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e à minha noiva

Larissa Vieira Garcia.



Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus, pois sem Ele nada é posśıvel, pelas bênçãos, proteção,
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Resumo

Dispositivos que combinam a elevada condução de eletricidade a temperatura ambiente

do grafeno com a excelente capacidade do diamante em dissipar energia são de grande

interesse para as indústrias de equipamentos ópticos, eletrônicos e eletromecânicos. Sendo

assim, nesta dissertação investigamos as propriedades estruturais e eletrônicias de grafeno

depositado sobre uma superf́ıcie de diamante hidrogenado orientado no plano cristalino

(111). Observamos que, com aplicação de pressão, o grafeno ficou comensurável com o

substrato de diamante hidrogenado. Esta comensurabilidade deu origem à quebra de si-

metria das sub-redes A e B do grafeno e, conseguentemente, a um gap no ponto de Dirac.

Como a superf́ıcie de diamante transferiu elétrons para o grafeno, o gap não estava no ńıvel

de Fermi e, por isso, a interface grafeno/diamante permaneceu condutora. A dopagem da

folha de grafeno pôde ser revertida com aplicação de campo elétrico orientado na direção

(111), o que tornou a interface semicondutora. Assim a interface grafeno/diamante se

comportou como um transistor por efeito de campo.

Palavras-chave: grafeno, diamante hidrogenado (111), efeito transistor.



Abstract

Devices that combine the high conduction of electricity at room temperature of graphene

with excellent ability to dissipate heat of diamond are of great interest for industry of

optical, electronic and electromechanical equipment. Thus, in this thesis investigated

the structural and electronic properties of graphene deposited on a surface of hydrogena-

ted diamond oriented (111) direction. We observe that with the application of pressure

graphene can be made commensurable with the hydrogenated diamond substrate. This

commensurability leads to symmetry breaking of the sublattices A and B of graphene and,

therefore, to a band gap in the Dirac point . As the diamond surface transfers electrons

to the graphene, the gap is not the Fermi level and therefore the interface graphene / dia-

mond remains metallic. The doping of the graphene sheet could be reversed by applying

an electric field oriented in the direction (111) which turns the interface metallic behavior

into a semiconductor. Thus, the graphene / diamond interface behaves as a field effect

transistor.

Keywords: graphene, hydrogenated diamond (111), effect transistor.
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triângulo formado pelos pontos de alta simetria K, Γ, M e K, mostrado

na figura 2.3. Figura retirada e alterada da referência [16]. . . . . . . . . . 20

3.1 Ciclo auto-consistente da solução da equação de Kohn-Sham (retirada da

referência [23]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.1 Vista superior de uma folha de grafeno e seus vetores de rede. Nesta figura,
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4.4 Energia em função do parâmetro de rede do grafeno. . . . . . . . . . . . . 40

4.5 Os segmentos de reta que ligam os pontos ABCA são os de maior simetria

da rede hexagonal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.6 Superf́ıcies de interação grafeno/diamante ao longo do circuito ABCA. . . 41

4.7 Vista superior do diamante hidrogenado (111) com folha de grafeno em azul

depositada. Observe a quebra de simetria das sub-redes A e B do grafeno

percorrendo qualquer hexágono da rede e percebendo a alternância entre
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1 Introdução

Os materiais sempre exerceram grande influência nas sociedades como um todo [1]. Esse

fato é comprovado pela história, visto que certos peŕıodos são conhecidos pelo material

mais significativo da época. Como exemplos podemos citar as eras da pedra lascada e do

bronze. Seja melhorando as condições de vida ou governando a economia, os materiais

sempre estiveram presentes e despertaram a curiosidade do homem. Não é dif́ıcil entender

esse interesse, pois muitas vezes o desenvolvimento ou aplicação de uma tecnologia de-

pende do melhoramento ou descoberta de materiais. O material em foco agora é o grafeno

e os motivos para estudá-lo são muitos.

O grafeno é um super material. A começar pela sua existência que parecia imposśıvel.

Flutuações térmicas impediriam a sua formação bidimensional (2D). Apesar de sua cons-

tituição aparentemente simples, apenas átomos de carbono hibridizados em sp2 dispostos

numa rede hexagonal regular, figura 1.1, ele apresenta inúmeras propriedades intrigantes

com grandes possibilidades de aplicação [2].

Figura 1.1: A folha de grafeno isolada assemelha-se a um lençol desarrumado numa cama

(retirada da referência [3]).



Descoberto experimentalmente em 2004 por A. K. Geim e K. S. Novoselov, cientistas

russos laureados com o Nobel de F́ısica de 2010 pelos seus trabalhos com grafeno, esse

material é o mais fino, o mais resistente e o menos denso que temos conhecimento. Possui

98% de transparência. É impermeável a gases. Combina qualidades conflitantes como

fragilidade (não apresenta regime plástico) e ductibilidade. Apresenta boa condutividade

térmica e elevada condução de eletricidade a temperatura ambiente [4]. E a lista de

propriedades desse super material não pára por aqui. Acima são citados apenas alguns

exemplos.

Já as possibilidades de aplicação são proporcionais ao número de propriedades que o

grafeno apresenta. Podemos citar aplicações em circuitos eletrônicos (eletrônica flex́ıvel e

de melhor desempenho), células solares (menor custo e melhor rendimento), sensores de

gases e cristais ĺıquidos (displays) [5]. Atualmente, esse material é a menina dos olhos

de grandes empresas e centros educacionais. A Nokia, por exemplo, o estuda desde 2006.

Nesse peŕıodo, identificou várias posśıveis áreas para sua aplicação e, o que é um grande

incentivo, patenteou seu uso em sensores de câmeras. Seu grande objetivo é aplica-lo nos

seus celulares. No ińıcio de 2013, o diretor da Nokia anunciou com grande entusiasmo um

investimento de 2, 7 bilhões de reais nas pesquisas com grafeno [8].

Já a Universidade Mackenzie se destaca no Brasil. Ela está investindo 20 milhões

de reais na construção de um centro de pesquisas de grafeno. A Folha de S. Paulo do

dia 27 de Outubro de 2013 indicou a construção do Mackgrafe - Centro de Pesquisas

Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologias - como o maior investimento

que uma instituição de ensino superior privada faz com recursos próprios [9]. A figura 1.2

apresenta algumas possibilidades de aplicação do grafeno.

Figura 1.2: Futuro provável para o grafeno (retiradas das referências [6] e [7]).
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Os esforços e investimentos para conhecer o grafeno e aplica-lo são fantásticos. A pre-

sente dissertação pretende contribuir com a simulação do efeito transistor num dispositivo

confeccionado com grafeno e diamante, além do seu entendimento. A estratégia consiste

em deposita-lo sobre o substrato quase comensurável diamante hidrogenado terminado no

plano cristalino (111), submeter o sistema a pressões uniaxiais e aplicar campos elétricos

devidamente orientados. Tudo gira em torno da quebra de simetria das sub-redes A e B

do grafeno (submeter os átomos A e B a potenciais diferentes). Veja a figura 1.3.

Figura 1.3: Rede cristalina do grafeno evidenciando os átomos A e B que formam suas

sub-redes.

Neste ponto do trabalho gostaŕıamos de esclarecer: as redes do grafeno e do diamante

hidrogenado (111) possuem os mesmos vetores unitários, porém seus vetores de rede não

possuem os mesmos módulos (o parâmetro de rede do grafeno é 1% menor que o parâmetro

de rede do diamante), por isso dizemos que essas geometrias são quase comensuráveis; a

escolha do plano cristalino (111) foi devido às suas semelhanças com a rede do grafeno

e estabilidades estrutural e qúımica; como veremos, a simples deposição do grafeno não

resolve o problema, ou seja, ele não apresenta um gap, por isso a necessidade de submeter

o sistema a pressões; veremos também que o substrato transfere elétrons para a folha de

grafeno, tornando o sistema metálico; para reverter tal situação, foi necessário submeter

o sistema a campos elétricos devidamente orientados.

Para atingir o objetivo desta dissertação, trataremos no segundo caṕıtulo do método

tigh-binding. O propósito é esclarecer a origem do gap esperado para o grafeno, ou seja,

elucidar a quebra de simetria das sub-redes A e B do grafeno. Nesse processo, alguns

aspectos estruturais e de ligação entre átomos de carbono do grafeno serão explicados. Já
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no terceiro caṕıtulo, trataremos das teorias utilizadas pelo código computacional SIESTA.

No quarto caṕıtulo, apresentaremos e discutiremos a estrutura grafeno/diamante e os

resultados obtidos. Nas subseções desse caṕıtulo:

• Grafeno e Diamante Hidrogenado (111), compararemos a rede do grafeno com a

rede do diamante hidrogenado (111). Ao longo do texto, discutiremos o papel dos

átomos de hidrogênio nas terminações da estrutura de diamante;

• Estabilidade Energética do Dispositivo, compararemos duas possibilidades para que

o sistema atinja o estado de menor energia e discutiremos o por que da necessidade

de aplicação de pressão sobre o sistema;

• Relação entre Pressão e Gap Apresentado pelo Sistema, discutiremos, alé da quebra

de simetria das sub-redes A e B do grafeno, a relação quase que linear entre pressão

e gap;

• Estrutura de Bandas do Sistema sobre Pressão, provaremos que apesar do sistema

continuar metálico, a folha de grafeno apresenta gap;

• Efeito do Campo Elétrico sobre o Sistema, mostraremos o efeito transistor no dis-

positivo através da aplicação de um campo elétrico devidamente orientado.

Já no quinto caṕıtulo, fecharemos o trabalho com conclusões que foram apresentadas

ao longo do texto e que levaram ao efeito transistor no dispositivo grafeno/diamante. No

sexto caṕıtulo, indicaremos trabalhos futuros.

