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Fulco e Rui Tertuliano por suas contribuições à minha carreira cient́ıfica.
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anos de conversas sinceras, de incentivo, de apoio imediato a qualquer problema a ser
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F́ısica Teórica. A Rodrigo Fernandes Lira e Sandro Gomes que compartilham comigo uma

amizade intensa e extremamente agradável baseada em confiança e cumplicidade que vai

desde da vida profissional a vida social. Aos amigos Joao Paulo Lira, Tiago Lira, Tiago

Soares, Paulo Lacerda, Felipe Guedes, Tobias Navarro, Cláudio Marinho, Isabel Maia,
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Resumo

Na primeira parte deste trabalho nos preocupamos em desvendar os efeitos térmicos,

usando a teoria dos polarons, em cristais orgânicos. Para analisarmos tais efeitos usamos

o Hamiltoniano de Fröhlich que propôs um modelo para a dinâmica dos polarons (acopla-

mento elétron-fônon) usando um tratamento quântico. Muitas são as formas de se analisar

o fenômeno polarônico, tais como, a medida da função dielétrica que pode fornecer in-

formações importantes sobre o processo de hopping dos “small polarons”. Além disso,

a função dielétrica mede a resposta a um campo elétrico externo aplicado e é uma im-

portante ferramenta para entender os efeitos de muitos-corpos no estado normal de um

sistema polarônico. Calculamos a função dielétrica e conseqüêntemente a sua dependência

com a temperatura usando o desacoplamento de Hartree-Fock. A dependência da tem-

peratura é verificada na função dielétrica em um gráfico 3D em função da freqüência

e temperatura reduzida. Analisamos ainda a chamada resistividade de Arrhenius em

função da temperatura, importante ferramenta na caracterização da condutividade de

uma molécula orgânica.

Nas segunda etapa analisamos dois óxidos cristalinos tipo perovskita: o silicato de

cádmio tricĺınico ( CdSiO3) e o plumbato de cálcio ortorrômbico (CaPbO3), respectiva-

mente. Estes materiais são genericamente denominados ABO3 e têm sido especialmente

investigados por exibirem propriedades ferroelétricas, piezoelétricas, dielétricas, semicon-

dutoras e supercondutoras. Apresentamos os nossos resultados via o método ab initio

dentro do formalismo da teoria do funcional densidade (DFT) nas aproximações GGA-

PBE e LDA-CAPZ. Depois da otimização geométrica encontramos, para as duas estru-

turas e nas duas aproximações, os parâmetros de rede e os comparamos com os dados
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experimentais. Determinamos ainda os ângulos de ligação para os dois casos analizados.

Logo após a convergência energética, determinamos as estuturas de bandas, fundamentais

para se conhecer a natureza do material, funções dielétricas, absorção óptica, densidade

parcial de estados e massas efetivas de elétrons e buracos.
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Abstract

In the first part of this work our concern was to investigate the thermal effects in

organic crystals using the theory of the polarons. To analyse such effect, we used the

Fröhlich’s Hamiltonian, that describes the dynamics of the polarons, using a treatment

based on the quantum mechanics, to elucidate the electron-phonon interaction. Many

are the forms to analyzing the polaronic phenomenon. However, the measure of the

dielectric function can supply important information about the small polarons hopping

process. Besides, the dielectric function measures the answer to an applied external

electric field, and it is an important tool for the understanding of the many-body effects

in the normal state of a polaronic system. We calculate the dielectric function and its

dependence on temperature using the Hartree-Fock decoupling method. The dieletric

function’s dependence on the temperature is depicted by through a 3D graph. We also

analyzed the so called Arrhenius resistivity, as a functionof the temperature, which is an

important tool to characterize the conductivity of an organic molecule.

In the second part we analyzed two perovskita type crystalline oxides, namely the

cadmium silicate triclinic (CdSiO3) and the calcium plumbate orthorhombic (CaPbO3),

respectively. These materials are normally denominated ABO3 and they have been es-

pecially investigated for displaying ferroelectric, piezoelectric, dielectrics, semiconductors

and superconductors properties. We found our results through ab initio method within

the functional density theory (DFT) in the GGA-PBE and LDA-CAPZ approximations.

After the geometry optimization for the two structure using the in two approximations,

we found the structure parameters and compared them with the experimental data. We

still determined further the angles of connection for the two analyzed cases. Soon after the
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convergence of the energy, we determined their band structures, fundamental information

to characterize the nature of the material, as well as their dielectrics functions, optical

absorption, partial density of states and effective masses of electrons and holes.
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2.10 Cálculo de Propriedades Ópticas em Cristais. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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5.3 Estrutura de bandas e densidade parcial de estado (DOS) ultilizando o funcional

de correlação-troca GGA-PBE (no topo) e nas proximidades do gap (em baixo):
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CAPÍTULO 1

Introdução

1.1 Nanociência.

Durante uma palestra para a Sociedade Americana de F́ısica em 1959, o f́ısico ame-

ricano Richard Feynman apresentou seu projeto para uma nova pesquisa. O estudo era

baseado na forma de poder organizar os átomos da maneira que desejarmos [1]. Porém

essa idéia era muito avançada para a época. Após trinta anos, a idéia de Feynman toma

forma na ciência do muito pequeno, a nanoteciência, denominada dessa forma porque seus

objetos de estudo constumam ser medidos em dimensões nanométricas.

A pergunta de Richard Feynman foi: O que aconteceria se pudéssemos manipular

os átomos? Através de uma provável manipulação da movimentação de átomos, seria

posśıvel, segundo ele, construir supercomputadores que caibam no bolso, colocar mi-

crossondas para fazer testes sangǘıneos dentro do corpo humano, etc. Tudo isso gira em

torno de previsões e suposições, as quais poderão torna-se realidade em aproximadamente

uma década. O que se pretende é rearranjar, de maneira artificial, essas part́ıculas para

forjar novas estruturas e materiais mais eficientes dos que os fornecidos pela natureza

[2]. Para se ter uma idéia de quão decisiva é a disposição de moléculas na configuração

da matéria, basta observar o diamante e o grafite. Ambos são formados por átomos de

carbono. O que os torna diferentes é justamente a maneira como se organizam. Testes

recentes, por exemplo, mostram que a adição de quantidades absurdamente irrisórias de

argila aumenta em até 1000 vezes a resistência de plásticos.
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O grande desafio da nanotecnologia, o braço aplicado de nanociência, é tentar re-

construir o mundo átomo por átomo, o que equivale mergulhar no campo de dimensões

infinitesimais, o que por sua vez representa um desafio considerável até para a imaginação.

Isso porque um nanômetro (1 nm) equivale a um bilionésimo de metro. Trata-se de algo

50 000 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo (ver Fig. 1.1).

Figura 1.1: Escala comparativa com as dimensões da nanotecnologia.

O universo da nanotecnologia se expande em ritmo crescente, com um fluxo de in-

vestimento intenso. Os americanos e japoneses lideram os investimentos mundiais com

aproximadamente 2 bilhões de dólares em laboratórios. Perspectivas e aportes desse ńıvel

fizeram com que o nanomundo deixasse de ser uma tecnologia emergente.

Na indústria, já se altera a estrutura molecular de fibras para a produção de tecidos

que dificilmente se molham, pois repelem ĺıquidos. Celulares, câmeras e outros eletrônicos

usam visores mais econômicos e com propriedades mais brilhantes graças à nanotecnolo-

gia. Cientistas da Mercedes-Benz usam a técnica em diversos componentes, de espelhos

retrovisores a pinturas resistentes a pequenos riscos. A IBM busca um poĺımero elástico
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e resistente, provável substituto dos discos ŕıgidos, com capacidade de armazenamento de

mais de 1 terabyte de dados por polegada quadrada: vinte vezes mais do que a capacidade

de armazenamento magnético dos maiores sistemas dispońıveis atualmente [3−8].

Campo fértil é a linha de pesquisa em torno dos nanotubos de carbono. Esta novidade

é composta de cilindros que reúnem átomos de carbono. Podem conduzir eletricidade

e são flexivéis, com maior resistência mecânica entre todos os materiais conhecidos. É

posśıvel dizer que são dezenas de vezes mais fortes que o aço. Imagina-se que encontrem

aplicações em todos os setores da indústria. Na eletrônica, podem vir a substituir o siĺıcio,

hoje o componente básico na construçao de dispositivos semicondutores como os chips dos

computadores [9].

Um dos assuntos mais investigados e promissores é a construção das nanomáquinas.

Elas estão sendo criadas para diversas aplicações e acredita-se que podemos pré-programá-

las para fazermos uma tarefa espećıfica, como por exemplo: limpeza de artérias entupidas,

retirada de pequenos coágulos, eliminação de v́ırus, etc. Entretanto, além da dificuldade

de se trabalhar em uma escala tão pequena, existe ainda o interesse de se desvendar o tipo

de dispositivo orgânico a ser utilizado. Qualquer máquina que funcione com um sistema de

programação utiliza materiais semicondutores, que são a base para a condução de eletrici-

dade e essencial para o armazenamento de dados. Como a construção de uma máquina ex-

ige tubos, fios, barras e uma variedade de outras peças, a construção de uma nanomáquina

exige nanotubos, nanofios, nanobarras e uma variedade de outras nanopeças. Em um sis-

tema macrocópico sabemos bem como a condução de eletricidade em fios, barras e tubos

acontece. Em um nanotubo, nanofio, poĺımeros, etc. Isto não está perfeitamente carac-

terizada.

1.1.1 Efeitos térmicos em cristais orgânicos

Trabalhos recentes mostram que a molécula do DNA está sendo caracterizada objeti-

vando sua utilização como dispositivo nanoeletrônico [4]. A condução eletrônica no DNA

acontece via acoplamento elétron-fônon, conhecido na literatura como polaron [10-13]. Es-
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tudos teóricos recentes mostram também que em poĺımeros orgânicos, óxidos e moléculas,

o fenômeno polarônico também acontece. Os polarons têm sido estudados há décadas por

diversos grupos de pesquisa e constitui um pilar interessante nos fenômenos de condução

eletrônica.

Tudo que foi dito anteriormente constitui a base da nossa motivação para trabalhar

no muito que ainda falta ser feito e entendido em nanociência. Estamos interessados

nos efeitos térmicos da condução eletrônica em materiais orgânicos como poĺımeros e

semicondutores moleculares.

Seguindo nessa linha, o que fizemos na primeira parte desta tese, foi considerar um

sistema molecular nanoscópico entre dois nano-contatos (ver Fig. 2). Aplicamos uma

diferença de potencial nos terminais e analisamos a resposta da molécula a esse est́ımulo

externo [14-17]. Usamos técnicas empregadas na nanotecnologia afim de caracterizar o

transporte eletrônico em materiais orgânicos, como semicondutores orgânicos e poĺımeros.

Eles não só são dispositivos promissores na indústria como materiais de baixo custo para

a optoeletrônica, como também oferecem uma oportunidade para uma compreensão mais

profunda do transporte quântico de fundamental interesse acadêmico [18-21]. Inicialmente

diagonalizamos o Hamiltoniano do sistema usando o formalismo de segunda quantização e

determinamos os seus modos de vibração partindo das transformações de Bogoliubov [22-

24]. O modelo teórico utilizado foi baseado no Hamiltoniano elétron-fonon tipo Fröhlich

[25-28]. A partir dai apresentamos o espectro da função dielétrica como função da temper-

atura. Nossos cálculos mostraram informações interessantes sobre o processo dos polarons,

importante para a compreensão de efeitos de muitos-corpos no estado normal do sistema

[30].
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Figura 1.2: Representação pictórica de um circuito molecular.

