da temperatura. O limite de alta temperatura está associado ao regime de bloqueio de
Coulomb, enquanto que, em baixas temperaturas, os pontos quânticos exibem a fı́sica de
Kondo. Aqui “alta”e “baixa”referem-se à razão entre a temperatura real T e a temperatura Kondo TK que define a escala de temperatura fı́sica relevante.
Consequentemente, é usual analisar os resultados do SIAM tomando como guia esses
dois casos limitantes de altas, T  TK , e baixas, T . TK , temperaturas . A temperatura
Kondo caracterı́stica do sistema pode ser estimada pela expressão de Haldane [61], dada
por

kB TK ∼
1

√

"

|ε0 ||ε0 + U |
U Γ exp − π
UΓ

#
.

(3.1)

Os cálculos do NRG foram realizados pelo professor Luis Gregório Dias da Silva, da Universidade de
São Paulo (USP).
2
O algoritmo pode ser encontrado em http://hauleweb.rutgers.edu/tutorials/. Observe que o código
da OCA faz parte de um pacote desenvolvido para calcular de maneira realista as propriedades eletrônicas
de materiais fortemente correlacionados, mesclando a teoria do funcional da densidade e a teoria do campo
médio dinâmico.
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Aqui nós supomos que Γ, definido na página 26, é constante para energias dentro da
largura de banda.

3.1

Funções espectrais e densidade de estados

A função espectral é definida por
A(r, r0 , ω) = i[Gr (r, r0 , ω) − Ga (r, r0 , ω)] .
O termo diagonal corresponde à densidade local de estados (LDOS)
Z
1
ρ(r, ω) = −
dr0 δ(r − r0 )ImGr (r, r0 , ω)
π

(3.2)

(3.3)

Como estamos interessados na densidade de estados (DOS) do ponto quântico, consideramos a expressão simples
1
ρσ (ω) = − ImGrσ (ω)
π
para uma dada projeção de spin σ.

(3.4)

Primeiramente, vamos estudar o limite de alta temperatura. Em todos os cálculos
apresentados neste capı́tulo, usamos U = 10 (em unidades arbitrárias). Nas Figs. 7, 8 e 9
nós usamos Γ = T = 0.1U . Para o ponto de simetria partı́cula-buraco, onde ε0 = −U/2,
a temperatura Kondo estimada, calculada usando a Eq. (3.1), é TK ≈ 10−4 U . Neste
caso, apenas a densidade de estados obtida pelo método NRG exibe uma discrepância
mais severa em comparação com os outros métodos. A densidade de estados obtida pelos
métodos OCA, NCA e EOM concordam muito bem nas ressonâncias ω = ε0 e ω = ε0 + U .
A estrutura de duplo pico é a principal caracterı́stica deste regime e ajuda a entender o
bloqueio de Coulomb em pontos quânticos. Ambos os picos têm a mesma altura, o que
implica que o ponto quântico é ocupado com um elétron. Em relação ao resultado do
NRG, é importante enfatizar que este método sofre algumas dificuldades nos cálculos das
funções espectrais. Na implementação do NRG usada aqui, chamada CFS-NRG (do inglês
complete Fock space NRG), a densidade espectral não é computada para |ω| < T [71, 72].
Em altas temperaturas, esse problema se torna muito mais evidente, como pode ser visto
nas Figs. 7, 8 e 9. Há uma outra implementação do método NRG chamada FDM-NRG
(do inglês full density matrix NRG) [71,73] que pode ser usada para calcular quantidades
espectrais em energias menores que a temperatura, mas não usaremos essa abordagem
aqui já que a faixa de energia |ω| < T não é o assunto principal desta análise. Na Fig. 7
também notamos que as duas ressonâncias que aparecem na densidade de estados também
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Figura 7: Densidade de estados do SIAM para o caso de simetria partı́cula-buraco, ε0 =
−U/2, com Γ = 0.1U e T = 0.1U e T /TK ≈ 1000 obtida por diferentes métodos.
não são bem descritas no resultado NRG. A descrição pobre dos atributos de alta energia
das funções espectrais também é um problema recorrente nos cálculos do NRG e já foi
relatada e discutida na literatura. [37, 74]. A resolução espectral dos atributos de alta
energia depende dos procedimentos numéricos usados nos cálculos do NRG [74] e, em
princı́pio, pode ser melhorada ao custo de um aumento do esforço computacional. Não
discutiremos os detalhes envolvidos nesses procedimentos aqui. Os resultados do NRG
padrão são suficientes para mostrar que este método não é nem numericamente eficiente
nem preciso para o regime de temperatura T  TK .
À medida que nos afastamos do caso de simetria partı́cula-buraco, as diferenças entre
os métodos tornam-se mais evidentes. As densidades espectrais ainda mostram boa concordância para ε0 = −0.26U , ver Fig. 8, exceto para o resultado NRG. No entanto, como
mostrado na Fig. 9, para ε0 = 0 a função espectral EOM1 exibe um pico consideravelmente menor em ω = 0 em comparação com os picos obtidos por EOM2, NCA e OCA.