Para a realização dos cálculos do sistema tratado nesta dissertação foi utilizado o código

computacional SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations With Thousands of

Atoms) [10], o qual resolve as equações auto-consistentes de Kohn-Sham, usa o forma-

lismo da Teoria do Funcional da Densidade com a aproximação do pseudopotencial. Para

expandir as auto-funções de Kohn-Sham foi utilizado uma base composta por orbitais

atômicos numéricos de alcance finito.
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2 Aproximação Tigh-Binding

A célula unitária do grafeno tem dois átomos de carbono, região em destaque na figura

2.1. Para expandir a função de onda do grafeno, usamos uma combinação linear dos

orbitais atômicos desses átomos ([11] - [12]). Não consideramos os orbitais da primeira

camada, 1s, pois esses fazem parte do caroço e não participam das ligações qúımicas.

Os orbitais da segunda camada, 2s e 2px,y, formam três orbitais hibrizados mais um

orbital não hibridizado, 2pz, figura 2.2. Os orbitais hibridizados da segunda camada

fazem três ligações do tipo σ com átomos de carbono vizinhos na formação do grafeno.

Dessa forma, vamos considerar o modelo que leva em conta apenas um orbital por átomo,

2pz, o qual pode estabelecer ligações do tipo π com outros átomos. As ligações do tipo

π são responsávéis por grande parte das propriedades eletrônicas do grafeno enquanto as

do tipo σ são responsáveis pelas suas propriedades estruturais.

A parte periódica da função de onda de uma part́ıcula da célula unitária do cristal pode

ser escrita como uma combinação de orbitais centrados nos átomos A e B (considerando

a aproximação da part́ıcula independente):

ψunit−cell(~r) =
2∑
n

cnΦ2pz(~r − ~rn), (2.1)

onde cn são os coeficientes da combinação linear e Φ2pz(~r− ~rn) é o orbital atômico 2pz do

átomo de carbono centrado no átomo n.

Esta é a função de onda da célula de referência no cristal. Para obtermos a função

de onda do cristal inteiro com N células unitárias devemos somar sobre todas as N

células do cristal (a soma de soluções de uma equação diferencial é também uma solução).

Podemos obter a função de onda de qualquer célula do cristal fazendo uma translação de

um múltiplo inteiro dos vetores unitários (h~k · ~a1 + j~k · ~a2) e multiplicando pelo fator de

fase ei
~k·~R (teorema de Bloch - apêndice A). Assim, a função de onda de uma part́ıcula

para o cristal é:

ψk(~r) =
1√
N

∑
h,j

ei(h
~k· ~a1+j~k· ~a2)

2∑
n

cnΦ2pz(~r − ~rn − h~a1 − j ~a2). (2.2)



Figura 2.1: Nesta figura que representa a estrutura cristalina do grafeno os ćırculos fecha-

dos nas cores vermelho e azul identificam átomos de carbono, (A) e (B) respectivamente.

Esses átomos formam as sub-redes do grafeno uma vez que sua célula unitária, região em

destaque na figura, possui dois átomos de carbono: um do tipo (A) e outro do tipo (B).

Os vetores que formam a rede cristalina do grafeno, ~a1 e ~a2, e a distância interatômica

entre átomos de carbono, a0 ≈ 1.42nm, também são evidenciados nesta figura (retirada e

alterada da referência [5]).

Figura 2.2: Processo de hibridização dos átomos de carbono na formação do grafeno.

Nesse processo, um elétron do ńıvel 2s2 é transferido para o orbital 2pz. Em seguida,

ocorre uma combinação linear entre os orbitais 2s e 2pxy, o que dá origem ao orbital

hibridizado 2sp2. O orbital 2pz que não ficou hibridizado é responsável por grande parte

das propriedades elétricas do grafeno (retirada da referência [14]).
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Nosso objetivo é determinar os autovalores de energia. Para isso lembramos que ψk é

solução da equação de onda da mecânica quântica.

Hψk(~r) = Eψk(~r). (2.3)

O cristal tem 2 orbitais por célula e N células, logo temos ao todo 2N orbitais. Multi-

plicando a equação de onda da mecânica quântica por um orbital do cristal centrado em

um átomo i qualquer, Φ∗2pz(~r − ~ri), e integrando em todo espaço temos:∫
Φ∗2pz(~r − ~ri)Hψk(~r)d~r = E

∫
Φ∗2pz(~r − ~ri)ψk(~r)d~r. (2.4)

Temos 2N equações destas, uma para cada orbital i, cada uma com 2N integrais (ψk é

expandida em 2N orbitais). Assim temos um sistema com 2N equações e 2N coeficien-

tes. Os autovalores de energia E podem ser obtidos resolvendo este sistema de equações

(diagonalizando uma matriz 2N x 2N). Assim, temos 2N autovalores de energia para o

cristal com N células unitárias.

Note que, o que muda de uma célula unitária para outra é o fator de fase, ei
~k·~R. Isto

nos permite uma grande simplificação pois qualquer ponto ~K da rede rećıproca pode ser

escrito como um ponto ~k dentro da primeira Zona de Brillouin mais um vetor de translação

~G, formalmente ~K = ~k + ~G, veja a primeira Zona de Brillouin destacada na figura 2.3.

Por construção um vetor de translação da rede rećıproca multiplicado por um vetor de

translação da rede real é um múltiplo inteiro de 2π e, como ei2nπ = 1 para qualquer

n inteiro, basta lidarmos com vetores dentro da primeira Zona de Brillouin que temos

toda a informação do cristal. Note que este resultado é fantástico pois torna tratável

um problema com um enorme número de células unitárias (N é da ordem do número de

Avogadro). O sistema continua tendo 2N equações mas agora podemos lidar com 2 para

cada ponto k dentro da primeira Zona de Brillouin. Embora existam tantos pontos k

quanto células unitárias no cristal, na prática os autovalores de energia não variam muito

na vizinhaça de um dado ponto e por isso não precisamos de todos os pontos para termos

uma boa descrição dos autovalores.

A aproximação tight-binding leva em conta o fato dos orbitais atômicos decairem ra-

pidamente na medida que a distância em relação ao átomo aumenta. Assim, átomos em
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Figura 2.3: Qualquer pondo ~K da rede rećıproca pode ser escrito como um ponto ~k

dentro da primeira Zona de Brillouin quando adicionado a um vetor de translação ~G. Os

pontos K, M e Γ correspondem aos pontos de maior simetria dentro da primeira Zona de

Brillouin (retirada e alterada da referência [13]).

células unitárias muito distantes uma da outra praticamente não interagem e com isso a

maior parte das integrais da equação 2.4 são nulas. De fato, as integrais só tem valor sig-

nificativo para orbitais que sejam vizinhos próximos. Dentro da aproximação de primeiros

vizinhos podemos então reescrever a equação 2.4 (expandindo ψk) da seguinte forma:

ci

∫
Φ∗2pz(~r − ~ri)HΦ2pz(~r − ~ri)d~r

+

(primeiros−vizinhos)∑
h,j,n

ei(h
~k· ~a1+j~k· ~a2)cn

∫
Φ∗2pz(~r − ~ri)HΦ2pz(~r − ~rn − h~a1 − j ~a2)d~r

= Eci. (2.5)

Onde consideramos:

∫
Φ∗2pz(~r − ~ri)Φ2pz(~r − ~ri) = 1 e

∫
Φ∗2pz(~r − ~ri)Φ2pz(~r − ~rj) = 0

para j 6= i.

A integral

∫
Φ∗2pz(~r − ~ri)HΦ2pz(~r − ~ri)d~r é chamada de termo on-site e representa

o potencial local que o átomo i está submetido. Para o caso do grafeno depositado,

os átomos de suas sub-redes A e B não estão necessariamente submetidos ao mesmo

pontencial local. Por simplicidade vamos chamar as integrais on-site de αA e αB.

Já a integral

∫
Φ∗2pz(~r− ~ri)HΦ2pz(~r− ~rn−h~a1− j ~a2)d~r é chamada de termo de hopping

e consideramos não nulas apenas integrais entre orbitais vizinhos. Chamaremos esta
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integral de −γ.

De forma simplificada a equação 2.5 fica:

ciαi −
(primeiros−vizinhos)∑

h,j,n

ei(h
~k· ~a1+j~k· ~a2)cnγ = Eci. (2.6)

Temos então duas possibilidades: i = A e n = B ou i = B e n = A, que resultam nas

duas equações:

cAαA −
(primeiros−vizinhos)∑

h,j

ei(h
~k· ~a1+j~k· ~a2)cBγ = EcA (2.7)

e

cBαB −
(primeiros−vizinhos)∑

h,j

ei(h
~k· ~a1+j~k· ~a2)cAγ = EcB. (2.8)

Os vetores de rede do grafeno são: ~a1 =

(√
3a

2
,
a

2

)
e ~a2 =

(√
3a

2
,−a

2

)
. O átomo A

tem um vizinho B na mesma célula da rede real (h = 0; j = 0) e em duas células vizinhas

(h = −1; j = 0) e (h = 0; j = −1). O átomo B tem um vizinho A na mesma célula

(h = 0; j = 0) e em duas células vizinhas (h = 1; j = 0) e (h = 0; j = 1). Substituindo

estes dados nas equações 2.7 e 2.8 temos:

cAαA − γcB
(

1 + ei(−
~k· ~a1) + ei(−

~k· ~a2)
)

= EcA (2.9)

e

cBαB − γcA
(

1 + ei(
~k· ~a1) + ei(

~k· ~a2)
)

= EcB. (2.10)

Substituindo os vetores de rede acima e resolvendo o sistema de equações chegamos em:

(αA − E)(αB − E)− γ2

(
1 + 4cos

(√
3kxa

2

)
cos

(
kya

2

)
+ 4cos2

(
kya

2

))
= 0. (2.11)

Resolvendo a equação de segundo grau para E temos:

E =
αA + αB

2
±√√√√(αA − αB)2 + 4γ2

(
1 + 4cos

(√
3kxa

2

))
cos

(
kya

2

)
+ 4cos2

(
kya

2

)
(2.12)
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Figura 2.4: Relação de dispersão da energia do grafeno ao longo do peŕımetro do triângulo

formado pelos pontos de alta simetria K, Γ, M e K, mostrado na figura 2.3. Figura

retirada e alterada da referência [16].