1.1.2 Os Materiais ABO3.

Continuando no processo de manipulação átomo a átomo, estudamos ainda, na se-

gunda parte desta tese, os compostos com a estrutura cristalina perovskita. Essa estru-

tura tem despertado um grande interesse nos pesquisadores por causa de sua diversidade

de aplicações tecnológicas e pelas importantes implicações que seu estudo tem no contexto

da geof́ısica do interior da Terra.

Estes materiais são genericamente denominados ABO3 e têm sido especialmente in-

vestigados por exibirem propriedades ferroelétricas, piezoelétricas, dielétricas, semicon-

dutoras e supercondutoras. Por exemplo, o titanato de bário, BaTiO3, é uma pe-

rovskita com simetria cúbica que apresenta comportamento ferroelétrico e piezoelétrico

de amplas aplicações industriais, sendo utilizada em capacitores, termistores, dispositivos

piezoelétricos e optoeletrônicos [30]. Outros exemplos de perovskitas são o silicato de

magnésio, MgSiO3, e o silicato de ferro, FeSiO3, que têm sido empregados como super-

condutores cerâmicos [31]. Além disso estes materiais são os mais abundantes no manto

5



inferior da Terra [32], fato que por si só justificaria a importância do seu estudo.

As perovskitas ABO3, idealmente, possuem uma simetria cúbica Pm3m, sendo con-

stitúıda por uma rede tridimensional de octaedros, BO6, que compartilham um de seus

vértices. O cátion A ocupa o centro de um cubo definido por oito destes octaedros (ver

Fig.1.3).

Figura 1.3: Estrutura cristalina pictórica de um sistema tipo ABO3.

Em condições ambiente, relativamente poucos sistemas ABO3 adquirem a estrutura

de perovskita ideal com simetria cúbica Pm3m, pois alguns tipos de distorção na rede têm

sido observadas. Magyari-Köpe et al [33] identifica uma inclinação nos octaedros BO6,

produzidas por um número finito de rotações nas quais o cátion B preserva a simetria

central, enquanto que o cátion A desloca-se para fora do centro da estrutura cúbica.

Em algumas perovskitas, a rotação do octaedro pode ser muito pequena, como no caso
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do CaSiO3 [34], ou pode ser nula a baixas pressões e temperaturas, como no material

SrZnO3 [35]. A inclinação dos octaedros é mais significativa na perovskita MgSiO3 [36],

levando a uma rede mais distorcida em relação a estrutura cúbica ideal, com o aumento

da pressão e temperatura, ou conduzindo a uma rede menos distorcida em se tratando do

ScAlO3 [37].

Wentzcovitch, Ross e Price [38] estabeleceram, utilizando cálculos ab initio e dinâmica

molecular, que a perovskita MgSiO3 mantém uma estrutura cristalina ortorrômbicamente

distorcida em relação a estrutura cúbica ideal nas condições f́ısicas do manto inferior,

enquanto o CaSiO3 mantém a simetria cúbica. A mesma conclusão é apontada por Karki

et al [40] em outro trabalho mais recente, isto é, com o aumento da pressão o MgSiO3

estabiliza-se numa estrutura ortorrômbica (ver Fig. 1.4). Desta vez, tendo aplicado

cálculo de primeiros prinćıpios baseados na teoria do funcional da densidade (DFT),

dentro da aproximação da densidade local (LDA), foi determinada a relação de dispersão

de fônons para o MgSiO3 submetido a pressões, que variavam até 150 GPa, e a densidade

de estados, além de outras quantidades termodinâmicas. A motivação expressa nestes

trabalhos direciona-se ao entendimento da estrutura e do comportamento deste mineral,

sob as condições do manto, uma vez que o mesmo é a principal espécie formadora do

interior do planeta.

As perovskitas SrTiO3 e SrZnO3 foram estudadas experimentalmente por Ligny e

Richet [41] que determinaram suas capacidades térmicas e expansões térmicas, além das

transições de fase do SrZnO3, através de técnicas de difração de raios X e calorimetria.

Neste caso, as inclinações nos octaedros ZnO6 são apontadas como estando relacionadas

às entalpias e entropias de transição, e com a magnitude do desvio ângular inicial presente

na fase de menor temperatura, o que estabelece efeitos térmicos das transições.

O titanato de cálcio, CaTiO3, foi apontado como um material indicado para imobi-

lização de lixo radioativo [41], e, da mesma forma que as perovskitas óxidas em geral,

tem aplicações industriais devido a sua diversidade de propriedades f́ısicas. Lemanov et

al. [42] realizaram medidas da constante dielétrica com variação de temperatura tendo
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Figura 1.4: Estrutura cúbica (Pm3m) ideal (a) e estrutura ortorrômbica do MgSiO3. As esferas

menores em (a) e em (b) representam os ı́ons Mg. Os ı́ons Si estão posicionados nos centros de

inversão dos octaedros. Observe-se a distorção dos octaedros em (b) e em (c) em relação a (a)

[52]. Na segunda linha da figura, temos as estruturas vistas de cima.
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demonstrado que, em baixas temperaturas, a constante dielétrica do CaTiO3 é maior que

a do TiO2 rutila. Através de cálculos de primeiros prinćıpios baseados na teoria do fun-

cional da densidade, Wu et al. [43] identificaram as estruturas cristalinas formadas pelo

titanato de cálcio nas fases Pbnm, Pm3m e Cmcm variando-se a pressão, estes cálculos

apontam para a impossibilidade de transições da fase ortorrômbica para cúbica ocorrerem

sob alta pressão em temperatura ambiente.

O ScAlO3 tem sido considerado um protótipo de estrutura perovskita [43], mantendo

estreita analogia com a estrutura do MgSiO3, sendo material útil para a interpretação

do comportamento de outros compostos ABO3. Magyari-Köpe et al. [44] determinou

a equação de estado e a expansão térmica do ScAlO3, assim como suas propriedades

estruturais na dependência da pressão através de cálculos ab initio. Neste contexto, o

ScAlO3 é reconhecido como um dos mais importantes materiais no âmbito das Ciências

da Terra.

Observando estes vários trabalhos, podemos notar que o interesse em demonstrar o

mecanismo e a origem das distorções na rede cristalina, responsáveis por levar os sistemas

ABO3 de uma estrutura de mais alta simetria para uma de simetria mais baixa, de um

modo geral, tem dominado a atenção dos pesquisadores, uma vez que tais mecanismos

não são completamente conhecidos.

Os modelos teóricos para as perovskitas, cálculos de primeiros prinćıpios baseados em

dinâmica molecular ou na teoria do funcional da densidade (DFT), enfocam os proble-

mas de determinação das simetrias próprias de cada fase alcançada por estes materiais

em várias condições de temperatura e pressão, bem como o estabelecimento de dados

termodinâmicos e equações de estado tendo em vista a aplicação tecnológica destes ma-

teriais. Também é posśıvel identificar um forte direcionamento dos trabalhos no sentido

de investigar o comportamento de perovskitas em condições similares às existentes no

manto terrestre e, então, prever posśıveis caracteŕısticas geof́ısicas desta região. Paralela-

mente, podemos observar que a motivação de alguns trabalhos é o cálculo de propriedades

elásticas por métodos ab initio, tendo em vista que tais propriedades, presentes em mate-
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riais que dominam o ambiente do manto, seriam determinantes quanto ao estabelecimento

da velocidade de propagação de ondas śısmicas e da composição desta região [45].

Na famı́lia das perovskitas podemos reconhecer dois importantes materiais que estão

inclúıdos no conjunto de sistemas ABO3, O primeiro é o CdSiO3, que possuem o cátion de

cádmio, Cd, presente na posição da espécie A e o Si, presente na posição B. O segundo é o

CaPbO3, com o cátio de calcium na posição A e o Pb presente na posição B . Usualmente

estes compostos são chamados de Cd e Ca-perovskitas.

O CdSiO3.

O silicato de cádmio tricĺınico, CdSiO3, é um material pouco conhecido em termos

de sua estrutura cristalina e propriedades ópticas. Não existe para este material nen-

hum parâmetro de rede bem definido e não se sabe como ocorre as propriedade de fos-

forescência quando este é dopado por terras-raras. O silicato tem sido usado como matriz

hospedeira na implantação de ı́ons (Sm+3,Mn+3, Dy+3, Y+3, Gd+3) capaz de criar arma-

dilhas localizadas em profundidades convenientes afim de armazenar energia de excitação

e emitir luz viśıvel (fosforescência) em temperatura ambiente. De um modo geral a fos-

forescência ocorre quando os elétrons de um sólido são excitados por absorção da radiação

eletromagnética. Eles não permanecem por muito tempo nos respectivos ńıveis mais al-

tos, decaindo por vários processos competitivos. Se o processo de decaimento envolve a

emissão de radiação eletromagnética na região do viśıvel do espectro, dizemos que existe

luminescência.

Nos sólidos, a luminescência está ligada às impurezas e aos defeitos da estrutura

cristalina. Quando um elétron da banda de valência é transferido para a banda de

condução, deixa naquela uma lacuna ou buraco, ou seja, um ńıvel incompleto (ver Fig.

1.5)

Se a estrutura cristalina do sólido em questão não contém defeitos nem impurezas, o

elétron volta à banda de valência com a emissão de radiação eletromagnética com uma
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Figura 1.5: Tranferência de um elétron da banda de condução para a banda de valência.

energia muito alta para ficar na região viśıvel do espectro (Fig. 1.6).

Entretanto, se a rede contiver algumas impurezas que originem ńıveis de energia entre

as bandas de valência e de condução, um elétron de um ńıvel de energia de impureza

inferior pode preencher a lacuna na banda de valência e um elétron da banda de condução

pode preencher um dos ńıveis de energia de impureza superiores, com a emissão, nos dois

casos, de radiação eletromagnética com energia muito baixa para ficar na região viśıvel

(Fig. 1.7).

Um elétron pode passar de um ńıvel de energia de impureza superior para um ńıvel de

energia de impureza inferior que esteja vazio, com a emissão de radiação eletromagnética

com energia que a situe na região viśıvel do espectro, e isso é o que constitui a lumi-

nescência (Fig. 1.8).

Em alguns casos, em vez de passar pelo processo ilustrado na Fig. 1.5, o elétron da

banda de condução pode passar para um ńıvel de energia chamado armadilha (Fig. 1.9), do

qual ele não poderá passar ao ńıvel de energia de impureza mais baixo por uma transição
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Figura 1.6: Retorno do elétron para a banda de valência em um cristal puro com a emissão de

radiação.

radioativa sem violar um ou outro prinćıpio de conservação. O elétron se encontra, então,

num estado metaestável, e permanece nesse estado por um tempo que pode ser de muitos

segundos (muito grande para a escala atômica), até que algum processo o faça regressar

à banda de condução. Então, ele pode passar para a banda de valência pelas etapas

descritas acima.

O processo como um todo se chama fosforescência porque o sólido permanece brilhando

muitos segundos após o término da excitação.