Notavelmente, descobrimos que a aproximação EOM1 fornece resultados ruins para
ε0 = 0 mesmo em acoplamentos muito fracos, Γ  U , nos quais a temperatura Kondo se
torna extremamente baixa. Isso é mostrado na Fig. 10, para Γ = 0.02U e T = 0.01U . A
temperatura Kondo para este conjunto de parâmetros é TK ≈ 10−18 U quando ε0 = −U/2.
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Figura 8: Densidade de estados do SIAM para ε0 = −0.26U ' −U/4, com Γ = 0.1U and
T = 0.1U obtida por diferentes métodos.
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Figura 9: Densidade de estados do SIAM calculada por diferentes esquemas de aproximação para Γ = 0.1U , T = 0.1U , and ε0 = 0.
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Neste caso, não mostramos resultados da OCA, pois para tal valor de T /TK os cálculos
convergem muito lentamente. Esse resultado sugere que, mesmo quando o acoplamento é
fraco, correções de muitos corpos para a autoenergia são significativas.
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Figura 10: Densidade de estados para a impureza para Γ = 0.02U , ε0 = 0 e T = 0.1U
próxima ao nı́vel de Fermi, ω = 0, obtida por diferentes esquemas de EOM e também pela
NCA. Aqui a temperatura Kondo estimada TK ∼ 10−18 U para ε0 = −U/2. No detalhe,
mostramos a densidade de estados em uma escala de energia mais extendida.
Esse comportamento do EOM1 é bastante inesperado já que, no regime de bloqueio
de Coulomb, a maioria dos estudos negligencia completamente os efeitos de muitos corpos
na autoenergia e usa um esquema de aproximação ainda mais simples, como por exemplo,
o truncamento EOM0, Eqs. (2.22) e (2.23). No entanto, assumindo que Σ(ω) é unicamente devida ao acoplamento com os eletrodos, Σr = −iΓ/2, um cálculo analı́tico direto
fornece ρEOM0
(0) ≈ 3.18 usando a forma exata da função de Green dada na Eq. (2.22), e
ex
ρEOM0
app (0) ≈ 2.12 usando a versão aproximada dada na Eq. (2.23) mostrando a imprecisão
quantitativa das abordagens mais ingênuas, como pode ser visto na Fig. 10 .
Agora nos voltamos para o regime de baixa temperatura. Nossos resultados para o
SIAM simétrico estão resumidos na Fig. 11. Primeiramente, vamos concentrar nossa
análise nos resultados obtidos pelos métodos NRG, NCA e OCA. A densidade de estados
desses métodos exibe as ressonâncias usuais nas energias ω = ε0 e ω = ε0 +U . Entretanto,
no resultado do NRG, esses picos são consideravelmente diferentes dos obtidos nas outras
abordagens. Como já mencionado nesta seção e relatado na literatura, a descrição dos
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atributos de alta energia das densidades espectrais no método NRG apresenta alguns
problemas relacionados aos procedimentos numéricos usados nos cálculos [71, 74]. Desta
forma, podemos concluir que as ressonâncias em ω = ε0 e em ω = ε0 + U são melhor
descritas na NCA e na OCA [74].
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Figura 11: Densidade de estados para o caso de simetria partı́cula-buraco, ε0 = −U/2,
para Γ = 0.2U , T = 0.001U . Aqui a temperatura Kondo estimada é TK ≈ 0.009U . O
detalhe mostra um zoom da região perto do nı́vel de Fermi (ω = 0).