A figura 2.4 apresenta a estrutura de bandas do grafeno, a qual corresponde à equação

2.12.

Analisando a conexão entre a equação 2.12 e a figura 2.4 podemos identificar alguns

pontos importantes que foram abordados na introdução e neste caṕıtulo: o grafeno é um

semi-condutor de gap nulo pois, sua banda de valência toca sua banda de condução em

um único ponto; existem apenas dois autovalores de energia para cada ponto ~k dentro

da primeira Zona de Brillouin, a qual possui as caracteŕısticas do cristal; os autovalores

de energia E do grafeno dependem dos potenciais locais a que estão submetidos suas

sub-redes A e B, ou seja, dos parâmetros αA e αB da equação 2.12; a simetria de energia

potencial da rede hexagonal do grafeno, uma vez que os parâmetros αA e αB possuem

sempre o mesmo módulo para cada ponto ~k. A ideia para transformar o grafeno num

semi-condutor de gap variável consiste em quebrar a igualdade entre esses parâmetros, o

que corresponde a submeter as sub-redes A e B do grafeno a potenciais diferentes. Para

atingir tal resultado, seguiremos a estratégia descrita na introdução.
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3 Metodologia

Neste caṕıtulo, trataremos das teorias utilizadas pelo código computacional SIESTA.

3.1 Problema de Muitos Corpos

Calcular a energia total para o caso de muitos corpos usando a mecânica quântica,

como exigido pelo problema desta dissertação, é extremamente dif́ıcil e imposśıvel ana-

liticamente. Para incluir efeitos relativ́ısticos é necessário resolver a equação de Dirac

(mecânica quântica relativ́ıstica) [16], de onde obtemos um vetor de estado que descreve

completamente o sistema. Ou seja, acessar além da energia total do sistema, suas proprie-

dades eletrônicas e magnéticas. Mas isso eleva demasiadamente o custo computacional do

cálculo. Para tornar esse custo acesśıvel, usualmente resolvemos a equação de Schrödinger

(mecânica quântica não relativ́ıstica), na qual o spin do elétron é colocado de forma ad

hoc.

Ĥψ = Eψ. (3.1)

Em que ψ é representada por:

ψ = ψ(~r1, ~r2, ..., ~rN , ~R1, ~R2, ..., ~RM) ≡ ψ(~r, ~R), (3.2)

com ~r caracterizando as coordenadas dos N elétrons e ~R as dos M núcleos.

O hamiltoniano não relativ́ıstico que descreve um sistema de N elétrons interagentes

num sólido com M núcleos é dado por:

Ĥ = T̂e + T̂N + V̂Ne + V̂ee + V̂NN . (3.3)

Cada termo desse hamiltoniano representa uma expressão de interação presente no

sistema. São elas: operador energia cinética eletrônica (T̂e), operador energia cinética

nuclear (T̂N), operador energia potencial atrativa núcleo-elétron (V̂Ne), operador energia



potencial repulsiva elétron-elétron (V̂ee) e operador energia potencial repulsiva núcleo-

núcleo (V̂NN). Essas expressões de interações são descritas abaixo em unidades atômicas,

onde a carga do elétron e sua massa, e as constantes ~ e 4πε0 possuem valores unitários.

• Operador energia cinética eletrônica:

T̂e = −
N∑
i=1

1

2
∇2
i (3.4)

• Operador energia cinética nuclear:

T̂N = −
M∑
j=1

1

2Mj

∇2
j (3.5)

• Operador energia potencial atrativa núcleo-elétron:

V̂Ne = −
N∑
i=1

M∑
j>i

Zi

| ~ri − ~Rj |
(3.6)

• Operador energia potencial repulsiva elétron-elétron:

V̂ee =
N∑
i=1

N∑
j>i

1

| ~ri − ~rj |
(3.7)

• Operador energia potencial repulsiva núcleo-núcleo:

V̂NN =
N∑
i=1

M∑
j>i

ZiZj

| ~Ri − ~Rj |
(3.8)

3.2 Aproximação de Born-Oppenheimer

A primeira aproximação usualmente feita é a de Born-Oppenheimer [17] que permite o

desacoplamento dos movimentos eletrônicos e nucleares. Isso é posśıvel devido os núcleos

possuirem massa muito superior à massa dos elétrons. Desta forma, os núcleos deslocam-se

numa velocidade muito inferior à velocidade dos elétrons. Nessa aproximação, subtráımos

a energia cinética dos núcleos do hamiltoniano molecular. Os elétrons movimentam-se

num potencial de núcleos fixos. Portanto,

Ĥ = [T̂e + V̂Ne + V̂ee + V̂NN ] + T̂N ≡ Ĥe + T̂N . (3.9)
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Onde Ĥe é o hamiltoniano eletrônico que depende das coordenadas dos elétrons (~r) e

parametricamente das coordenadas dos núcleos (~R). Portanto,

Ĥe = Ĥe(~r, ~R). (3.10)

Assim, temos:

Ĥeλ(~r, ~R) = Ee(~R)λ(~r, ~R). (3.11)

Sendo: λ(~r, ~R) a função de onda eletrônica e Ee(~R) a energia eletrônica dependente das

coordenadas dos núcleos.

Resolvendo a equação 3.11 a cada passo, após pequenas variações das posições nucleares

conseguimos encontrar o valor de Ee, que representa uma superf́ıcie de potencial para o

movimento dos núcleos (superf́ıcie adiabática). O próximo desafio seria resolver a equação

de Schrödinger para o movimento dos núcleos:

[T̂N + Ee(~R)]Φ(~R) = EΦ(~R). (3.12)

Onde ~R é uma variável. Entretanto, nesta dissertação, vamos tratar o movimento

dos núcleos classicamente. Feita a aproximação de Born-Oppenheimer nosso problema

consiste em resolver a equação de Schrödinger para Ĥe (equação 3.11).

3.3 Aproximação da Part́ıcula Independente

Após a aproximação de Born-Oppenheimer focamos no problema de N elétrons. O

objetivo é encontrar uma solução para ψ(~r1, ~r2, ..., ~rN) caracterizada pelo hamiltoniano

eletrônico (equação 3.11), na qual a interação repulsiva sentida por um dos elétrons do

sistema dependa das coordenadas de todos os outros elétrons. Com o intuito de simpli-

ficar este problema, faremos uso da aproximação da part́ıcula independente [18], onde

cada elétron move-se independentemente sob a ação de um potencial efetivo devido aos

demais elétrons. Assim, a equação de Schrödinger torna-se separável e transformamos

um problema de N elétrons em N problemas de um elétron, cada um descrito por uma

função de onda (φi).
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O processo de minimização
∂E

∂φi
= 0, com a restrição 〈φi | φi〉 = 1, nos leva à seguinte

equação do hamiltoniano de elétrons não interagentes (Ĥnon):

Ĥnon =
N∑
i=1

[
−∇2

i

2
+ V (~ri)

]
=

N∑
i=1

hi. (3.13)

Onde Vee está inclúıdo de forma efetiva em V (~ri). Assim, a equação de Schrödinger

fica representada da seguinte maneira:

ĤnonΨ = EnonΨ. (3.14)

Ψ é o produto antissimétrico de autofunções de um elétron (se Ψ for o produto simples

temos a aproximação de Hartree). Esse produto pode ser escrito da seguinte forma:

Ψ =
1√
N !

∑
p

(−1)pφα1(p1)φα2(p2)...φαN (pN). (3.15)

Onde,

hiφαi = εαiφαi . (3.16)

Portanto,

Enon = εα1 + εα2 + ...+ εαN . (3.17)

Na equação 3.15 αi inclui o spin e p é a permutação onde: (−1)p = 1, para permutações

pares, e (−1)p = −1, para permutações ı́mpares. Assim, quando αi = αj temos que φ = 0,

o que corresponde ao prinćıpio de exclusão de Pauli. Esse prinćıpio diz que dois ou mais

elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico [19].

Como exemplo do uso desta teoria, vamos considerar o estado fundamental do átomo

de hélio, desprezando totalmente a interação entre seus elétrons. Neste caso, temos duas

soluções:

φ1S(r)σ1

e

φ1S(r)σ2
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Podemos escrever a função de onda total do estado fundamental como um determinante

de Slater:

Ψ =
1√
2

∣∣∣∣∣∣ φ1(~r1, σ1) φ2(~r1, σ1)

φ1(~r2, σ2) φ2(~r2, σ2)

∣∣∣∣∣∣. (3.18)

Então Ψ:

Ψ =
1√
2

[φ1(~r1, σ1)φ2(~r2, σ2)− φ2(~r1, σ1)φ1(~r2, σ2)]. (3.19)

3.4 Teoria do Funcional da Densidade

A teoria do funcional da densidade, DFT (Density Functional Theory) ([20] e [21]),

é uma teoria da mecânica quântica usada em qúımica quântica e f́ısica do estado sólido

para resolver sistemas compostos de muitos corpos. Em muitos casos, os resultados de

cálculos utilizando DFT concordam satisfatoriamente com os resultados experimentais.

Além disso, o custo computacional é relativamente baixo, quando comparado a métodos

baseados em funções de onda de muitos elétrons, tais como a teoria de Hartree-Fock.

Isto porque, a densidade eletrônica é um objeto que depende apenas de três coordenadas

espaciais enquanto a função de onda depende de 3N variáveis (onde N é o número de

elétrons), isto sem levar em conta o spin.