Trabalhos recentes mostram a fosforecência do CdSiO3 dopado por uma série de

dopantes, tratando o mecanismo de emissão na excitação de luz ultravioleta. A emissão

de luz rosa resultante de uma mistura de quatro emissões (400, 566, 603, and 650 nm)

tem sido observada para o CdSiO3 com uma dopagem de 5% de Sm+3. Essa dopagem foi

suficiente para se observar uma fosforecência por aproximadamente 5 h para um olho hu-

mano adaptado no escuro [46]. Em outros trabalhos pode-se notar que o CdSiO3 dopado

com 1% Mn+2 emite luz laranja, com fosforescência viśıvel a olho nu durante cerca de
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Figura 1.7: Esta figura mostra como elétrons podem preencher ńıveis de energia entre a banda

de condução e a banda de valência em um cristal com impurezas.

1 h [47]. Além disso, a inserção de Y+3, Gd+3 e Lu+3 como indiv́ıduo co-dopantes em

CdSiO3: Mn+2 prolonga o fenômeno de fosforescência em cerca de 2 h [48].

Destaca-se entre as aplicações dos materiais capazes de produzir fosforescência de

longa duração, a produção de cerâmicas luminosas, sinais de emergência, armazenamento

óptico de dados, detectores de part́ıculas elementares e utilização em artes gráficas.

O CaPbO3.

A supercondutividade é uma propriedade f́ısica que certos materiais apresentam

quando são esfriados a temperaturas extremamente baixas, podendo conduzir corrente

elétrica sem resistência e nem perdas de energia. Esse fenômeno foi descoberto em 1911

pelo f́ısico holandês Heike Kamerlingh-Onnes, quando observou que a resistência elétrica

do mercúrio desaparecia ao ser resfriado a 4 K, o que corresponde a -269,15 0C. Dessa

forma ele acabava de tornar o mercúrio um material supercondutor. Esse fenômeno, con-
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Figura 1.8: Passagem de elétrons entre os ńıveis de energia gerado por impurezas no cristal

seguido com o mercúrio, foi verificado também para outros metais. No entanto não foi

permitida a sua aplicação, pois eram necessários muitos gastos para conseguir manter

temperaturas muito baixas.

Foi com os f́ısicos americanos Jonh Bardeen, Leon Cooper e Robert Schrieffer que em

1972 surgiu a explicação para o fenômeno da supercondutividade, fato que deu a eles o

prêmio Nobel de f́ısica naquele ano. O que fez a explicação deles ser tão importante foi

o fato de eles mostrarem que esse fenômeno não está ligado somente à diminuição da

agitação térmica dos átomos e moléculas de um material, quando esse está sob baixas

temperaturas. Dessa forma surgiu a idéia desse fenômeno existir em altas temperaturas,

mas as experiências com condutores metálicos relacionadas a essa possibilidade não deram

resultados.

Mesmo tendo muito sucesso na explicacão da supercondutividade a baixas temper-

aturas, a teoria BCS não explica satisfatoriamente o fenômeno a altas temperaturas.

O primeiro material dessa classe foi descoberto 15 anos atrás e deixou a comunidade

cient́ıfica perplexa, pois a supercondutividade havia sido descoberta em cerâmicas, um
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Figura 1.9: Aprisionamento de um elétron em uma armadilha

material que geralmente é isolante, e o mais impressionante, em torno de 30 K. Os de-

scobridores: George Bednorz e Alex Müller [49]. A descoberta se tornou ainda mais

surpreendente quando, em novembro de 1986, Paul Chu da Universidade de Houston e

Mang-Kang Wu da Universidade do Alabama, descobriram que o YBa2Cu3O7, com sua

estrutura de camadas, superconduzia a 93 K, ou seja, a temperaturas superiores à temper-

atura do nitrogênio ĺıquido (77K). Ficou claro naquele ano que uma revolucão na F́ısica

havia começado. No ano seguinte, em uma sessão especial da reunião de março da So-

ciedade Americana de F́ısica em Nova Iorque, ocorreu a celebração do começo da nova era

da supercondutividade. Este evento, reuniu mais de 3000 pessoas na sala de apresentação

principal, com outras 3000 pessoas assistindo em circuito de televisão fechado, do lado

de fora. Nos anos seguintes, várias outras cerâmicas supercondutoras foram descober-

tas, todas baseadas em óxidos de cobre, incluindo aquelas com tálio e mercúrio que hoje

apresentam as maiores temperaturas cŕıticas.

A supercondutividade é muito importante e tem larga aplicação. Essa propriedade

não é aplicada somente na transmissão de energia elétrica, mas também em várias outras
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como:

-Na construção de magnetos supercondutores que geram campo magnético extrema-

mente forte, os quais possibilitam a construção dos chamados aceleradores de part́ıculas;

-Nos aparelhos eletrônicos que funcionam à base de eletricidade, diminuindo o seu

tamanho e o gasto de energia dos mesmos;

- Nos fios supercondutores utilizados em computadores, permitindo que os chips sejam

cada vez menores e mais rápidos no processamento de dados;

-Em ı́mãs, permitindo que eles possam flutuar sobre a superf́ıcie de um material su-

percondutor. Esse fato possibilita a construção e operação dos chamados trens bala, os

quais trafegam apenas flutuando sobre o trilho.

A comunidade cient́ıfica tem se concentrado bastante na caracterização e śıntese de

alguns óxidos livres de cobre. O objetivo é determinar se tais materiais continuam a ter

propriedades supercondutoras. Nossos estudos irão se concentrar na caracterização dos

óxidos CaPbO3 e CdSiO3 via DFT.

1.2 O Escopo deste Trabalho.

Até agora apresentamos, neste caṕıtulo introdutório, uma ampla motivação sobre a

nanociência, base dos estudos sobre sistemas orgânicos, e uma revisão sobre os trabal-

hos mais relevantes que abordam os problemas associados às perovskitas, bem como uma

descrição da sua estrutura cristalina e das transições de fase que as mesmas apresentam

em diversas condições. No entanto, existe um interesse enorme da comunidade cient́ıfica

em saber como se comporta a condução eletrônica em materiais orgânicos. Além disso,

podemos observar também a existência de uma lacuna quanto ao tratamento de proble-

mas relativos à estrutura eletrônica e propriedades ópticas das perovskitas. Em especial,

comentamos sobre as peroviskitas CdSiO3 e CaPb3 que são os materiais do sistema ABO3

estudados nesta tese.

No terceiro caṕıtulo da tese, apresentamos uma fundamentação teórica na qual es-
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tabelecemos os pressupostos básicos da teoria do funcional da densidade (DFT), nas

aproximações de densidade local (LDA) e do gradiente generalizado (GGA), o conceito de

pseudopotenciais e de sistemas cristalinos, além do cálculo ab initio em sistemas periódicos

e do cálculo de propriedades ópticas em cristais, com vistas a dar suporte ao conjunto de

resultados teóricos que obtivemos.

No segundo caṕıtulo mostramos o comportamento térmico [27], em cristais orgânicos,

da função dielétrica devido a condução eletrônica dos polarons. Os resultados obtidos

mostram não somente que a modelagem seguida esclarece de forma satisfatória a condução

dos small polarons como também, oferecem uma investigação na resistividade como função

da temperatura.

No quarto e quinto caṕıtulos, mostramos, respectivamente, um estudo de propriedades

ópticas e eletrônicas do CdSiO3 na fase tricĺınica e CaPbO3 na fase ortorrômbica. A

otimização da geometria da molécula, as densidades eletrônicas, a estrutura de bandas e

as estimativas de band gap e das massas efetivas foram obtidos na aproximação LDA e

GGA.

O sexto e último caṕıtulo da tese trata das conclusões e perspectivas de novos trabalhos

motivados pela nossa exposição.
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CAPÍTULO 2

Fundamentos Teóricos e Metodológia Empregada

2.1 Introdução.

Neste caṕıtulo faremos uma exposição das principais teorias e conceitos que dão suporte

às metodologias de cálculo e códigos adotados no estudo dos cristais CdSiO3 e CaPbO3,

um dos objetos deste trabalho. A predição das propriedades estruturais, eletrônicas e

ópticas de materiais a partir de cálculos de primeiros prinćıpios é um tema dominante na

f́ısica do estado sólido na atualidade, fato que justifica esta apresentação.

2.2 Aproximação de Born-Oppenheimer.

Um sistema constitúıdo por um número de elétrons Ne e de núcleos atômicos Nn tem

o seu Hamiltoniano expresso a seguir, o qual possui termos de interação coulombiana

elétron-núcleo, elétron-elétron e núcleo-núcleo.

Ĥ = −~2

2

Ne∑
i=1

∇2
i

me
− ~2

2

Nn∑
I=1

∇2
I

MI
− 1

4πε0

Ne∑
i=1

Nn∑
I=1

e2ZI

|ri−RI |
+

+ 1
4πε0

Ne∑
i=1

Ne∑
j=i+1

e2

|ri−rj | + 1
4πε0

Nn∑
I=1

Nn∑
J=I+1

e2ZIZJ

|RI−RJ |

(2.1)

Aqui os elétrons são rotulados com letras minúsculas e os núcleos com letras maiúsculas.

Podemos escrever o operador Ĥ como a soma dos termos, nesta ordem, energia cinética

dos elétrons, energia cinética dos núcleos, energia potencial coulombianas de interação

elétron-núcleo, elétron-elétron e núcleo-núcleo, ou seja:
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Ĥ = Te (r) + Tn (R) + Ve−n (r,R) + Ve−e (r) + Vn−n (R) , (2.2)

sendo que cada termo está associado à equação 2.1 pelas seguintes relações

Te (r) = −~2

2

Ne∑
i=1

∇2
i

me

, (2.3)

Tn (R) = −~2

2

Nn∑
I=1

∇2
I

MI

, (2.4)

Ve−n (r, R) = − 1

4πε0

Ne∑
i=1

Nn∑
I=1

e2ZI

|ri −RI |
, (2.5)

Ve−e (r) =
1

4πε0

Ne∑
i=1

Ne∑
j=i+1

e2

|ri − rj|
, (2.6)

Vn−n (R) =
1

4πε0

Nn∑
I=1

Nn∑
J=I+1

e2ZIZJ

|RI −RJ |
. (2.7)

Os núcleos possuem mais massa que os elétrons de modo que o termo de energia

cinética nuclear pode ser considerado pequeno se comparado com a energia cinética dos

elétrons. A aproximação de Born-Oppenheimer consiste em considerar que o movimento

dos núcleos não influencia o movimento dos elétrons, o que equivale a dizer que os núcleos

estão em repouso, sendo que cada um deles comparece como uma carga positiva externa

envolvida por uma nuvem eletrônica. Como conseqüência, o termo de energia cinética

nuclear não figura na equação 2.1 e o termo de energia potencial nuclear se reduz a uma

constante. O Hamiltoniano descrito na equação 2.1 reduz-se a

H = Te (r) + Ve−n (r, R) + Ve−e (r) . (2.8)

2.3 Estado Cristalino e o Teorema de Bloch.

Um cristal é um material formado por átomos que se encontram estruturados através

da repetição periódica de uma entidade básica chamada célula unitária primitiva. As
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posições e os tipos dos núcleos atômicos na célula primitiva determinam uma base, nas

quais um conjunto de translações sucessivas produzirão uma estrutura periódica espacial,

uma rede de pontos distribúıdos repetidamente, conhecida como rede de Bravais. As

translações posśıveis efetuadas sobre a célula unitária para formar a rede cristalina deter-

mina um grupo, que serão acrescidos a um outro grupo que é o conjunto de operações de

simetria (centro de inversão, rotações e reflexões) que não alteram a estrutura do cristal

[50].