As densidades de estados obtidas pelos métodos NRG, NCA e OCA exibe um pico
estreito e alto no nı́vel de Fermi. Este pico é uma assinatura do efeito Kondo e é uma
conseqüência das fortes correlações que se desenvolvem entre o ponto quântico e os elétrons
de condução quando a temperatura se torna comparável à temperatura Kondo do sistema.
Para o caso simétrico, ε0 = −U/2 e Γ = 0.2U , a temperatura Kondo estimada, calculada
a partir da expressão Haldane, é TK ≈ 0.009U . Como mencionado no capı́tulo anterior,
o NRG foi a primeira abordagem a prover uma explicação satisfatória da fı́sica de Kondo
no limite T → 0, fornecendo uma descrição precisa das excitações de baixas energias
neste regime e a temperatura Kondo caracterı́stica correta do sistema [2,7,74]. Por isso, é
tradicionalmente recomendado como um dos melhores métodos para abordar o limite de
baixa temperatura, bem como a fı́sica de baixas energias de sistemas que exibem o efeito
Kondo, e servirá como uma referência para nossa análise T . TK .
A figura 11 também mostra uma excelente concordância entre os dois esquemas de
EOM, que está relacionada à já mencionada equivalência das funções de Green de ambos
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os métodos no caso de simetria partı́cula-buraco. Por outro lado, o pico em ω = 0 não está
presente. Como discutido no capı́tulo anterior, o método EOM1 [33] não deveria capturar
a fı́sica do problema porque os termos de correlação de muitos corpos são descartados
pelo esquema de truncamento usado. A abordagem EOM2 [39] deveria funcionar melhor.
No entanto, há uma razão mais profunda que impede que o EOM2 capture a fı́sica de
Kondo nesta configuração: a simetria partı́cula-buraco impede que as funções de Green
da EOM exibam uma ressonância em ω = 0 [39].
Vamos discutir o desempenho dos métodos NCA e OCA. É um resultado conhecido
na literatura que o método OCA melhora algumas patologias da abordagem NCA, especialmente aquelas relacionadas à descrição do regime Kondo [61, 62, 74]. Assumindo que
o pico Kondo no resultado do NRG é o mais preciso, verificamos que o método OCA
melhora consideravelmente a largura e a altura da ressonância Kondo quando comparado
com a NCA. Nesse sentido, a abordagem OCA fornece uma melhor estimativa da escala
TK para o sistema [61, 75]. No entanto, também é sabido que o método OCA também
apresenta alguns problemas. Quando a temperatura é diminuı́da bem abaixo de TK , a
densidade de estados obtida usando a OCA viola o limite imposto pela regra da soma de
Friedel [7, 76], dado por,
ρ(0) =

1
,
π Γ2

(3.5)