3.4.1 Interação Elétron-Núcleo como Funcional da Densidade

O hamiltoniano eletrônico é dado por:

Ĥe = T̂e + V̂Ne + V̂ee + V̂NN . (3.20)

V̂NN é uma constante que poderá ser somada depois. Assim, podemos reescrever o

hamiltoniano eletrônico da seguinte forma:

Ĥe = −1

2

N∑
i=1

∇2
i −

N∑
i=1

M∑
j>i

Zj

| ~ri − ~Rj |
+

N∑
i=1

M∑
j>i

1

| ~ri − ~rj |
(3.21)

→ Ĥe = −1

2

N∑
i=1

∇2
i −

N∑
i=1

vNe(~ri) +
N∑
i=1

M∑
j>i

1

| ~ri − ~rj |
. (3.22)
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vNe(~ri) representa a interação atrativa dos núcleos no i-ésimo elétron. Esse hamiltoniano

descreve o movimento de N elétrons no campo de M núcleos fixos. Nesse sentido, as

posições instantâneas dos núcleos definem o potencial externo. Assim, chegamos à seguinte

equação de Schrödinger:

Ĥeψk = Ekψk. (3.23)

Com ψk escrito:

ψk = ψ(~r1σ1, ~r2σ2, ..., ~rNσN), (3.24)

onde σ representa o spin

(
±1

2

)
e ~r é sua variável no espaço. A função de onda deve ser

normalizável,

〈ψ | ψ〉 = 1. (3.25)

Como os elétrons são férmions a função de onda tem que ser antissimétrica por troca

de ı́ndices, ou seja:

ψ(~r1σ1, ..., ~riσi, ..., ~rjσj, ..., ~rNσN) = −ψ(~r1σ1, ..., ~riσi, ..., ~rjσj, ..., ~rNσN), (3.26)

a fim de obedecer ao prinćıpio de exclusão de Pauli.

Então, existem N ! permutações com o mesmo | ψ |2. Assim, N ! | ψ |2 d3~r1d
3~r2...d

3~rN é

a probabilidade de encontrar um spin σi, no volume d3~ri, com spin σ2 no volume d3~r2 etc.

Tomando nσ(~r) como a densidade eletrônica no ponto ~r para um dado spin temos

que nσ(~r)d~r é a probabilidade de encontrarmos um elétron com o spin σ no volume d3~r

localizado em ~r.

Podemos encontrar nσ(~r) integrando sob os (N − 1) elétrons restantes,

nσ(~r) =
1

(N − 1)!

σN∑
σ2

∫
d3~r2...

∫
d3~rNN ! | ψ |2

−→ nσ(~r) = N

σN∑
σ2

∫
d3~r2...d

3~rN | ψ(~r1σ1, ~r2σ2, ..., ~rNσN) |2 (3.27)

Assim, a densidade eletrônica é definida da seguinte maneira:

n(~r) =
∑
σ

nσ(~r). (3.28)
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O potencial efetivo, 〈VNe(~r)〉, pode ser escrito como um funcional da densidade:

< VNe(~r) > = < ψ | VNe(~r) | ψ > =

∫
d3~r1, ...,

∫
d3~rN

N∑
i=1

vNe(~ri) | ψ |2. (3.29)

Para i = 1 integramos sob todas as variáveis, exceto ~r1. Assim:

< VNe(~r) >=

∫
d3~r2, ..., d

3~rN

∫
vNe(~r1)d3~r1 | ψ |2

+

∫
d3~r1

∫
d3~r3, ..., d

3~rN

∫
vNe~r2d

3~r2 | ψ |2 +... (3.30)

Utilizando

∫
d3~riv(~ri) =

∫
d3~rjv(~rj) pois ~ri e ~rj assumem todos os valores de ~r temos:

< VNe(~r) > = N

∫
d3~r2, ..., d

3~rN

∫
vNe(~r) | ψ |2 d3~r =

∫
vNe(~r)n(~r)d3~r. (3.31)

3.4.2 Teoremas de Hohenberg-Kohn

Na década de 1960, P. Hohenberg e W. Kohn mostraram que a densidade eletrônica,

n(~r), definida pela equação 3.28, poderia ser tratada como uma variável, e todas as

propriedades do sistema passariam a ser consideradas funcionais 1 únicos da densidade

do estado fundamental. Dois teoremas de Hohenberg-Kohn [21] são utilizados na teoria

do funcional da densidade pois, eles permitem formular o problema de muitos corpos em

termos da densidade eletrônica como variável básica. Esses teoremas dizem o seguinte:

Teorema 1: Para qualquer sistema de part́ıculas interagentes, o potencial externo,

Vext(~r), é determinado unicamente, a menos de uma constante, pela densidade eletrônica

do estado fundamental n0(~r).

Teorema 2: Um funcional para a energia E[n] em termos da densidade n(~r) pode ser

definido válido para qualquer potencial externo, Vext(~r). A energia do estado fundamental

é o mı́nimo global deste funcional e a densidade n(~r), que minimiza o funcional, é a

densidade do estado fundamental, n0(~r).

1Um funcional é um mapeamento de uma função, n(~r), resultando no número F [N ].
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O termo Vext(~r) é representado em nossos cálculos por vNe(~r). A validade e as provas

desses teoremas estão no apêndice B. Lembrando que no prinćıpio variacional do estado

fundamental, a energia do sistema é dada por:

E = minΨ〈Ψ | Hel | Ψ〉. (3.32)

Se o potencial externo é separado num funcional da densidade eletrônica, a energia do

sistema é dada por:

minΨ→n〈Ψ | H | Ψ〉 = minΨ→n〈Ψ | T̂ + V̂ee | Ψ〉+

∫
d3~rVext(~r)n(~r). (3.33)

O primeiro termo da direita da equação acima é chamado de funcional universal:

F [n] = minΨ→n〈Ψ | T̂ + V̂ee | Ψ〉. (3.34)

Assim:

E = minnE[n] = minn{F [n] +

∫
d3~rVext(~r)n(~r)}. (3.35)

Para encontrarmos os extremos basta fazer δE[n] = 0. Se o número N de elétrons for

constante, temos o seguinte v́ınculo:∫
n(~r)d3~r = N. (3.36)

Usando a técnica dos multiplicadores de Lagrange (µ), minimizamos:

δ{E[n]− µ
∫
n(~r)d3~r}

δn
= 0

−→
δ{F [n] +

∫
d3~rVext(~r)n(~r)− µ

∫
n(~r)d3~r}

δn
= 0

−→ δF [n]

δn
+ Vext(~r)− µ = 0. (3.37)

A densidade eletrônica fica definida:

n(~r) =
∑
α

f(µ− εα) | Φα |2 =

ocupado∑
α

| Φα |2. (3.38)
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| Φα〉 é um auto estado de um elétron e f(µ−εα) é a distribuição de Fermi. Conhecendo

µ (preenchendo os estados) Vext(~r) é unicamente determinado pela densidade do estado

fundamental (equação 3.37).

3.4.3 Sistema não Interagente de Kohn-Sham

Uma importante ideia introduzida por Kohn-Sham é usar o conceito de um sistema

de referência de part́ıculas independentes, ou seja, não interagentes [22]. Considerando

V̂ee = 0, podemos reescrever a equação 3.35 da seguinte forma:

Fnon[n] = Tnon[n], (3.39)

em que o termo Tnon é o funcional de energia cinética de um sistema de elétrons que

não interagem e que possuem a mesma densidade de um sistema interagente. Assim, a

equação 3.37 fica:
δTnon
δn

+ veff = µ, (3.40)

onde veff é o potencial efetivo que garante que o sistema não interagente tenha a mesma

densidade do sistema interagente. Somando e subtraindo Tnon[n] e o termo de Hartree

U [n] 2 ao funcional universal F [n], temos:

F [n] = Tnon[n]− Tnon[n] + U [n]− U [n] + T [n] + Vee[n]

= Tnon[n] + U [n] + Exc[n]. (3.41)

Onde Exc[n] inclui o termo de interação elétron-elétron não clássico (troca e correlação)

mais a parte residual da energia cinética. Exc[n] é denominado funcional de troca e

correlação. Embora o formalismo da DFT seja exato, a expressão para o funcional de

troca e correlação não é. Ao realizar os cálculos, usamos aproximações para o funcional

de troca e correlação.

Assim, para que a equação 3.40 fique consistente com
δF

δn
+ Vext = µ, temos o seguinte

potencial efetivo:

veff = Vext +
δU

δn
+
δExc
δn

(3.42)

2U [n] =
1

2

∫
d3~r

∫
d3~r′

n(~r)n(~r′)

| ~r − ~r′ |
é o termo de Hartree, campo médio coulombiano.
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As equações 3.41 e 3.42 apresentam o esquema de Kohn-Sham, o qual é auto-consistente,

uma vez que o potencial efetivo depende da densidade eletrônica. Nesse esquema, a

densidade exata do estado fundamental de um sistema de elétrons interagentes é gerada

a partir da solução de um problema auxiliar, o problema do sistema de elétrons que não

interagem, definido a fornecer a mesma densidade do estado fundamental.

Substituindo a seguinte equação

δTnon
δn

=
δTnon
δΦ∗α

∂Φ∗α
∂n

= −∇
2Φα

2m

1

f(µ− εα)Φα

(3.43)

na relação 3.40 3, temos:

−∇
2Φα

2m

1

f(µ− εα)Φα

+ veff = µ

−→ −∇
2Φα

2m
+ vefff(µ− εα)Φα = µf(µ− εα)Φα. (3.44)

Para µ = εα, temos:

−∇
2Φα

2m
+ veffΦα = εαΦα. (3.45)

A equação acima é conhecida como equação de Khon-Sham, a qual é analoga à equação

de Schrödinger para uma part́ıcula com potencial efetivo dado pela equação 3.42. Uma

representação esquemática da busca de uma solução auto-consistente da equação de Kohn-

Sham é mostrada na figura 3.1.