Um ponto da rede de Bravais, que localiza um śıtio da rede, é obtido pela expressão:

R (n1 , n2, n3) = n1a1 + n2a2 + n3a3, (2.9)

onde a1, a2 e a3 são vetores primitivos da rede e n1, n2 e n3 são números inteiros. Os

vetores primitivos não são únicos, assim como a célula primitiva. O volume da célula

primitiva é sempre o mesmo, independentemente de qual seja a célula adotada, de modo

que podemos expressá-lo através dos vetores primitivos da rede de Bravais.

ΩCP = |a1 · (a2 × a3)| . (2.10)

A célula de Wigner-Seitz de um sistema cristalino é aquela, dentre as muitas células

unitárias posśıveis, com o menor volume e que mantém a mesma simetria da rede. Esta

célula é constrúıda traçando-se retas entre um ponto da rede e seu vizinho mais próximo

e, em seguida, tomando-se planos perpendiculares às retas e que dividem estes segmentos

em duas partes iguais. A célula de Wigner-Seitz é composta pelo poliedro formado pela

interseção destes planos, tendo como centro o ponto da rede inicialmente tomado [50]. A

importância da célula de Wigner-Seitz reside na sua ı́ntima relação com a chamada zona

de Brillouin, que discutiremos mais adiante.

Uma estrutura cristalina é descrita pelo conjunto de operações de simetria a que é

submetida, mas que a mantém inalterada. Se considerarmos as operações de simetria

pontual, obteremos 32 combinações diferentes de elementos de simetria. São os 32 grupos

pontuais que se distribuem entre os 7 sistemas cristalinos e os 14 tipos de rede de Bravais.
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Os grupos espaciais são obtidos pela soma dos grupos de translação e dos grupos pontuais,

o que conduz a formação de 230 grupos que descrevem todos os tipos de arranjos de

simetria existentes para os cristais.

Uma base de vetores de uma rede real, pode se relacionar com uma base de vetores

no espaço rećıproco, através da seguinte relação

bi · aj = 2πδij, (2.11)

onde bi são os vetores da rede rećıproca e aj são os vetores da rede real. Este procedimento

aplicado aos vetores da rede de uma célula de Wigner-Seitz leva a construção da primeira

zona de Brillouin, assim descrita por atender a condição de Bragg para espalhamento

elástico. Assim, a primeira zona de Brillouin é a célula de Wiger-Seitz descrita no espaço

rećıproco.

Um ponto da rede rećıproca que localiza um śıtio é obtido pelo vetor G dado por

G (n1, n2, n3) = n1b1 + n2b2 + n3b3, (2.12)

onde os ni são inteiros. Um vetor G da rede rećıproca é perpendicular a um conjunto

de planos na rede cristalina real, sendo o comprimento de G inversamente proporcional à

distância entre os planos deste conjunto designados pelos ı́ndices de Miller (h, k, l).

Os autoestados de um operador, por exemplo o Hamiltoniano de um cristal periódico,

Ĥ, é invariante quando sujeito a translações, cujos operadores designamos por T̂( n1, n2,

n3 ). Estes deslocam de R o argumento de uma função e são definidos por:

T̂ (n1 , n2, n3)ψ (r) = ψ [r + R (n1 , n2, n3)] . (2.13)

O teorema de Bloch estabelece que os autoestados do operador de translação sofrem

apenas uma mudança de fase quando passamos de uma célula unitária do cristal para

outra, de modo que é válida a relação dada por
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T̂ (n1 , n2, n3)ψ (r) = exp [ik ·R (n1 , n2, n3)]ψ (r) . (2.14)

A conseqüência imediata da equação 2.14 é que as autofunções com um valor definido

de k são dadas pela expressão

ψk (r) = exp (ik · r)uk (r) (2.15)

onde k pode ser usado para designar uma excitação de um cristal periódico e

uk [r + R (n1, n2, n3)] = uk (r) . (2.16)

Os autoestados do operador Hamiltoniano, por exemplo, podem ser determinados in-

dividualmente para cada vetor k em uma célula primitiva da rede rećıproca (zona de

Brillouin). Assim, para cada k existe um conjunto discreto de autovalores, εik, que de-

terminam a formação de bandas de energia, com gaps onde é proibida a ocorrência de

autoestados para qualquer valor de k. Todos os autoestados posśıveis são especificados

por k dentro de uma célula primitiva da rede periódica no espaço rećıproco, sendo a

célula correspondente à zona de Brillouin, aquela adotada para representar as excitações

eletrônicas nos cristais, porque suas fronteiras são os planos bissetores onde ocorre o es-

palhamento de Bragg. Assim, as bandas εk devem ser funções anaĺıticas de k no interior

da zona de Brillouin e apresentam descontinuidade nas fronteiras. As funções periódicas

de Bloch uk(r) obedecem à equação de autovalor

Ĥ (r)uk (r) =

[
~2

2m
(∇+ ik)2 + V (r)

]
uk (r) = εkuk (r) . (2.17)

.

Propriedades como densidade de estados e energia total de um sistema cristalino e-

xigem uma soma sobre os estados com número quântico k. Para autofunções que obede-

cem as condições de contorno periódicas de um cristal com volume VCP , composto por
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N1N2N3 células, devemos efetuar a soma sobre os valores de k dividido por N1N2N3. As-

sim, para determinarmos uma propriedade intŕınseca de um cristal por célula unitária,

dada pela função genérica fi(k), onde i representa um dos estados discretos em cada valor

de k, usamos a expressão do valor médio por célula

f̄i (k) =
1

N1N2N3

∑
k

fi (k). (2.18)

Podemos substituir o somatório por uma integração sobre a zona de Brillouin, quando

fazemos ∆k tender a zero e tomamos o limite. Isto representa que consideramos as

dimensões do cristal tenderem a infinito. A integral é expressa por

f̄i (k) =
1

ΩZB

∫
ZB

fi (k)dk =
ΩCP

(2π)3

∫
ZB

fi (k) dk, (2.19)

onde

ΩCP =
V

N1N2N3

(2.20)

é o volume da célula primitiva da rede real e

ΩZB =
(2π)3

ΩCP

(2.21)

é o volume da célula primitiva da rede rećıproca.

2.4 Teoria do Funcional da Densidade (DFT).

Os principais métodos aplicados ao estudo de sistemas com muitos elétrons pressupõem

a determinação da função de onda |Ψ〉 dos elétrons constituintes como fundamento para

a obtenção de propriedades f́ısicas de grande interesse. No entanto, a função de onda

de um sistema de muitos corpos composto por Ne elétrons dependerá de 4Ne varáveis,

3Ne coordenadas espaciais e Ne coordenadas de spin. Assim, a resolução da equação de

autovalor (eq. 2.17) para uma função de onda com um número tão grande de variáveis
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é impraticável e, mesmo em alguns casos mais restritos, a interpretação adequada dos

processos f́ısicos é comprometida pela complexidade das equações envolvidas.

Os tratamentos mais simples, que prescindem do cálculo direto da função de onda,

baseados em uma aproximação de campo médio onde os elétrons se deslocam como

part́ıculas independentes em um potencial efetivo criado por ı́ons e por outros elétrons

fornecem uma solução bastante satisfatória para o problema de muitas part́ıculas. Uma

teoria, chamada teoria do funcional da densidade (DFT), formalmente estabelecida por

Hohenberg e Kohn [51] e depois desenvolvida por Kohn e Sham [52], tornou o tratamento

do problema de muitos corpos menos dispendioso computacionalmente falando e com

resultados de excelente qualidade.

A densidade eletrônica representa o número de elétrons que são encontrados num

dado volume, sendo posśıvel obter a densidade de carga eletrônica a partir da densi-

dade eletrônica multiplicando esta última grandeza pela carga do elétron. Uma condição

necessária para a densidade eletrônica é que sua integral em todo o espaço deva ser igual

ao número de elétrons do sistema. O fundamento da teoria do funcional da densidade é

utilizar a densidade eletrônica expressa como função das três coordenadas espaciais, ρe(r),

para obter uma solução da equação de Schrödinger. Hohenberg e Kohn propuseram dois

teoremas que fundamentam a DFT, ambos envolvendo diretamente a densidade eletrônica

do sistema. O primeiro teorema afirma:

Primeiro teorema de Hohenberg-Kohn: O potencial externo Vext(r) é (a menos de

uma constante) um funcional único de ρe(r); uma vez que Vext(r) determina Ĥ, vemos

que o estado fundamental completo de muitas part́ıculas é um funcional único de ρe (r).

O primeiro teorema nos informa que o potencial externo Vext é especificado de modo

único pela densidade eletrônica do estado fundamental. A energia total do estado fun-

damental de um sistema de elétrons interagentes é um funcional da densidade eletrônica

neste estado, de modo que cada parcela componente da energia também o será. Assim,

podemos expressar a energia como funcional da densidade eletrônica por
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E[ρer] = T̂e[ρ
e(r)] + V̂e−e[ρ

e(r)] + V̂e−n[ρe(r)]. (2.22)

Os dois primeiros termos do segundo membro da equação 2.22 são independentes do

sistema em questão, isto é, são comuns a todos os sistemas independente do número de

elétrons, das coordenadas e das cargas nucleares e são reunidos para formar o chamado

funcional de Hohenberg-Kohn FHK .

FHK [ρe (r)] = Te [ρe (r)] + Ve−e [ρe (r)] (2.23)

A equação 2.22 é reescrita na forma

E [ρe (r)] = FHK [ρe (r)] + Ve−n (ρe (r)) (2.24)

onde V̂e−n[ρe(r)] é um termo dependente do sistema. Quando o funcional de Hohenberg-

Kohn recebe uma densidade de carga arbitrária ρe(r) para operar, ele dá como resultado

o valor esperado < Ψ|T̂e + V̂e−e|Ψ >. Esta é a soma da energia cinética com o operador

repulsão elétron-elétron para a função de onda do estado fundamental Ψ vinculada à

densidade ρe(r), de maneira que Ψ é dentre todas as funções de onda a que resulta no

valor mais baixo para a energia. Isto é,

FHK [ρe (r)] = Te [ρe (r)] + Ve−e [ρe (r)] =
〈
Ψ

∣∣∣T̂e + V̂e−e

∣∣∣ Ψ
〉
. (2.25)

A determinação do funcional FHK é fundamental para a teoria do funcional da densi-

dade. Se ele fosse conhecido com exatidão seria posśıvel resolver a equação de Schrödinger

para sistemas com poucos ou muitos átomos, uma vez que tal funcional independe do sis-

tema. Até o presente momento a forma exata de FHK não foi determinada.

O segundo teorema de Hohenberg-Kohn assegura que o funcional FHK aplicado a

densidade eletrônica do estado fundamental, ρe
o de um sistema fornecerá a energia mı́nima

deste.
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Segundo teorema de Hohenberg-Kohn: O funcional da energia do estado fundamen-

tal E[ρe] é minimizado se e somente se ρe é a densidade exata para o estado fundamental.