algumas vezes chamado de condição de unitariedade [39]. Em outras palavras, a OCA
superestima a altura do pico Kondo, como mostrado na figura 12. Esse comportamento
indesejável começa a aparecer por volta de T . 0.1T K. Dessa forma, a temperatura
T = 0.1TK pode ser considerada como o limite de precisão para o método da OCA
[25, 42, 77, 78] .
Vamos agora abordar o caso assimétrico, ou seja, quando ε0 6= −U/2. Na Fig. 13,
mostramos as funções espectrais para ε0 = −0.26U ≈ −U/4. Os resultados dos métodos
NRG, NCA e OCA mostram um pico Kondo em ω ∼ 0 como esperado, já que a temperatura Kondo neste caso é TK ≈ 0.02U , de acordo com a expressão de Haldane, Eq. (3.1).
A OCA superestima a altura do pico Kondo, que é melhor descrito na abordagem NRG.
Por outro lado, a OCA melhora a largura da ressonância Kondo em relação ao resultado
da NCA, embora ainda subestime a temperatura Kondo. Os métodos de bósons escravo
também produzem uma ressonância em ω = ε0 + U = 0.74U e outra que se assemelha a
um ombro em ε0 = −0.26U enquanto no NRG essas ressonâncias são menos pronunciadas,
uma caracterı́stica semelhante à discutida na Fig. 11.
A densidade de estados obtida pela EOM também exibe uma ressonância no nı́vel
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Figura 12: Densidade de estados obtida usando o método OCA no caso simétrico, ε0 =
−U/2, para Γ = 0.2U , T = 0.0001U . Aqui a temperatura Kondo é TK ≈ 0.009U . Observe
que a altura da ressonância Kondo está acima do limite imposto pela regra da soma de
Friedel, indicada pela linha tracejada.
de Fermi, embora com a altura do pico menor do que na OCA e na NCA, e um pico
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Figura 13: Densidade de estados para o SIAM para Γ = 0.2U , T = 0.001U e ε0 =
−0.26U ' −U/4 obtida por diferentes esquemas de aproximação. O detalhe mostra um
zoom da região próxima ao nı́vel de Fermi ω = 0.

42

não fı́sico em ω = 2ε0 + U = 0.48U . Este pico é maior no resultado EOM2, levando a
uma densidade de estados negativa não fı́sica. Esta singularidade espúria é um artefato da
solução e está relacionada ao esquema de truncamento usado em ambos os métodos EOM.
Outra questão relacionada ao truncamento é se podemos considerar o pico na energia de
Fermi no resultado da EOM1 como um pico Kondo. Na verdade, o truncamento descarta
correlações de spin contrários entre o ponto quântico e os elétrons de condução, isto é,
termos da forma hcσ̄ fσ† i. Nesse caso, em princı́pio, o efeito Kondo não deveria se manifestar
neste nı́vel de aproximação. Da mesma forma que o pico espúrio em ω = 2ε0 + U , este
pico em ω = 0 pode ser enganador, e parece mais um artefato do truncamento do que
um pico devido aos efeitos de muitos corpos. Na solução EOM1, ambas as singularidades
em ω = 0 e ω = 2ε0 + U estão relacionadas à autoenergia Σ1 (ω) dada pela Eq. (2.27).
Mais precisamente, podemos rastrear sua origem até as funções digama presentes na
autoenergia. No caso EOM2, as singularidades correspondentes estão relacionadas às
funções P (z) and Q(z), Eq. (2.30).
Na Fig. 14 mostramos a densidade de estados para ε0 = 0. As diferenças entre
os métodos nas energias ω próximas ao nı́vel de Fermi são notáveis. Na densidade de
estados da OCA e da NCA existe um pico agudo perto de ω = 0, enquanto nenhum pico
aparece nos resultados obtidos por NRG e EOM2, veja o detalhe da Fig. 14. A densidade
de estados da EOM1 exibe um resultado inesperado com um anti-pico (vale) no nı́vel
de Fermi. Esse atributo bastante artificial compromete severamente o desempenho do
esquema EOM1.
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Figura 14: Densidade de estados para o SIAM para Γ = 0.2U , T = 0.001U e ε0 = 0
obtida por diferentes esquemas de aproximação. O detalhe mostra um zoom da região
próxima ao nı́vel de Fermi ω = 0.
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4