3.4.4 O Funcional de Troca e Correlação

O formalismo de Kohn-Sham se faz valer ao utilizar uma aproximação para o potencial

de troca e correlação. A aproximação LDA (Local Density Approximation) [21] para o

funcional de troca e correlação é muito usada em cálculos de estruturas eletrônicas e apre-

senta bons resultados para sólidos cuja densidade n(~r) varie lentamente nas vizinhanças

de ~r. Assumindo que a energia de troca e correlação por elétron, εxc(~r), seja igual à

energia de troca e correlação por elétron de um gás de elétrons interagentes de mesma

3Onde foi utilizado: Tnon = 〈Φα | T̂ | Φα〉 = −
∫
d3~rΦ∗α

∇2

2m
Φα;

δTnon
δΦ∗α

= −∇
2Φα
2m

;
∂n

∂Φ∗α
=

f(µ− εα)Φα.
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Figura 3.1: Ciclo auto-consistente da solução da equação de Kohn-Sham (retirada da

referência [23]).

densidade em ~r de tal forma que:

Exc =

∫
εxc[n]n(~r)d~r, (3.46)

e

µxc[n] =
δExc[n]

δn
=
d(εxc[n]n(~r))

dn
. (3.47)

A energia de troca e correlação por elétron, εxc[n], é obtida a partir de cálculos de Monte

Carlo. Mas qualquer sistema real não é homogêneo. A fim de melhorarmos a aproximação

para o funcional Exc[n], temos que incluir informações sobre a taxa de variação de n(~r)

em relação a ~r. Na aproximação GGA (Generalized Gradiente Approximation) a energia

de troca e correlação pode ser escrita da seguinte maneira:

EGGA
xc [n; ~∇n] =

∫
d3~rf(n; ~∇n), (3.48)
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onde substituimos a equação 3.46 por uma função que dependa não só de n(~r), como

também de seu gradiente. A escolha de f(n; ~∇n) define diferentes GGAs.

3.5 Teorema de Força de Hellmann-Feynman

Antes de determinarmos as propriedades de interesse de um sólido, precisamos dispor

da estrutura mais estável que o representa. Para tanto, definimos a célula unitária e a

base de átomos que reproduzem no espaço uma estrutura periódica. Para o cálculo da

força f́ısica real que atua sobre os ı́ons, faremos uso do teorema de Hellmann-Feynman

[24]. Para provar o teorema, consideraremos o hamiltoniano dependente de um parâmetro

λ, ou seja, Hλ(x, y, z). Assim, considerando a função de onda normalizada 〈Ψλ | Ψλ〉 = 1:

Eλ = 〈Ψλ | Hλ | Ψλ〉, (3.49)

Já vimos que para encontrarmos o extremo basta fazermos
dEλ
dλ

= 0.

dEλ
dλ

=
d〈Ψλ | Hλ | Ψλ〉

dλ

−→ dEλ
dλ

= (
d〈Ψλ |
dλ

)Hλ | Ψλ〉+ 〈Ψλ | [(
∂Hλ

∂λ
) | Ψλ〉+Hλ

d | Ψλ〉
dλ

]

−→ dEλ
dλ

= 〈Ψλ | (
∂H

∂λ
) | Ψλ〉+

d〈Ψλ′ | Hλ | Ψλ′〉
dλ

. (3.50)

Pelo prinćıpio variacional, o último termo da equação acima é zero. Com isso, a nossa

equação fica da seguinte forma:

dEλ
dλ

= 〈Ψλ |
∂Hλ

∂λ
| Ψλ〉. (3.51)

Para o caso de uma molécula na aproximação de Born-Oppenheimer:

H =
N∑
i=1

−∇2
i

2
+

N∑
i=1

M∑
j=1

−Zj
| ~ri − ~Rj |

+
1

2

N∑
i=1

M∑
j>i

1

| ~ri − ~rj |
+

1

2

N∑
i=1

M∑
j>i

ZiZj

| ~Ri − ~Rj |
. (3.52)

Para encontrar a força no núcleo localizado em ~Rα:

~F~Rα =
−∂E
∂ ~Rα

= −〈Ψ | ∂H
∂ ~Rα

| Ψ〉

−→ ~F~Rα = 〈Ψ |
∑
j 6=α

ZαZj(~Rα − ~Rj)

| ~Rα − ~Rj |3
| Ψ〉+ 〈Ψ |

∑
i

Zα(~ri − ~Rα)

| ~ri − ~Rα |3
| Ψ〉, (3.53)
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〈Ψ |
∑

i

Zα(~ri − ~Rα)

| ~ri − ~Rα |3
| Ψ〉 representa VNe. Escrevendo VNe em função da densidade

eletrônica, temos:

~F~Rα = 〈Ψ |
∑
j 6=α

ZαZj(~Rα − ~Rj)

| ~Rα − ~Rj |3
| Ψ〉+

∫
d3~rn(~r)

Zα(~r − ~Rα)

| ~r − ~Rα |3
. (3.54)

3.6 Teoria do Pseudopotencial

É posśıvel distinguir duas regiões atômicas em cálculos de estrutura eletrônica de

moléculas e de sólidos: a região do caroço e a região de valência. A primeira é formada

pelo núcleo e pelos elétrons fortemente ligados a ele e, a segunda pelos elétrons de ligação.

Portanto, a forma dos orbitais do caroço permanecem quase que inalteradas em diferentes

ambientes qúımicos 4 e somente os elétrons de valência participam das reações qúımicas.

Assim, esta teoria é conhecida como teoria do pseudopotencial [18]. Os pseudospotenciais

utilizados neste trabalho foram obtidos a partir de cálculos atômicos auto-consistentes.

Nesse método, a forma real da função de onda dentro da região do caroço é substituida

por uma função anaĺıtica coveniente.

Fr = rR(r) = rl+1f(r). (3.55)

R(r) é a pseudo-função de onda radial e l é o número quântico do momento angular.

A função f(r) é escolhida de forma a não gerar um potencial singular. Ela pode ser um

polinômio

f(r) = αr4 + βr3 + γr2 + ζ, (3.56)

ou uma exponencial,

f(r) = exp[αr4 + βr3 + γr2]. (3.57)

O termo linear esta ausente na equação 3.56 para evitar uma singularidade em r=0.

Para determinarmos os coeficientes em f(r), aplicamos as seguintes condições:

• os autovalores de valência da pseudo-função de onda devem ser iguais aos da função

real;

4Mas, existem algumas situações em que os estados do caroço são afetados. Nestes casos não é posśıvel

a aplicação da teoria do pseudopotencial.
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• a pseudo-função de onda não deve ter nós, para não haver singularidades no poten-

cial, e deve ser igual à função de onda real fora do caroço;

• a pseudo-carga contida em uma esfera de raio rc deve ser igual à carga real da mesma

esfera, ∫ rc

0

| RPs
l (r) |2 r2d~r =

∫ rc

0

| Rl(r) |2 r2d~r; (3.58)

• as derivadas primeira e segunda da função F (r) devem ser iguais às derivadas pri-

meira e segunda da função de onda real, no ponto r = rc.

O pseudopotencial é obtido invertendo-se a equação radial de Kohn-Sham:

V Ps(r) = εl −
l(l + 1)

2r2
− 1

F (r)

d2F (r)

dr2
. (3.59)

Para podermos utilizar o pseudopotencial em diversos ambientes qúımicos, devemos

remover a blindagem dos elétrons de valência. Isto é feito subtraindo do pseudopotencial

a contribuição do potencial de Hartree e de troca e correlação devido a carga de valência:

V Ps
ion = V Ps −

∫
nv(~r)

| ~r − ~r′ |
d~r′ − V v

xc[n(~r)]. (3.60)

Em cálculos auto-consistentes o potencial iônico é dividido em uma parte local, cou-

lombiana de longo alcance que depende apenas da distância do núcleo, e uma parte não

local, dependente de l e de curto alcance:

V Ps
ion = V Ps

ion−local(~r) +
∑
l

V Ps
l | l〉〈l |. (3.61)

3.7 Método LCAO

A expansão das autofunções, Ψi(~r), num conjunto de funções de base, nos permite

transformar as equações de Kohn-Sham em equações algébricas. Um tipo de construção

de funções de base muito usual em cálculos de estrutura eletrônica de sólidos é o método

LCAO (em inglês Linear Combination of Atomic Orbital) [18]. Nesse método, orbitais

atômicos e moleculares são expandidos em uma combinação linear de funções de base

previamente escolhidas. Assim:

| Ψi〉 =
n∑
µ

Ciµ | Φµ〉, (3.62)

34



onde Ciµ corresponde a coeficientes de combinação linear que representam os orbitais | Ψi〉

como misturas de µ e funções de base | Φµ〉. Os orbitais | Ψi〉 satisfazem H | Ψi〉 = εi | Ψi〉.

Usando a equação 3.62, podemos escrever:

H
n∑
µ

Ciµ | Φµ〉 = εi

n∑
µ

Ciµ | Φµ〉. (3.63)

Multiplicando ambos os lados da equação 3.63 por 〈Φµ′ | temos,

n∑
µ

Hµ′µCiµ = εi

n∑
µ

Sµ′µCiµ, (3.64)

onde Hµ′µ = 〈Φµ′ | H | Φµ〉 e Sµ′µ = 〈Φµ′ | Φµ〉 são integrais de recobrimento e correspon-

dem a uma medida da superposição das funções | Φµ′〉 e 〈Φµ |. A equação 3.64 representa

um sistema que pode ser escrito na forma matricial da seguinte forma,

HCi = εiSCi. (3.65)

O sistema de equações dado por 3.65 tem solução diferente da trivial apenas quando

det[H − εS] = 0. (3.66)

A equação 3.66 fornece todos os autovalores εi. Substituindo seus valores em 3.64, os

coeficientes de Ci são determinados.
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4 Resultados

Neste caṕıtulo, apresentaremos e discutiremos os resultados da execução da estratégia

proposta na introdução para simular o efeito transistor no dispositivo grafeno/diamante.

As simulações foram realizadas através do código computacional SIESTA.