Uma densidade eletrônica tentativa que satisfaça as condições de contorno do problema

de muitos elétrons e que está associada a um potencial externo fornecerá um valor maior

que a energia do estado fundamental E0. A energia será igual a E0 somente se a densidade

correta para o estado fundamental for inserida na equação 2.22.

2.5 O Método de Kohn-Sham.

O teorema de Hohenberg-Kohn não diz como calcular a energia E0 a partir de ρe
0(r),

pois o funcional FHK não está determinado e não mostra como encontrar ρe
0(r) sem

primeiro encontrar a função de onda. Kohn e Sham [52] estabeleceram um método para

calcular ρe
0(r) e, então, E0 a partir de ρe

0(r).

Kohn e Sham consideraram um sistema de referência fict́ıcio, conhecido como sistema

não-interagente, composto por N e elétrons que se comportam totalmente independentes e

experimentam a mesma energia potencial V s(ri). Ela é definida de forma que a densidade

eletrônica para o estado fundamental ρe
s(ri) do sistema de referência seja igual à densidade

eletrônica para o estado fundamental ρe
0(ri) do sistema real.

O Hamiltoniano para um sistema de elétrons não interagentes é dado por

Ĥs =
Ne∑
i=1

[
− ~

2me

∇2
i + Vs (ri)

]
≡

n∑
i=1

ĤKS
i , (2.26)

onde ĤKS
i é o Hamiltoniano de um elétron de Kohn-Sham. É posśıvel relacionar o sistema

fict́ıcio de referência de Kohn-Sham ao sistema real escrevendo o Hamiltoniano

Ĥλ ≡ T̂e +
Ne∑
i=1

Vλ (ri) + λV̂e−e, (2.27)

onde o parâmetro λ varia de 0 (sistema não interagente) até 1 (sistema real), e Vλ é
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o potencial externo que definirá a densidade eletrônica para o estado fundamental do

sistema com Hamiltoniano Ĥλ igual a densidade para o estado fundamental do sistema

real.

Kohn e Sham reescreveram a equação de Hohenberg-Kohn a partir da definição de

uma quantidade ∆T̄e,s que é a diferença na energia cinética média do estado fundamental

entre a do sistema real e a do sistema formado por elétrons não-interagentes com densidade

eletrônica igual a do sistema real, dada por

∆T̄e,s [ρe
0 (r)] ≡ T̄e [ρe

0 (r)]− T̄e,s [ρe
0 (r)] . (2.28)

Uma outra definição estabelecida é a diferença das energias potenciais dos elétrons

entre os sistemas real e fict́ıcio obtida pela expressão

∆V̄e−e [ρe
0 (r)] ≡ V̄e−e [ρe

0 (r)]− 1

2

∫
ρe

0 (r) ρe
0 (ŕ)

|r − ŕ|
drdŕ, (2.29)

onde |r − ŕ| é a distância entre os pontos (x, y, z) e (x´,y´,z´), e a integral é a expressão

clássica para a energia de repulsão eletrostática entre dois elétrons cujas cargas foram

espalhadas segundo uma densidade de carga proporcional à densidade eletrônica. Com

estas definições, a energia total é expressa por

EVEXT
[ρe

0 (r)] =
∫
VEXT (r)ρe

0 (r) dr + T̄e,s [ρe
0 (r)] +

+1
2

∫ ρe
0(r)ρe

0(r)

|r−ŕ| drdŕ + ∆T̄e,s [ρe
0 (r)] + ∆V̄e−e [ρe

0 (r)]

.

(2.30)

Define-se o funcional de energia de troca e correlação, EXC [ρe(r)], pela expressão dada

a seguir, com os funcionais desconhecidos ∆T̄e,s e ∆V̄e−e.

EXC [ρe (r)] = ∆T̄e,s [ρe (r)] + ∆V̄e−e [ρe (r)] . (2.31)

Com isto, pode-se escrever a energia total do estado fundamental através da equação
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E0 = EVEXT
[ρe

0 (r)] =

∫
VEXT (r)ρe (r) dr+Te,s [ρe

0 (r)]+
1

2

∫
ρe

0 (r) ρe
0 (ŕ)

|r− ŕ|
drdŕ+EXC [ρe

0 (r)] .

(2.32)

Deve-se proceder com o cálculo da densidade eletrônica para o estado fundamen-

tal, antes de determinar os termos da equação (2.30). O sistema fict́ıcio de elétrons

não-interagentes é definido de modo a ter a mesma densidade eletrônica que o estado

fundamental do sistema real, ou seja, ρe
s = ρe

0. Demonstra-se que [53]

ρe
0 (r) = ρe

s (r) =
Ne∑
i=1

∣∣θKS
i (ri)

∣∣2, (2.33)

onde θKS
i são os orbitais de Kohn-Sham a serem determinados.

Os termos da equação 2.30 guardam, então, as seguintes relações com a densidade

eletrônica e os orbitais de Kohn-Sham:

∫
VEXT (r)ρe (r) dr = −

Nn∑
I=1

ZI

∫
ρe

0 (r)

|r−RI |
dr. (2.34)

Te,s [ρe
0 (r)] = −1

2
〈ψs,0|

Ne∑
i=1

∇2
i |ψs,0〉 = −1

2

Ne∑
i=1

〈
θKS

i (r)
∣∣∇2

∣∣θKS
i (r)

〉
. (2.35)

Assim, a equação 2.30 pode ser reescrita na forma

E0 = −
Nn∑
I=1

ZI

∫ ρe
0(r)

|r−RI |
dr− 1

2

Ne∑
i=1

〈
θKS

i (r)
∣∣∇2

∣∣θKS
i (r)

〉
+1

2

∫ ρe
0(r)ρe

0(ŕ)

|r−ŕ| drdŕ + EXC [ρe
0 (r)]

,

(2.36)

de modo que o cálculo de E0 a partir de ρe
0 pode ser efetuado quando conhecemos os

orbitais de Kohn-Sham θKS
i e o funcional EXC . O termo de energia que inclui a repulsão

nuclear, Vn−n, deve ser acrescentado para levar em conta esta contribuição.
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O segundo teorema de Kohn-Sham afirma que é posśıvel achar a energia do estado fun-

damental variando-se ρe, lembrando-se que ao mesmo impõe-se o v́ınculo
∫
ρe(r)dr = Ne,

de modo a minimizar o funcional E[ρe]. De forma equivalente, é posśıvel variar os orbitais

de de Kohn-Sham θKS
i que determinam ρe como indica a equação 2.31. Conseqüen-

temente, os orbitais de Kohn-Sham que minimizam a equação 2.34, para a energia do

estado fundamental, satisfazem a equação

[
−1

2
∇2 −

Ne∑
I=1

ZI

|r−RI |
+

∫
ρe (r)

|r− ŕ|
dŕ + VXC (r)

]
θKS

i (r) = εKS
i θKS

i (r) , (2.37)

onde VXC(r) é o potencial de troca e correlação obtido a partir da derivada funcional da

energia de troca e correlação, isto é,

VXC (r) ≡ δEXC [ρe (r)]

δρe (r)
, (2.38)

de modo que se conhecemos EXC sua derivada funcional pode ser calculada, e determina-se

a função VXC . No entanto, não se conhece o funcional correto EXC [ρe(r)] para se proceder

com o cálculo de ρe e de E0. Tal limitação conduz à utilização de métodos aproximativos

para a determinação de EXC [ρe(r)].

2.6 A Aproximação da Densidade Local (LDA).

Na aproximação de densidade local, comumente chamado LDA, sigla do inglês Local

Density Approximation, a energia de troca e correlação EXC [ρe] é dada por

ELDA
XC [ρe (r)] =

∫
ρe (r) εXC (ρe (r))dr, (2.39)

quando ρe varia muito lentamente com a posição, sendo que a integral é efetuada em

todo o espaço e εXC(ρe) é a energia de troca e correlação por elétron em um gás de

elétrons homogêneo com densidade eletrônica ρe. Fazendo-se a derivada funcional de

ELDA
XC , encontramos

V LDA
XC =

δELDA
XC

δρe
= εXC (ρe (r)) + ρe (r)

∂εXC (ρe (r))

∂ρe (r)
. (2.40)
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Kohn e Sham propuseram a aplicação das equações 2.37 e 2.38 como aproximações

para EXC e VXC que comparecem nas equações 2.34 e 2.35, respectivamente. O termo

εXC pode ser escrito como a soma de duas partes, um de troca e outro de correlação, ou

seja,

εXC (ρe (r)) = εX (ρe (r)) + εC (ρe (r)) , (2.41)

onde

εX (ρe (r)) = −3

4

(
3

π

)1/3

[ρe (r)]1/3 . (2.42)

O termo de correlação εC foi calculado por Vosko, Wilk e Nusair (VWN)[54] com os

resultados expressos numa função muito sofisticada, na qual, εC(ρe(r)) = εV WN
C (ρe(r)),

que omitiremos aqui.

O potencial de troca e correlação também é expresso como duas parcelas referentes a

um potencial de troca e outro de correlação dados por

V LDA
XC = V LDA

X + V LDA
C , (2.43)

onde,

V LDA
X = −

[
3

π
ρe (r)

]1/3

, (2.44)

V LDA
C = V V WN

C , (2.45)

e a energia de troca é expressa por

ELDA
X =

∫
ρe (r)εX (ρe (r)) dr = −3

4

(
3

π

)1/3 ∫
[ρe (r)]4/3dr. (2.46)

Um gás de elétrons uniforme possui a densidade eletrônica ρe(r) = k, com k sendo uma

constante. O potencial de troca e correlação, VXC = VXC(ρe(r)), também será constante
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podendo VXC ser omitido na equação de Kohn-Sham (eq. 2.35) sem afetar as autofunções.

O segundo termo entre colchetes da eq. 2.35 deve ser substitúıdo pela atração entre um

elétron e a densidade de carga positiva que equilibra a densidade de carga negativa do gás

de eletrons. Como resultado deste manejo, o segundo e o terceiro termos entre colchetes

da eq. 2.35 se cancelam, restando apenas o termo de energia cinética para o gás na

expressão. Além disso, os orbitais de Kohn-Sham podem ser adotados como ondas planas

com amplitudes adequadas para fornecer a densidade de elétrons de acordo com a eq.

2.31.

Como um gás de elétrons uniforme é eletricamente neutro, a soma das repulsões elet-

rostáticas entre os elétrons espalhados com a soma das atrações entre a distribuição de

carga positiva uniforme e a densidade eletrônica mais a repulsão entre os elementos da

distribuição de carga positiva resulta em zero. Isto deixa o segundo membro da equação

2.34 apenas com o termo EXC e o termo de energia cinética T̄e,s, que é calculado a par-

tir dos orbitais de Kohn-Sham conhecidos. Expressando-se EXC como a soma de EX e

EC , calculam-se com a equação 2.44 EX e os orbitais de Kohn-Sham, restando EC como

incógnita. A equação de Schrödinger é calculada numericamente para encontrar a energia

da densidade eletrônica ρe = k. Esta energia com a energia de Kohn-Sham já calculada

permite a determinação de EC para a densidade ρe. A repetição deste processo para

várias densidades fornece a energia de correlação do gás de elétrons uniforme em função

da densidade ρe.