Conclusões

Nesta monografia, mostramos por meio de alguns exemplos a importância do modelo
de impureza única de Anderson (SIAM) para a descrição de uma ampla variedade de
sistemas fortemente correlacionados. Originalmente proposto para estudar impurezas
magnéticas diluı́das em ligas metálicas, o SIAM tornou-se o modelo padrão para estudar
os efeitos de correlações fortes em sistemas de férmions pesados, supercondutores, óxidos
de metais de transição, pontos quânticos, etc.
Dada a sua crescente importância e protagonismo em vários contextos da fı́sica de
muitos corpos, tornou-se também importante desenvolver métodos precisos e eficientes
de solução capazes de fornecer as quantidades relevantes para diferentes problemas especı́ficos, tais como expoentes crı́ticos, funções de Green, funções resposta, propriedades
de transporte, etc.
Ao longo desta jornada, vários impurity solvers foram propostos [7,37]. Porém, como
mostramos, não existe um método universal que possa fornecer resultados confiáveis em
todo o espaço de parâmetros do modelo [37]. Em muitos casos, mais de um método precisa
ser aplicado e é necessário ponderar sua precisão e custo computacional.
Nesta monografia, estudamos a densidade de estados de um ponto quântico usando
os métodos EOM, SBA e NRG e verificamos a confiabilidade dos métodos em fornecer a
descrição correta da fı́sica do problema. No Capı́tulo 2 apresentamos os principais passos
envolvidos nos cálculos das funções de Green local (ou função de Green da impureza) para
os vários esquemas de EOM, e também, para os métodos OCA e NCA.
No Capı́tulo 3, aplicamos esses métodos para calcular a densidade de estados de
um ponto quântico simetricamente acoplado a dois terminais nos quais supomos uma
densidade de estados constante. Verificamos que no limite de alta temperatura, OCA,
NCA, EOM2 e EOM1 dão resultados notavelmente próximos para as funções espectrais
no caso simétrico. A densidade de estados NRG sofre com artefatos relacionados aos
procedimentos numéricos utilizados. Surpreendentemente, nossos cálculos mostram que
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as abordagens EOM1 e EOM0, mais simples ainda, fornecem resultados muito ruins para
o SIAM nos pontos de flutuação de carga. Apesar de fornecer uma descrição adequada
da fı́sica caracterı́stica do bloqueio de Coulomb para T  TK , o NRG não é uma boa
escolha. Por razões técnicas, os cálculos de NRG tornam-se cada vez menos práticos
quando aumenta-se T .
No limite de baixa temperatura, as funções espectrais da EOM falham drasticamente
ao capturar as caracterı́sticas corretas da fı́sica de Kondo. No caso simétrico, devido a
restrições de simetria, as funções espectrais não exibem o pico Kondo. No caso assimétrico,
há um pico no nı́vel de Fermi, no entanto, há também um pico espúrio em ω = 2ε0 + U ,
que é um artefato do truncamento. Os métodos NCA, OCA e NRG têm (nesta ordem)
precisão crescente na captura da ressonância Kondo correta. Verificamos os resultados
conhecidos na literatura de que o OCA corrige as deficiências apresentadas na NCA,
principalmente a altura e a largura do pico de Kondo. Também estudamos as deficiências
apresentadas na OCA abaixo de T < TK [42, 79], isto é, uma leve superestimativa da
altura do pico Kondo. Como tradicionalmente relatado, o NRG é o melhor método para
descrever as regiões de baixa energia do espectro. Vale ressaltar, no entanto, que para
sistemas multiorbitais, o NRG apresenta sérias dificuldades, e neste caso a OCA é citada
na literatura como a melhor escolha (custo computacional/precisão) [74, 77].
A tarefa de avaliar impurity solvers está longe de terminar. O uso de técnicas e
algoritmos aproximados eficientes favorece o progresso na exploração de problemas complexos [75]. Entretanto, é sempre uma boa prática comparar os resultados de um determinado método com abordagens mais exatas e/ou com resultados experimentais para
validar a abordagem escolhida [75]. Tendo em vista a enorme variedade de cenários em
que correlações fortes estão presentes, especificamente no campo muito ativo da eletrônica
molecular, onde experimentos estão relatando efeitos de correlação em diferentes materiais [19,20], as demandas por uma combinação de precisão e eficiência tendem a aumentar.
Dessa maneira, os estudos nesta linha continuarão a ser importantes para um entendimento profundo relacionando teoria e experimentos na exploração de novos materiais
complexos.
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