4.1 Grafeno e Diamante Hidrogenado (111)

Uma das semelhanças entre as redes de grafeno e de diamante hidrogenado orientado no

plano cristalino (111) é logo identificada quando são comparadas suas vistas superiores,

figuras 4.1 e 4.2: suas células de Wigner-Seitz são hexágonos regulares e possuem dois

átomos por célula. Na figura 4.2, átomos de carbono são representados por circulos

fechados e átomos de hidrogênio são representados por circulos abertos. Uma diferença

entre essas estruturas que logo também é percebida é que, diferentemente do grafeno, o

diamante é um sólido com vários planos cristalinos, vista lateral da figura 4.2.

Figura 4.1: Vista superior de uma folha de grafeno e seus vetores de rede. Nesta figura,

circulos fechados representam átomos de carbono; os circulos fechados em vermelho apenas

identificam átomos de carbono de sub-redes diferentes do grafeno.



Figura 4.2: Vistas superior e lateral do diamante hidrogenado (111) e seus vetores de

rede. Nesta figura, circulos fechados representam átomos de carbono e circulos abertos

átomos de hidrogênio.

Outra semelhança entre as estruturas em estudo reside nos seus vetores unitários. Eles

possuem as mesmas orientações espaciais,

(
~a1,2

a

)
=

(
~b1,2

b

)
. No entanto, os parâmetros

de rede do grafeno são aproximadamente 1% menor que os parâmetros de rede do dia-

mante,

(
b

a

)
≈ 1, 01. Como essa diferença é pequena dizemos que essas superf́ıcies são

quase comensuráveis.

A semelhança entre células de Wigner-Seitz das estruturas de grafeno e de diamante

(111) induz à seguinte pergunta: a simples deposição do grafeno sobre o diamante faria

com que suas redes ficassem comensuráveis, uma vez que é conhecido que o grafeno pode

adaptar-se ao substrato, como no caso de sua deposição sobre Ni [25], por exemplo? Na

seção intitulada Estabilidade Energética do Dispositivo veremos que a resposta é não.

Veremos também que a comensurabilidade dessas redes tem grandes implicações nas suas

estruturas eletrônicas. A figura 4.3 ilustra a deposição do grafeno sobre a superf́ıcie de

diamante hidrogenado.

Os átomos de hidrogênio nas terminações desse sistema possuem papéis importantes:

primeiro, eles impedem que a folha de grafeno, quando depositada, se ligue com a camada

mais próxima de carbono do diamante; segundo, eles passivam a superf́ıcie eliminando os
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Figura 4.3: Vista lateral do sistema idealizado. Observe os átomos de hidrogênio nas

terminações da rede de diamante.

efeitos das ligações sp3 pendentes na sua estrutura eletrônica.

A escolha do substrato diamante hidrogenado (111) foi devido às suas semelhanças e

quase comensurabilidade com a rede de grafeno, além de suas altas estabilidades qúımica

e estrutural.

4.2 Estabilidade Energética do Dispositivo

Quando o grafeno é depositado sobre o diamante hidrogenado (111), o sistema busca o

estado de menor energia. Nesta seção, compararemos duas maneiras para que o sistema

atinja tal estado. São elas: a folha de grafeno poderia sofrer deslocamentos e se acomodar

sobre a superf́ıcie de diamante, sem sofrer alterações em suas dimensões; a rede de grafeno

poderia sofrer uma pequena expansão e comensurar-se com a rede de diamante.

No caso das superf́ıcies ficarem comensuráveis existe um acréscimo na energida interna

do sistema devido ao custo elástico para esticar o grafeno. Por outro lado, se as estruturas

são comensuráveis, todos os átomos podem ficar em mı́nimos nas superf́ıcies de potencial

da interação entre grafeno e diamante, o que contribui para diminuir a energia interna do

sistema.
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Para comparar as possibilidades de estabilidade energética do dispositivo, temos que

calcular a energia livre de Helmholtz (F = U−TS), uma vez que ambas configurações tem

o mesmo volume. Como estamos trabalhando numa temperatura próxima da temperatura

nula (0, 05kelvin), a energia livre é simplesmente a energia interna, (F = U).

Para o caso da estrutura comensurável, o acréscimo na energia interna por par de

átomos de grafeno, lembrando que sua célula de Wigner-Seitz possui 2 átomos, pode ser

escrita como: ∆uC = k∆a2, onde k∆a2 é o custo elástico para variar o parâmetro de

rede do grafeno. A relação parabólica acima é sustentada pelo resultado apresentado pela

figura 4.4. Esse resultado mostra a correspondência parabólica entre a variação da energia

interna do grafeno em função do módulo de seu parâmetro de rede. Através da análise

dessa figura, podemos determinar o custo energético para tornar os parâmetros de rede

do grafeno e do diamante comensuráveis. O ponto mı́nimo da parábola corresponde ao

estado de menor energia do grafeno, de onde retiramos o valor do seu parâmetro de rede,

aproximadamente 2, 51 Å. A linha pontilhada verticalmente indica o valor do parâmetro

de rede do diamante, 2, 53 Å. A diferença entre as correspondentes energias (lidas no eixo

das ordenadas) desses valores de parâmetros de rede corresponde ao custo energético para

aumentar o parâmetro de rede do grafeno em 1%, ou seja, tornar as redes do grafeno e

do diamante comensuráveis. Para aumentar o parâmetro de rede do grafeno em 1% são

necessários 28meV .

Já o acréscimo na energia interna por par de átomos do sistema não comensurável

pode ser escrita como: ∆uNC = ∆Vmedio, onde ∆Vmedio é o valor médio do potencial

da superf́ıcie de interação grafeno/diamante. Nesse sistema, cada átomo de carbono da

folha de grafeno pode estar em qualquer ponto sobre a superf́ıcie de diamante e não

necessariamente no mı́nimo global, como no caso do sistema anterior. Para um número

de átomos suficientemente grande o acréscimo na energia interna do sistema é a média da

superf́ıcie de pontencial, o que justifica a expressão anterior. Esta é muito dependente da

pressão aplicada ao sistema. Como veremos a seguir, a aplicação de pressão pode fazer

∆uNC ≥ ∆uC .

Para determinarmos qual sistema é o mais estável energeticamente, precisamos obter a

superf́ıcie de potencial da interação grafeno/diamante do sistema não comensurável. Isso

39



Figura 4.4: Energia em função do parâmetro de rede do grafeno.

pode ser realizado deslizando a folha de grafeno sobre a superf́ıcie de diamante hidrogenado

(111) e medindo, para cada pressão aplicada, a energia interna do sistema. Uma vez

que cada superf́ıcie possui a simetria hexagonal da rede do grafeno, não precisamos nos

preocupar com todos os pontos do sistema. Podemos nos limitar aos pontos de maior

simetria da rede hexagonal para estimarmos a superf́ıcie de interação grafeno/diamante,

figura 4.5.

Seguindo os passos mencionados anteriormente para estimar a superf́ıcie de interação

grafeno/diamante, simulamos três sistemas submetidos a pressões diferentes, figura 4.6. A

aplicação de pressão sobre o sistema reside no fato de que a simples deposição do grafeno

sobre a superf́ıcie de diamante hidrogenado (111) não quebra a simetria das sub-redes A

e B do grafeno.

Antes de prosseguir, gostaŕıamos de detalhar o procedimento para a simulação das

superf́ıcies de interação grafeno/diamante. Os seguimentos de reta evidenciados na figura

4.5 foram divididos em vários pontos. Para cada pressão imposta ao sistema, sua energia
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Figura 4.5: Os segmentos de reta que ligam os pontos ABCA são os de maior simetria

da rede hexagonal.

Figura 4.6: Superf́ıcies de interação grafeno/diamante ao longo do circuito ABCA.

interna foi calculada para cada ponto desse circuito, o que deu origem às superf́ıcies de

energia potencial apresentadas na figura 4.6.

Analisando o painel da esquerda da figura 4.6, percebemos a qualidade dos cálculos,

pois nesse caso, o grafeno está simplesmente depositado sobre a superf́ıcie de diamante
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(111). A pressão uniaxial imposta ao sistema é de apenas 1, 22kBar 1. É posśıvel ver uma

barreira, diferença entre máximo e mı́nimo, de aproximadamente 3meV . Isso corresponde

a dizer que para deslocar a folha de grafeno sobre a suprerf́ıcie de diamante são necessários

três milésimos de eV. Assim, o acréscimo na energia interna do sistema comensurável

(∆uC = 28meV ) é maior que a do sistema não comensurável (∆uNC ≈ 3meV ) e, portanto,

não é energeticamente favorável que o sistema fique comensurável neste caso (quando

depositada, a folha de grafeno soferá deslocamentos até que o sistema atinja o estado de

menor energia).

Já a análise do painel do meio da figura 4.6 mostra uma barreira energética uma ordem

de grandeza superior, aproximadamente 80meV , quando comparada com o resultado da

barreira anterior. Nesse caso, a variação energética do sistema é superior à variação

energética do sitema comensurável (∆uNC > ∆uC). A pressão uniaxial sobre o sistema

é de 80, 16kBar. Antes desse valor de pressão ser atingido, a folha de grafeno já estará

comensurada com a superf́ıcie de diamante.

A análise do painel da direita da figura 4.6 e sua comparação com os outros painéis desta

mesma figura mostra que o tamanho da barreira energética cresce monotonicamente com a

pressão imposta ao sistema. A barreira apresentada por esse painel é de aproximadamente

200meV , duas ordens de grandeza superior quando comparada com o reultado da barreira

do primeiro painel. A pressão uniaxial é de 188, 74kBar, aproximadamente. Novamente,

o sistema não comensurável não é energeticamente favorável.

Diante destes resultados e sabendo previamente que a simples deposição do grafeno

sobre o diamante não quebra a simetria das sub-redes A e B do grafeno, conclúımos que

o sistema grafeno depositado sobre diamante hidrogenado orientado no plano cristalino

(111) atinge o estado de menor energia por comensurabilidade.