2.7 A Aproximação do Gradiente Generalizado

(GGA).

A aproximação LDA superestima a intensidade das ligações eletrônicas, de modo que

a constante de rede, por exemplo, obtida pela minimização da energia total resulta em

valores que incorporam erros da ordem de 3, menores que o valor experimental. A energia

de troca e correlação LDA, expressa pela equação 2.37, é uma função apenas da densidade

eletrônica, sendo apropriada para um sistema cuja densidade eletrônica varia suavemente
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com a posição baseado no modelo do gás de elétrons homogêneo.

Com o objetivo de prover correções no método LDA, foi introduzida a aproximação

do gradiente generalizado, GGA (sigla do inglês Generalized-Gradient Approximation),

onde a energia de troca e correlação é função não apenas da densidade eletrônica, mas

também do gradiente destas. Os funcionais de troca e correlação que incluem o gradiente

da densidade eletrônica são expressos pela forma geral

EGGA
XC [ρe (r)] =

∫
[ρe (r) ,∇ρe (r)] dr. (2.47)

A energia de troca e correlação EGGA
XC é escrita em duas parcelas distintas, uma para

o termo de troca e outra para o termo de correlação, permitindo um tratamento em

separado, ou seja:

EGGA
XC = EGGA

X + EGGA
C . (2.48)

Os funcionais de troca GGA mais usados são o funcional de Perdew e Wang [53] (1986),

conhecido como PW 86 ou PW×86, o funcional de Becke [55] (1988), chamado B 88 e o

funcional de Perdew e Wang [54-56] de 1991, o PW×91. Os funcionais de correlação GGA

mais utilizados são o funcional de Lee-Yang-Parr [59, 60] (LYP), o funcional de correlação

de Perdew [61] (1986), o P86 ou Pc86, o funcional de correlação livre de parâmetros de de

Perdew-Wang [53] de 1991, o PWc91 ou o PWc91) [54-56], o funcional de Becke [62], o

Bc95 ou Bc96. O vastamente aplicado funcional de troca e correlação de Perdew-Burke-

Ernzerhof [63] (PBE) também deve ser citado. Uma combinação qualquer entre funcionais

de troca com outro de correlação pode ser usada segundo a natureza do sistema estudado

e as caracteŕısticas dos funcionais mais aptos a descrever a energia de troca e correlação.

2.8 Densidade de Estados.
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O cálculo de grandezas como a densidade eletrônica ou a energia em sistemas cristalinos

impõe que uma integração de funções no volume da zona de Brillouin seja efetuada. Esta

integração envolve a adoção de um conjunto discreto de pontos, em número suficiente,

sobre a zona de Brillouin, nos quais ela deve ser avaliada. Além disso, a escolha de

um método espećıfico para o problema em questão precisa ser considerado. No caso de

isolantes, as bandas preenchidas podem ser integradas tomando-se um número pequeno

de pontos na zona de Brillouin. Um fato a ser levado em conta é a simetria da zona de

Brillouin, que deve ser utilizada para reduzir a quantidade de cálculos.

As integrais para materiais isolantes tomam a forma da equação 2.18, com o somatório

efetuado sobre as bandas preenchidas na zona de Brillouin completa. O integrando fi(k)

é uma função das autofunções ψ
ik(r) com autovalores ε

ik, de modo que sua variação é

suave e periódica em k. Assim, é posśıvel expandir fi(k) em componentes de Fourier de

acordo com a expressão

fi (k) =
∑

n1,n2,n3

fi (R) exp (ik ·R) . (2.49)

Neste trabalho, o método proposto por Monkhorst e Pack [64] para a escolha de pontos

foi adotado. Ele utiliza um conjunto uniforme de pontos determinados por uma equação

que vale para qualquer cristal, dada por

kn1,n2,n3 ≡
3∑

i=1

2ni −Ni − 1

2Ni

Gi, (2.50)

onde os Gi são vetores primitivos da rede rećıproca. Uma soma sobre o conjunto de

pontos da equação 2.48 com ni = 1, 2, ...Ni integra a função periódica com componentes

de Fourier que se estendem até NiRi em cada direção. O conjunto de pontos definidos

no esquema de Monkhorst-Pack forma um grid uniforme definido em k, que se constitui

num escalonamento da rede rećıproca deslocada em relação a k = 0.

A densidade de estado (Density of States - DOS) é uma grandeza que fornece o número

de estados independentes de uma part́ıcula por unidade de energia. Uma integração
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sobre a zona de Brillouin pode ser substitúıda por uma integração na energia, quando

consideramos a definição de densidade de estado. Isto permitirá uma melhor compreensão

da estrutura eletrônica através da análise de resultados extráıdos da DOS como largura

da banda de valência, gap de energia e transições eletrônicas entre orbitais. A expressão

abaixo define matematicamente a densidade de estados

ρ (E) =
1

N1N2N3

∑
i,k

δ (εik − E) =
ΩCP

(2π)3

∫
ZB

δ (εik − E) dk. (2.51)

Os métodos mais precisos para o cálculo da densidade de estados são fundamentados

em interpolações lineares ou quadráticas das bandas de energia entre pontos de referência

na zona de Brillouin. A técnica mais utilizada e confiável foi proposta por Ackland

[65], na qual uma interpolação linear utilizando paraleleṕıpedos formados pelos pontos do

conjunto de Monkhorst-Pack e uma amostragem de histograma do conjunto associado de

energias da banda foram adotados.

A densidade de estados parcial separa a contribuição de acordo com o momento angular

dos estados. Esta grandeza permite saber se os picos na densidade de estados possuem

caráter s, p ou d, permitindo uma análise quanto à natureza da hibridização eletrônica

do sistema e da origem de caracteŕısticas importantes no espectro óptico. Os cálculos

de densidade de estados parcial são baseados em análise populacionais de Mulliken, que

permitem calcular a contribuição para cada banda de energia procedente de um dado

orbital atômico.

2.9 Pseudopotenciais.

Os chamados pseudopotenciais são potenciais definidos por um formalismo que per-

mite um tratamento mais simplificado das equações, mas que reproduza o mais fielmente

posśıvel a interação de uma onda plana com o potencial real. As propriedades de espal-

hamento referentes a um potencial esférico localizado, em uma dada energia, são estabele-

cidas com base na mudança de fase da função de onda da radiação incidente determinando
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todas as propriedades da função de onda fora dos centros espalhadores e carregando con-

sigo informações sobre as propriedades dos materiais. A idéia dos pseudopotenciais reside

na tentativa de reprodução, por um potencial mais simples, da interação de uma onda

plana com o potencial real existente.

A maior parte dos cálculos envolvendo pseudopotenciais está fundamentada nos

chamados potenciais de norma conservada, os quais são constrúıdos de modo que a

preservação da norma das funções definidoras seja mantida mesmo quado o ambiente

de aplicação (átomo, molécula, cristais, etc.) é modificado. Os potenciais de norma con-

servada são chamados de ab initio por não serem estabelecidos com ajuste experimental,

sendo suas pseudofunções normalizadas soluções de um potencial modelo escolhido de

forma a reproduzir as propriedades de valência de um cálculo para todos os elétrons do

sistema. As pseudofunções de valência devem atender às condições de ortonormalidade,

isto é

〈
ψσ,PS

lm

∣∣∣ψσ′,PS
l′m′

〉
= δll′δmm′δσσ′ . (2.52)

Assim, a equação de Kohn-Sham mantém a forma

(
Ĥσ,PS

KS − εσ
l

)
ψσ,PS

lm (r) = 0, (2.53)

onde,

Ĥσ,PS
KS = −1

2
∇2 + V̂EXT (r) +

∫
ρe,σ (r′)

|r− r′|
dr′ + V σ

XC (r) , (2.54)

com Vσ
XC sendo o potencial de troca e correlação e VEXT o pseudopotencial.

Uma receita para definição de pseudopotenciais de norma conservada ab initio foi

estabelecida por Hamann, Schluter e Chiang (HSC) [66] que reprodizimos a seguir.

1. Os autovalores de energia determinados a partir de pseudopotenciais e a partir

de um cálculo para todos os elétrons devem ser os mesmos para uma dada configuração
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atômica de referência. Estes cálculos são denominados exatos e as funções de onda obtidas

são nomeadas funções de onda exatas.

2. Funções de onda determinadas a partir de pseudopotenciais a a partir de cálculos

exatos devem ser praticamente iguais para raios maiores que um certo raio de caroço Rc.

3. As derivadas logaŕıtmicas das pseudofunções e das funções de onda calculadas de

modo exato devem ser, por construção, iguais para um raio maior que Rc.

4. A carga integrada de r = 0 até r = Rc deve ser a mesma tanto para funções de

onda exatas como para pseudofunções (conservação da norma).

5. As derivadas primeiras em relação à energia das derivadas logaŕıtmicas das funções

de onda exatas e das pseudofunções devem ser praticamente iguais para r = Rc.

Os pontos 1 e 2 traduzem a idéia de que os pseudopotenciais de norma conservada

reproduzem o potencial atômico fora da região de caroço de raio Rc, pois o potencial

é determinado de modo único, a menos de uma constante que fica conhecida fazendo o

potencial igual a zero no infinito, pela função de onda e pela energia. O ponto 3 assegura

a semelhança entre a pseudofunção de onda e a função de onda exata, pois a função de

onda e sua derivada radial devem ser cont́ınuas em Rc para qualquer potencial suave,

garantindo uma reprodução o mais fiel posśıvel das condições de contorno. O ponto 4

impõe a restrição

Ql =

Rc∫
0

|ψl (r)|2r2dr =

Rc∫
0

∣∣ψPS
l (r)

∣∣2r2dr, (2.55)

assegurando que a carga total na região de caroço está correta e que o pseudo-orbital

normalizado é igual ao verdadeiro orbital para r > Rc. Estas condições garantem que o

pseudo-orbital é correto na região r > Rc entre os átomos e que o potencial na mesma

região é igual ao obtido via cálculo para todos os elétrons. O ponto 5, ao ser atendido,

permitirá que o pseudopotencial reproduza as mudanças nos autovalores até termos de
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primeira ordem relativas a alterações do potencial autoconsistente.

Um dos propósitos dos pseudopotenciais é gerar pseudofunções tão suaves quanto

posśıvel sem perder muita precisão. Uma pseudofunção é dita suave quando ela pode ser

escrita no espaço de Fourier num intervalo mı́nimo necessário para se descrever as pro-

priedades de valência com uma dada precisão. Os pseudopotenciais de norma conservada

atendem ao requisito de precisão, no entanto perdem em suavidade.

Os potenciais ultramacios alcançam o propósito de precisão através de uma trans-

formação que estabelece os pseudopotenciais em termos de uma função suave e uma função

auxiliar que varia rapidamente em torno do caroço iônico. Em um cálculo que utiliza um

pseudopotencial ultramacio, as soluções para as funções suaves ψ̄i(r) são normalizadas

através de

〈
ψ̄i

∣∣ Ŝ ∣∣ψ̄j

〉
= δij, (2.56)

sendo a densidade eletrônica de valência dada por

ρe
V (r) =

ocup.∑
i

ψ̄∗i (r)ψ̄i (r) +
∑
s,s′

ρe
s,s′∆Qs,s′ (r) , (2.57)

onde

ρe
s,s′ =

ocup.∑
i

〈
ψ̄i |βs′

〉 〈
βs

∣∣ψ̄i

〉
. (2.58)

A solução é determinada pela minimização da energia total dada por

Etot =

ocup.∑
i

〈
ψ̄i

∣∣ {
−1

2
∇2 + V ion

local +
∑
s,s′

Dion
s,s′ |βs〉 〈βs′|

}∣∣ψ̄i

〉
+EHartree [ρe

V (r)]+En−n+EXC [ρe
V (r)] ,

(2.59)

onde um pseudopotencial iônico sem blindagem deve ser definido por

V ion
local = Vlocal − VHXC , (2.60)
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com,

VHXC = VHartree + VXC , (2.61)

Dion
s,s′ = Ds,s′ −DHXC

s,s′ , (2.62)

Ds,s′ = Bs,s′ + εs′

Rc∫
0

∆Qs,s′ (r) dr (2.63)

e,

DHXC
s,s′ =

∫
VHXC (r)∆Qs,s′ (r) dr. (2.64)

2.10 Cálculo de Propriedades Ópticas em Cristais.

A direção de propagação de uma onda eletromagnética é modificada quando esta

muda de meio. A intensidade desta mudança é determinada por uma propriedade do

meio material no qual a onda passou a se propagar, considerando que ela se propagava

no vácuo. Esta propriedade é descrita pelo ı́ndice de refração complexo N dado por

N = n+ ik. (2.65)

Ao se propagar através do material, a radiação perde energia de modo que é posśıvel

definir uma propriedade denominada coeficiente de absorção que indica a fração de energia

perdida por unidade de espessura do material. O coeficiente de absorção está relacionado

com a parte imaginária do ı́ndice de refração através de

α (ω) =
2kω

c
(2.66)

onde ω é a freqüência angular e c é a velocidade da luz.
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O coeficiente de reflexão ou refletância é definida sobre a superf́ıcie plana do material

e para o caso de uma incidência normal de radiação sobre a mesma. Ela indica a razão

entre a intensidade da radiação refletida e incidente, sendo obtida igualando-se os campos

elétrico e magnético na superf́ıcie. Ela guarda a seguinte relação com o ı́ndice de refração

R =

∣∣∣∣1−N

1 +N

∣∣∣∣2 =
(n− 1)2 + k2

(n+ 1)2 + k2
. (2.67)

Um procedimento bastante comum consiste em expressar as propriedades ópticas em

termos da função dielétrica complexa, ε(ω), definida por

ε (ω) = ε1 + iε2 = N2, (2.68)

sendo que as relações entre as partes real e imaginária do ı́ndice de refração com a função

dielétrica são dadas por

ε1 = n2 − k2 (2.69)

e

ε2 = 2nk. (2.70)

Uma grandeza comumente empregada na caracterização óptica de materiais é a condu-

tividade, a qual desempenha um papel importante nas transições intrabandas, em especial

na região infravermelha do espectro óptico de metais. A condutividade óptica é definida

por

σ = σ1 + iσ2 = −i ω
4π

(ε− 1) . (2.71)

Uma propriedade que descreve a energia perdida por um elétron que passa através de

um meio dielétrico homogêneo é denominada função perda de energia. A função perda

pode ser obtida a partir da função dielétrica pela expressão
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L (ω) = Im

(
− 1

ε (ω)

)
. (2.72)

Do ponto de vista experimental, as propriedades ópticas mais acesśıveis são os coe-

ficientes de absorção e reflexão, de forma que uma vez conhecidos, as partes real e ima-

ginária do ı́ndice de refração podem ser determinadas. No entanto, a incidência normal

da radiação pressuposta nas definições, efeitos de polarização e a geometria das amostras

tornam-se fatores complicadores para a realização dos experimentos.

A interação de um fóton com os elétrons no sistema é descrita através de perturbações

dependentes do tempo do estado fundamental eletrônico. O campo elétrico do fóton

promove transições entre estados ocupados e virtuais, sendo o efeito do campo magnético

muito pequeno. Os espectros resultantes destas excitações podem ser considerados como

um tipo de densidade de estados entre bandas de valência e condução. Assim, a parte

imaginária da função dielétrica pode ser definida por

ε2 (ω) =
8π2

Ω

∑
k,υ,c

|〈ψc
k| û · r |ψυ

k〉|
2δ (Ec

k − Eυ
k − ω) , (2.73)

onde Ω é o volume da célula unitária, û é o vetor que fornece a polarização do campo

elétrico incidente e os ı́ndices υ e c representam estados de valência e condução, respecti-

vamente.

Uma transformação de Kramers-Kronig relaciona a parte real e imaginária da função

dielétrica, permitindo a obtenção da primeira a partir da segunda, ou seja

ε1 (ω) =
2ω

π

∞∫
0

ω′ε2 (ω′)

ω2 − ω′2
dω′. (2.74)

Os elementos de matriz relacionados ao operador posição que comparece na equação

2.70 podem ser escritos como elementos de uma matriz associada ao operador momentum,

permitindo o cálculo no espaço rećıproco. Tal procedimento depende do uso de potenciais
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locais, os quais não são usados pelo pacote CASTEP, exigindo uma forma corrigida para

o elemento da matriz, sendo esta dada por

〈ψc
k| r |ψυ

k〉 =
1

iω
〈ψc

k|p |ψυ
k〉+

1

ω
〈ψc

k|VNLr |ψυ
k〉 . (2.75)

Os materiais que não apresentam simetria cúbica completa apresentarão alguma

anisotropia nas propriedades ópticas, que podem ser consideras nos cálculos levando em

conta a polarização da radiação incidente. A radiação incidente polarizada necessita de

um vetor para definir a direção do campo elétrico para a radiação incidindo perpendicu-

larmente ao cristal, e numa amostra policristalina (policristal) nenhuma direção precisa

ser especificada e o campo elétrico é tomado como uma média totalmente isotrópica.
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CAPÍTULO 3

Efeitos térmicos da função dielétrica com condução

de polarons em cristais orgânicos

3.1 Introdução.

O fenômeno polarônico tem sido intensamente estudado em poĺımeros condutores por

décadas [17]. Embora existam muitas formas de abordar a dinâmica dos polarons [67, 68],

a medida da função dielétrica pode fornecer informações importantes sobre o processo de

hopping dos small polarons (forte acoplamento elétron-fônon) devido a uma alta probabi-

lidade de uma relaxação dielétrica no processo [69, 70]. Além disso, a função dielétrica

ε(ω), que mede a resposta a um campo elétrico externo aplicado, é uma importante

ferramenta para entender os efeitos de muitos-corpos no estado normal de um sistema

polarônico [25]. Portanto, é natural investigar-se seu comportamento devido a interação

elétron-fônon em um sistema unidimensional (como poĺımeros e cristais orgânicos).

A condução eletrônica em cristal iônico polar ou um semicondutor é o protótipo de um

polaron. Herbert Fröhlich propôs um modelo Hamiltoniano para a dinâmica do polaron

usando um tratamento baseado na mecânica quântica [71]. Se a extensão espacial de

um polaron é grande quando comparado com o parâmetro de rede da estrutura cristalina

podemos tratá-lo como um cont́ınuo polarizado. Este aspecto identifica o polaron de

Fröhlich. Quando uma polarização é auto-induzida, causada por um elétron ou por um

buraco, podemos ter o surgimento do chamado polaron de Holstein [71, 72]. Diferente-

mente dos grandes polarons, os small polarons são governados por interações de curto
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alcance.

Uma banda de condução estreita e uma intensa interação elétron-fônon, permitindo

que um portador de carga distorça localmente a rede em torno de si, reune as condições

para a formação dos small polarons.

As extensões do conceito de polarons são bastantes significativas: assim sendo temos os

polarons acústicos, polarons piezelétricos, polarons exitônicos e bipolarons [73]. Algumas

dessas extensões do conceito dos polarons são usadas para se estudar as propriedades de

poĺımeros conjugados, magnetorresistência em perovskitas, fulerenos, nanoestruturas e

semicondutores em 1 D.

Mesmo considerando que a diagonalização exata do acoplamento da vibração molecular

com os elétrons [70] mostraram uma excelente concordância com o resultado anaĺıtico

usando o modelo molecular de Holstein [71], que é o mais simples para descrever polarons,

consideramos a nossa própria abordagem teórica, escolhida para esse sistema. Usando o

modelo de Fröhlich [28], que normalmente descreve o acoplamento elétron-fônon, vamos

definir nosso Hamiltoniano por:

He =
∑

n

ωenc
†
ncn + V

∑
m6=n

c†ncm +
∑

k

ωpkb
†
kbk +

∑
nk

γnkc
†
ncn(bk + b†k), (3.1)

onde os primeiros dois termos são o Hamiltoniano eletrônico para o nth estado eletrônico

com frequência ωen; V é o potencial de hopping, com a soma se extendendo sobre todos os

primeiros vizinhos; o terceiro termo descreve os fônons com frequência ωpk; e por último, o

termo que descreve a interação elétron-fônon. Ao longo desta primeira parte do trabalho

usamos ~ = 1.

Na presença do campo elétrico externo a função dielétrica ε(ω) é dada por [74, 75]:

ε(ω) = 1 +
< P (ω) >

E
= ε∞ −

πZ2
e

ωe

[
� (cn + c†n), (cn + c†n) �ω

]
, (3.2)

ou
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ε(ω) = ε∞ −
πZ2

e

ωe

[
� cn; c†n �ω + � cn; c†n �−ω

]
, (3.3)

onde � ... � é a transformada de Fourier da função de Green na notação de Zubarev;

Ze é o oscillator strength, ωe é a frequência do elétron e ε∞ é a constante dielétrica para

altas frequências.

3.1.1 Função de Green de Zubarev

D. N. Zubarev, f́ısico e matemático russo, desenvolveu uma importante ferramenta

matemática sobre as funções de Green no inicio da década de 60 em seu trabalho “Double-

Time Green Functions in Statistical Physics”[76]. Neste artigo, é apresentado este enfoque

matemático para as funções de Green, muito utilizada na f́ısica da Matéria Condensada,

forma essa conhecida hoje como as funções de Green na notação de Zubarev.

Trabalharemos aqui somente com a chamada função de Green retardada [75-77], já

que no nosso sistema a causa acontece antes do efeito. A função de Green retardada é

definida, na notação de Zubarev, da seguinte forma:

� A(t);B(t′) �= ıθ(t− t′) < [A(t), B(t′)]η > (3.4)

onde < ... > representa a média estat́ıstica

< [A(t), B(t′)]η >= A(t)B(t′)− ηB(t′)A(t), (3.5)

e θ(t) é a função teta de Heavside definida por:

θ(t) =

 1 (t > 0),

0 (t < 0).

O η da equação (3.5) representa a comutação (η = 1) e a anticomutação (η = −1) [77]

convenientemente adotado de acordo com o sistema de part́ıculas (bosônico ou fermiônico)

do problema. Usualmente, temos
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Figura 3.1: Função degrau teta de Heavside.

η(t) =

 1 se A e B são operadores de bósons,

−1 se A e B são operadores de férmions.