1Este número parece grande em relação à pressão atmosférica (1Bar) mas ele é da ordem do erro

na pressão calculada, ou seja, nesse caso o sistema está simplesmente depositado. É preciso ressaltar

que o erro na pressão não está relacionado com a qualidade dos parâmetros dos cálculos e sim com a

pequena quantidade de átomos na célula unitária. De fato, o painel da esquerda da figura 4.6 mostra

que os cálculos são capazes de perceber variações de aproximadamente 1meV . Esse erro numérico é

extremamente satisfatório visto que a energia de flutuação térmica, a 300K, gira em torno de 25meV .
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4.3 Relação entre Pressão e Gap Apresentado pelo

Sistema

Analisando mais uma vez a figura 4.6, podemos identificar que o mı́nimo global ocorre

quando os átomos da folha de grafeno estão no ponto B do circuito da figura 4.5. Nessa

situação, os átomos de hidrogênio do diamante tendem a furar a folha de grafeno. Em

outras palavras, eles ficam nos centros dos hexágonos formados pela folha de grafeno. Esse

fato é esperado já que, o arranjo no ponto B é o que disponibiliza o maior espaço vazio

para os átomos de hidrogênio. Aumentando a pressão sobre o sistema, a distância entre

a folha de grafeno e a superf́ıcie de diamante diminui. Assim, cada vez mais os átomos

do grafeno são submetidos aos potenciais, além dos hidrogênios, dos planos atômicos

da superf́ıcie de diamante. A figura 4.7 mostra o primeiro plano atômico da superf́ıcie

de diamante quebrando a simetria das sub-redes A e B do grafeno. Note que há uma

alternância entre átomos da folha de grafeno sustentados e não sustentados por átomos

de carbono do diamante num hexágono. A figura 4.7 mostra apenas o primeiro plano

atômico do diamante com uma folha de grafeno depositada. A folha de grafeno está em

azul para facilitar a visualização da quebra de simetria. Essa quebra leva a um gap no

ponto de Dirac.

Figura 4.7: Vista superior do diamante hidrogenado (111) com folha de grafeno em azul

depositada. Observe a quebra de simetria das sub-redes A e B do grafeno percorrendo

qualquer hexágono da rede e percebendo a alternância entre átomos sustentados e não

sustentados por átomos da estrutura de diamante.
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A pressão e o gap apresentado pelo sistema grafeno/diamante possui uma relação quase

que linear, figura 4.8, dentro da faixa de pressões estudada. Analisando essa figura,

identificamos que para um valor de pressão próximo de 480kBar, o sitema apresentou

um gap em torno de 65meV , maior valor de gap obtido nesta dissertação. Esse valor é

superior ao da flutuação térmica a 300K, o que o torna um resultado expressivo.

Figura 4.8: Gap do sistema em função da pressão uniaxial sobre ele.

Neste ponto do trabalho uma pergunta surge naturalmente: se pressão e gap possuem

uma relação quase linear, por que não superar a pressão de 480kBar e obter um gap

maior que 65meV ? O que ocorre é que, esse valor de pressão já é dif́ıcil de ser obtido

experimentalmente.

Como veremos na próxima seção, apesar deste gap, o sistema continuou metálico. Uma

posśıvel explicação para isso é que a superf́ıcie de diamante transferiu elétrons para a

folha de grafeno, fazendo com que o ponto de Dirac ficasse abaixo do ńıvel de Fermi.
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4.4 Estrutura de Bandas do Sistema sobre Pressão

Utilizando o código computacional SIESTA, depositamos uma folha de grafeno sobre

a superf́ıcie de diamante hidrogenado (111) e aplicamos pressão uniaxial de 480kBar.

Nessas condições, conforme conclúıdo em seção anterior, as redes de grafeno e de diamante

estão comensuradas. O objetivo desse procedimento foi o de observar o comportamento

eletrônico do sistema sob pressão através de sua estrutura de bandas de energia, letra a

da figura 4.9.

Figura 4.9: a) Estrutura de bandas do sistema; b) densidade de estados no grafeno; c)

densidade de estados na extremidade oposta ao grafeno, na superf́ıcie de diamante.

A análise dessa estrutura de bandas nos mostra um gap de aproximadamente 65meV ,

abaixo do ńıvel de Fermi, o que indica que o sistema ainda possui caráter metálico. Como

mencionado na seção anterior, uma posśıvel explicação para esse fato é que a superf́ıcie de

diamante estaria transferindo elétrons para a folha de grafeno. Para testar essa explicação,

obtivemos a densidade de estados no grafeno e a densidade de estados na extremidade

oposta ao grafeno, na superf́ıcie de diamante, letras b e c da figura 4.9 respectivamente.
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O resultado da densidade de estados no grafeno (letra b da figura 4.9) indica ausência

de elétrons no ńıvel do gap, o que é um forte ind́ıcio de que os estados apresentados na

estrutura de bandas do sistema, acima do gap, sejam da superf́ıcie de diamante. Já o

resultado da densidade de estados na extremidade oposta ao grafeno, na superf́ıcie de

diamante (letra c da figura 4.9) confirma a explicação de que a superf́ıcie de diamante

estaria transferindo elétrons para a folha de grafeno. Ela mostra estados ocupados na

superf́ıcie de diamante, no ńıvel do gap.

Diante desses resultados, podemos afirmar que o gap indicado na estrutura de bandas

de energia do sistema é da folha de grafeno, o que já representa um grande resultado.

Conseguimos abrir um gap no grafeno através da quebra de simetria de suas sub-redes A

e B.

Como veremos na próxima seção, a transferência de elétrons da superf́ıcie de diamante

para a folha de grafeno poderá ser revertida através da aplicação de campo elétrico de-

vidamente orientado, o que constituirá na simulação do efeito transistor no dispositivo

grafeno/diamante.

4.5 Efeito do Campo Elétrico sobre o Sistema

Na seção anterior foi provado que a superf́ıcie de diamante transferiu elétrons para

a folha de grafeno, o que tornou o sistema grafeno/diamante metálico. Uma maneira

de reverter tal situação é aplicar um campo elétrico devidamente orientado no sistema,

fazendo com que os elétrons em excesso na folha de grafeno voltem para a superf́ıcie de

diamante. Tendo como referência a figura 4.10, o campo elétrico seria vertical e orientado

de baixo para cima.

Valendo-se dessa ideia simples, fundamentada na teoria de interações entre cargas

elétricas, conseguimos grandes resultados na direção de simular o efeito transistor no

sistema grafeno/diamante, os quais são apresentados na figura 4.11.

O efeito transistor, em linhas gerais, ocorre quando o gap coincide com o ńıvel de Fermi

do sistema. Analisando as estruturas de bandas apresentadas pela figura 4.11, percebemos
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Figura 4.10: Ao submeter o sistema um campo elétrico devidamente orientado, a extremi-

dade superior do diamante fica momentaneamente carregada com cargas positivas, o que

faz com que as cargas negativas em excesso na folha de grafeno voltem para a superf́ıcie

de diamante, neutralizando suas cargas positivas.

que aumentando o valor do campo elétrico aplicado sobre o sistema, o gap fica cada vez

mais próximo do ńıvel de Fermi. Em 1, 0 V/Å, o sistema apresentou o efeito transistor,

letra c da figura 4.11.

Esse resultado é muito importante pois, ele mostra que teoricamente é posśıvel confec-

cionar um dispositivo semicondutor de gap variável por efeito de campo elétrico a partir

de grafeno depositado sobre diamante hidrogenado orientado no plano cristalino (111).

Se não for o primeiro passo para a construção de um dispositivo desse tipo, com certeza

esse resultado é um fator motivador para as pesquisas com grafeno continuarem.
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Figura 4.11: Estrutura de bandas do sistema para diferentes valores de campo elétrico.
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5 Conclusões

O grafeno apresenta inúmeras propriedades com grandes possibilidades de aplicação, o

que justifica os investimentos e esforços no seu conhecimento ([1] - [9]). Ele atualmente é

a menina dos olhos de grandes empresas e centros educacionais e tecnológicos. A presente

dissertação contribuiu com a simulação e entendimento do efeito transistor por aplicação

de campo de um dispositivo confeccionado com grafeno e diamante hidrogenado (111). O

código computacional SIESTA foi utilizado.

No decorrer dos trabalhos desta dissertação, conclúımos que o sistema grafeno/diamante

atingiu o estado de menor energia através da comensurabilidade de suas redes cristalinas.

Essas redes possuem os mesmos vetores unitários porém, não os mesmos parâmetros

de rede. O parâmetro de rede do grafeno é 1% menor do que o parâmetro de rede do

diamante. Como mostrado na figura 4.4, o custo energético para aumentar o parâmetro de

rede do grafeno em 1%, tornando o comensurável com o diamante, é de aproximadamente

28meV . Uma vez que é necessário aplicar pressão sobre o sistema para que ele apresente

gap, a figura 4.6 mostra que a possibilidade de a folha de grafeno sofrer deslocamentos

para atingir o estado de menor energia, quando o sistema está submetido a pressão, é

energeticamente desfavorável. Para deslizar o grafeno sobre o diamante, quando o sistema

está submetido a uma pressão de 188, 74kBar, são necessários aproximadamente 200meV .

Como será mencionado, o maior valor para o gap obtido nesta dissertação foi de 65meV ,

quando a pressão sobre o sistema era de 480kBar.

Já através da análise da figura 4.8, conclúımos que a pressão imposta ao sistema e o gap

apresentado por ele possuem uma relação quase que linear, dentro da faixa de pressões

estudada. Diante desse resultado, uma pergunta surgiu naturalmente: por que não aplicar

mais pressão e obter um gap maior? O que ocorre é que, esse valor de pressão já é dif́ıcil

de ser obtido experimentalmente. Para esse valor de pressão (480kBar), obtivemos o gap

máximo de 65meV . Identificamos também, através da figura 4.7, a essência da abertura

do gap no sistema grafeno/diamante: a quebra de simetria das sub-redes A e B do grafeno

comensurado com o diamante hidrogenado (111). Seguindo os átomos de um hexágono



da folha de grafeno em azul percebe-se a alternância entre átomos sustentados e átomos

não sutentados por átomos da rede de diamante em cinza.

O gap apresentado pelo grafeno foi confirmado através dos resultados apresentados pela

figura 4.9, o que corresponde a um grande feito. Abrimos um gap no grafeno simples-

mente quebrando a simetria de suas sub-redes A e B, submetendo o sistema a pressão.

Apesar desse gap, o sistema continuou metálico. Uma posśıvel explicação foi leventada,

confirmada e tratada (a superf́ıcie de diamante estaria dopando a folha de grafeno).

A estrutura de bandas da figura 4.9 mostra um gap abaixo do ńıvel de Fermi. Diante

desse resultado, conclúımos que a superf́ıcie de diamante transferiu elétrons para a folha

de grafeno, o que foi revertido através da aplicação de um campo elétrico devidamente

orientado. O efeito transistor ocorreu quando o campo elétrico atingiu o valor de 1, 0

V/Å, letra c da figura 4.11. Como mencionado na seção anterior, esse resultado é muito

importante pois, ele mostra que teoricamente é posśıvel confeccionar um dispositivo semi-

condutor de gap variável por efeito de campo elétrico a partir de grafeno depositado

sobre diamante hidrogenado (111). Se não for o primeiro passo para a construção de um

dispositivo desse tipo, com certeza esse resultado é um fator motivador para as pesquisas

com grafeno continuarem.
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6 Trabalhos Futuros

6.1 Grafeno e Diamante Hidrogenado (111)

Com o objetivo de tornar o dispositivo grafeno/diamante simulado nesta dissertação

mais reaĺıstico, pretendemos incluir interações de Van der Waals nos cálculos. A expec-

tativa é que o dispositivo apresente um gap satisfatório quando submetido a valores de

pressão bem inferiores a 480kBar.

6.2 Grafeno e Nitreto de Boro Cúbico

Como é conhecido existe um material análago ao diamante, o nitreto de boro cúbico,

figuras 6.1 e 6.2. Este também é um isolante de gap largo e tem a estrutura idêntica à

do diamante. Assim, a mesma quebra de simetria das sub-redes A e B do grafeno deverá

ocorrer e um gap no ponto de Dirac devrá surgir. Porém, não é posśıvel dizer a priori se

o ponto de Dirac ficará no ńıvel de Fermi.

Figura 6.1: Estruturas geométrica e de bandas de energia do diamante.



Figura 6.2: Estruturas geométrica e de bandas de energia do nitreto de boro cúbico.

Como foi mostrado por Morais [26], devido a difença entre as ligações B−H, N −H e

C−H a superf́ıcie de nitreto de boro cúbico é um metal bidimensional. O mesmo trabalho

mostrou que se as superf́ıcies terminadas em B−H e N −H estiverem em contato f́ısico,

elas se tornam isolantes. Além disso, elas se atraem mutuamente.

Baseando-se nesses resultados propomos colocar uma folha de grafeno entre as su-

perf́ıcies B − H e N − H, figura 6.3. Como as superf́ıcies se atraem mutuamente, não

é necessário aplicar pressão. Como resultado preliminar temos a estrutura de bandas do

sistema grafeno/nitreto de boro cúbico hidrogenado (111) (figura 6.4), a qual mostra um

gap de 1, 3eV logo acima do ńıvel de Fermi.

Embora exista um grande gap, o ńıvel de Fermi cruza bandas de curvatura negativa.

Mesmo com a proximidade entre as superf́ıcies de nitreto de boro, a superf́ıcie terminada

em B−H é metálica. Embora não exista transição metal/semicondutor, a deposição sobre

o nitreto de boro cúbico hidrogenado (111) afeta bastante as propriedades de transporte

do grafeno. Além disso, a aplicação de um campo elétrico poderia transferir elétrons de

uma superf́ıcie para a outra tornando o sistema semicondutor.
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Figura 6.3: Folha de grafeno entre duas superf́ıcies de nitreto de boro cúbico.

Figura 6.4: Estrutura de bandas do sistema grafeno/nitreto de boro cúbico.
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Apêndice A

Teorema de Bloch

Esse teorema valesse da periodicidade de potencial das Redes de Bravais. De fato,

numa Rede de Bravais perfeita U(~r+ ~R) = U(~r) para qualquer ~R. A figura A.1 ilustra a

relação de potenciais mencionada.

Figura A.1: Potencial periódico numa rede de bravais (retirada da referência [28]).

Nesta figura ~r é a posição de um elétron em relação a um ı́on escolhido aleatoriamente.

Já ~R é a posição de um ı́on, também escolhido aleatoriamente, em relação ao mesmo

ı́on referencial do elétron. Devido à periodicidade da Rede, podemos dizer que o elétron

representado por ~r está submetido ao mesmo potencial que o elétron representado pela

soma vetorial (~r + ~R). Essa periodicidade de potencial traz para a nossa descrição a

equação de onda da mecânica quântica para um elétron, a qual pode ser escrita como:

HΨ =

(
− ~2

2m
∇2 + U(~r)

)
Ψ = εΨ.

Uma vez trabalhado a periodicidade de potencial das Redes de Bravais, podemos enun-

ciar o Teorema de Bloch. Ele diz que os autoestados ψ da hamiltoniana monoeletrônica

H =− ~2

2m
∇2 +U(~r), onde U(~r+ ~R) = U(~r) para todo ~R em uma Rede de Bravais, podem



assumir a forma de uma onda plana vezes uma função com a periodicidade da Rede de

Bravais: ψn~k(~r) = ei
~k·~run~k(~r) onde un~k(~r + ~R) = un~k(~r). Essas equações implicam que:

ψn~k(~r + ~R) = ei
~k·~Rψn~k(~r) (A.1)

Uma figura esclarece muito bem o significado f́ısico da fase ei
~k·~R que aparece quando

pulamos de uma célula para outra (figura A.2). Se você tirar uma foto de uma onda

estacionária com vários nós em uma corda você verá que os nós tem amplitude zero, mas

os seguimentos de corda entre nós terão diversos valores de amplitude variando entre um

máximo e um mı́nimo. Se você considerar o espaço entre 2 nós como um célula do cristal

fica claro que células vizinhas são diferentes. A diferença reside apenas na amplitude e é

a origem f́ısica do fator de fase do teorema. A figura abaixo representa a função de onda

de uma cadeia linear de átomos e pode-se ver como a amplitude varia em algumas células.

A linha tracejada é dada por ei
~k·~R.

Figura A.2: Função de onda de uma cadeia linear de átomos (retirada da referência [18]).
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Apêndice B

Teoremas de Hohenberg-Kohn

Teorema 1: Para qualquer sistema de part́ıculas interagentes, o potencial externo,

Vext(~r), é determinado unicamente, a menos de uma constante, pela densidade eletrônica

do estado fundamental n0(~r).

Demonstração: Suponha que existam dois diferentes potenciais V 1
ext(~r) e V 2

ext(~r), cujas

funções de onda do estado fundamental, Ψ1(~r) e Ψ2(~r), reproduzam a mesma densidade

eletrônica n0(~r). Essas funções de onda, obviamente, são diferentes, pois satisfazem as

equações de Schrödinger diferentes. Sejam,

E1
0 = 〈Ψ1 | H1 | Ψ1〉 (B.1)

e

E2
0 = 〈Ψ2 | H2 | Ψ2〉 (B.2)

as energias do estado fundamental. Desde que Ψ2(~r) não seja o estado fundamental de

H1, podemos escrever:

〈Ψ1 | H1 | Ψ1〉 < 〈Ψ2 | H2 | Ψ2〉 (B.3)

mas

〈Ψ2 | H1 | Ψ2〉 = 〈Ψ2 | H2 | Ψ2〉+ 〈Ψ2 | H1 −H2 | Ψ2〉

= E2
0 + 〈Ψ2 | v1

ext(~r)− v2
ext(~r) | Ψ2〉. (B.4)

Substituindo as equações B.1 e B.4 em B.3, obtemos:

E1
0 < E2

0 + 〈Ψ2 | v1
ext(~r)− v2

ext(~r) | Ψ2〉. (B.5)

Se desenvolvermos o mesmo racioćınio trocando H1 −→ H2 e Ψ1 −→ Ψ2, teremos:

E2
0 < E1

0 + 〈Ψ1 | v2
ext(~r)− v1

ext(~r) | Ψ1〉. (B.6)



Somando as equações B.5 e B.6, temos:

E1
0 + E2

0 < E2
0 + E1

0 , (B.7)

o que é absurdo. Logo, não é posśıvel uma única densidade n0(~r) determinar dois poten-

ciais Vext(~r) diferentes.

Teorema 2: Um funcional para a energia E[n] em termos da densidade n(~r) pode ser

definido válido para qualquer potencial externo Vext(~r). A energia do estado fundamental

é o mı́nimo global deste funcional e a densidade n(~r), que minimiza o funcional, é a

densidade do estado fundamental n0(~r).

Demonstração: Sejam n1
0(~r) e Ψ1(~r) a densidade e a função de onda do estado funda-

mental do problema com hamiltoniano H1 e, n2
0(~r) outra densidade, correspondente ao

estado Ψ2(~r), então:

E[n2
0(~r)] = 〈Ψ2 | H1 | Ψ2〉 > 〈Ψ1 | H1 | Ψ1〉 = E1

0(~r), (B.8)

onde a desigualdade é válida se Ψ1(~r) é não degenerada com Ψ2(~r). Assim concluimos

que:

E[n2
0(~r)] > E[n1

0(~r)]. (B.9)

Isso significa que, para qualquer densidade n2
0(~r), candidata ao estado fundamental, a

energia total obtida representa um estado de energia superior à energia exata do estado

fundamental. Logo, para várias densidades eletrônicas, a do estado fundamental é aquela

que minimiza o funcional energia.
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[14] GUASSI, M. R. Estrutura Eletrônica do Grafeno e Nanofitas: efeito de
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tos Topológicos e Fronteiras de Grao em Grafeno por Primeiros Prinćıpios.
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