A função de Green retardada depende somente da diferença (t− t′), ou seja,

� A(t);B(t′) �= G(t− t′). (3.6)

Considerando a função de Green � A(t), B(t′) �, e diferenciando-a em relação a t,

temos

d

dt
� A(t);B(t′) � =

d

dt
[−ıθ(t− t′) < [A(t), B(t′)]η >],

= −ıdθ(t− t′)

dt
< [A(t), B(t′)]η > −ıθ(t− t′) < [

dA(t)

dt
, B(t′)]η >),

= −ıdθ(t− t′)

dt
< [A(t), B(t′)]η > + � dA(t)

dt
;B(t′) � . (3.7)

Notando que por definição

∫ t

∞
δ(t′′ − t′)dt =

 0 se t < t′,

1 se t > t′,

= θ(t− t′), (3.8)
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teremos a seguinte equação de movimento para as funções de Green:

d

dt
� A(t);B(t′) �= −iδ(t− t′) < [A(t), B(t′)]η > +i� C(t);B(t′) �, (3.9)

onde C = [H,A(t)].

Aqui, [A(t), B(t′)] é o comutador para os operadores na representação de Heisenberg, e

< ... > denota uma média térmica (estat́ıstica) associada ao HamiltonianoHdo sistema. É

posśıvel definir outras funções de Green similares, a saber, as funções de Green avançadas

e causal [77]. Contudo, como já mencionamos, elas não serão aqui utilizadas.

Da equação (3.8) obtemos ainda que

d

dt
θ(t− t′) = δ(t− t′)

As funções de Green possuem transformadas de Fourier, dadas por

G(ω) =
1

2π

∫ ∞

−∞
G(t− t′) exp(−iωt)dt, (3.10)

onde G(t− t′) =� A(t);B(t′) �.

A função de Green � cn; c†n �ω + � cn; c†n �−ω da equação (3.3) pode ser determi-

nada usando a equação de movimento (3.9), ou seja:

ı
d

dt
� cn; c†n �ω = (1/2π) + ωe � cn, c

†
n �ω

+ V (� cn−1, c
†
n �ω + � cn+1, c

†
n �ω)

+ γnk(� cnbk; c
†
n �ω + � cnb

†
k; c

†
n �ω) (3.11)

Resolvendo para cada termo do lado direito temos:

i
d

dt
� cn−1; c

†
n �ω = (1/2π) + ωe � cn; c†n �ω +V (� cn−1; c

†
n �ω + � cn+1; c

†
n �ω)

+ γnk(� cnbk; c
†
n �ω + � cnb

†
k; c

†
n) �ω), (3.12)
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i
d

dt
� cn+1; c

†
n �ω = (1/2π) + ωe � cn; c†n �ω +V (� cn−1; c

†
n �ω + � cn+1; c

†
n �ω)

+ γnk � cn(bk + b†k); c
†
n �ω, (3.13)

i
d

dt
� cnbk; c

†
n �ω = (ωe + ωk) � cnbk; c

†
n �ω +V (� (cn−1 + cn)bk; c

†
n �ω)

+ γnk(� cnc
†
ncn; c†n �ω + � cn(bk + b†k)bk; c

†
n �ω), (3.14)

i
d

dt
� cnb

†
k; c

†
n �ω = (ωe − ωk) � cnb

†
k; c

†
n �ω +V (� cn−1b

†
k; c

†
n �ω + � cn+1b

†
k; c

†
n �ω)

+ γnk(� cn(bk + b†k)bk; c
†
n �ω − � cnc

†
ncn; c†n �ω). (3.15)

Estas equações podem ser desacopladas usando o método de Hartree-Fock [80]. Esta

aproximação não é satisfatória se considerarmos a correlação entre elétrons, mas reflete

várias propriedades interessantes de um sistema de muitos corpos, como neste trabalho.

Então, levando em consideração o desacoplamento de Hartree-Fock, chegamos as seguintes

equações:

� cn(bk + b†k)bk; c
†
n �ω=< b†kbk >ω� cn; c†n �ω, (3.16)

� cnc
†
ncn; c†n �ω= (1− < c†ncn >ω) � cn; c†n �ω, (3.17)

� cn(bk + b†k)b
†
k; c

†
n �ω= (1+ < b†kbk >ω) � cn; c†n �ω, (3.18)

Substituindo estes resultados na equação (3.11) e na equação (3.3), encontramos a

função de Green � cn; c†n �ω e a função dielétrica ε(ω) do nosso sistema como tendo as

seguintes formas, respectivamente:

� cn; c†n �ω=
1 + 2π(Ξ + Υ)

κ− η − µ
, (3.19)

ε(ω) = ε∞ −
πZ2

e

ωe

[1 + 2π(Ξ + Υ)

κ− η − µ ω

+
1 + 2π(Ξ + Υ)

κ− η − µ −ω

]
, (3.20)

onde Ξ, Υ, κ, η, µ está definido no appendix B.
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A dependência da temperatura é feita levando em conta a média de ocupação eletrônica

< c†ncn > e a média de ocupação da rede < b†kbk > dada, respectivamente, por

< c†ncn >= exp[(ωe − ωk)/kBT ] + 1]−1, (3.21)

e

< b†kbk >= exp[(ωk/kBT )]− 1]−1. (3.22)

3.1.2 Resultados Numéricos e Conclusões

A contribuição do acoplamento elétron-fônon para a função dielétrica é estudada

através da função f(ω, T ) = (πZ2
e )−1[ε(ω) − ε∞] versus a temperatura reduzida θ =

kBT/ωe. A região de absorção dos polarons é uma região de frequência muito mais alta

que a região de frequência dos fônons ωk = 1.2 Thz [81]. Entretanto, vamos considerar

uma região de acoplamento intermediário, se aproximando do limite adiabático, onde po-

dem ser esperadas propriedades interessantes do espectro óptico. Usamos dois valores da

frequência reduzida Ω = ω/ωe, isto é Ω = 0.5 (linha sólida) e Ω = 1 (linha tracejada).

Consideramos ainda o acopalamento elétron-fônon γnk (o acoplamento elétron-fônon t́ıpico

de um semicondutor orgânico varia de 0.7 a 1.5 [82]) e o potencial de hopping V/ωe iguais

a 1, com ωe = 4.0 THz.

O espectro da função dielétrica, representada na Fig. 3.2, apresenta um t́ıpico padrão

apropriado para descrever cristais iônicos em baixos modos normais de vibração, com um

pico ressonante na temperatura reduzida θ igual a 0.31 (0.70) para Ω=0.5 (Ω=1).

A dependência com a temperatura é melhor apreciada na Fig 3.3, onde um espectro

tridimensional é descrito, na qual a função dielétrica é plotada não somente contra a

temperatura reduzida, mas também contra a frequência reduzia Ω considerando, como na

Fig. 3.2, o acomplamento elétron-fônon γnk=1.0. É essencial a diminuição dos picos de

ressonância no transporte dos small polarons via hopping [83], já que a largura efetiva da
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banda eletrônica diminui com o aumento da temperatura. Isso leva a um aumento das

massas efetivas e conseqüêntemente a uma dependência sobre o transporte de cargas. A

condução de polarons nessa banda estreita pode ser analisada usando o modelo do cristal

molecular de Holstein [84]. Nessa banda, a condução se processa graças aos portadores

termicamente ativados. Assim sendo, podemos analisar certas consequências, como por

exemplo a resistividade [85] definida por:

ρ(Ea, T ) = ATexp(−Ea/kBT ), (3.23)

onde A é uma constante, Ea é a energia do polaron requerido para a formação dos small

polarons que, como foi mostrado por Jung [86], está de acordo com a diminuição dos picos

de ressonância.

A dependência da temperatura na resistividade dos small polarons %(Ea, T ) =

ρ(Ea, T )/ρ0 é apresentada na Fig 3.4 em função da temperatura reduzida θ e da frequência

reduzida Ωa = Ea/ωe com ρ0 sendo constante e igual a Aωe/kB. Variar Ωa de zero até 10 é

equivalente a levar a energia de ativação do polaron até 0.165 eV, de acordo com a tabela

mostrada na referencia [85]. Em altas temperaturas, onde a banda de condutividade é a

responsável pelo processo de condutividade, %(Ea, T ) aumenta com o aumento da temper-

atura. Quando a temperatura ultrapassa o valor caracteristico θ = 0.27, o que significa

uma temperatura de aproximadamente 52 K, a condutividade do hopping prevalece, o

que nos mostra uma notável redução na resistividade dos small polarons, que pode ser

explicado devido a uma rigidez dos fônons no processo. Com um aumento da temperatura

θ=10, aproximadamente 1920 K, temos um estado estável no comportamento da resistivi-

dade. A relação de Arrhenius ln[%(Ea, T )/θ] versus θ−1 para Ωa=0.5 (linha cheia) e Ωa=1

(linha tracejada) é apresentada na Fig. 3.5. Embora a nossa expressão teórica apresente

um comportamento linear para qualquer regime de temperatura, é importante salientar

que uma condução não-Arrhenius foi recentemente encontrada em baixas temperaturas,

sugerindo que uma condutividade não-Arrhenius ocorre como resultado da taxa de trans-

porte entre estados de impurezas [86]. Além disso, é uma caracteristica do hopping dos

small polarons a temperatura decrescer com uma condutividade não-Arrhenius [87].
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Figura 3.2: Comportamento da função dielétrica f(ω, T ) versus a temperatura reduzida θ =

kBT/ωe. O acoplamento elétron-fônon foi descrito para γnk = 1.0, ω/ωe = 0.5 (linha sólida) e

ω/ωe = 1.0 (linha tracejada).

Figura 3.3: Espectro tridimensional da função dielétrica f(ω, T ), contra a temperatura reduzida

θ = kBT/ωe e a frequência reduzida Ω = ω/ωe considerando o acoplamento elétron-fônon γnk =

1.0.
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Figura 3.4: Comportamento tridimensional da resistividade %(Ea, T ) como uma função da

temperatura reduzida θ = kBT/ωe e a frequência reduzida Ωa = Ea/ωe.

Figura 3.5: Comportamento linear da resistividade de Arrhenius, medido como %(Ea, T ) versus

θ−1 para Ωa = 0.5 (linha cheia) e Ωa=1.0 (linha tracejada).
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CAPÍTULO 4

As Propriedades Eletrônicas e Ópticas do CdSiO3.

4.1 Introdução

Neste caṕıtulo apresentamos várias propriedades ópticas e eletrônicas do cristal

CdSiO3, considerado em condições de pressão e temperatura ambiente, determinadas via

método ab initio dentro do formalismo da teoria do funcional densidade (DFT) [51, 52]

nas aproximações LDA e GGA [86-88]. Para tanto, empregamos o softwere CASTEP

(Cambridge Sequencial Total Energy Package) desenvolvido pelo grupo de F́ısica da Ma-

teria Condensada de Cambridge [91], o qual determina propriedades como parâmetros

de rede, geometria molecular, propriedades estruturais, estruturas de banda, densidade

de estados e propriedades ópticas. Assim, aplicamos o CASTEP para estabelecermos a

otimização da geometria cristalina e dos parâmetros de rede, sendo estes comparados com

resultados experimentais. Também calculamos as estrutura de bandas, densidade de es-

tados total e parcial (por átomos), além das propriedades ópticas do cristal [92]. O band

gap e as massas efetivas de elétrons e buracos do cristal CdSiO3 foram estimadas a partir

dos extremos das bandas de valência e de condução da estrutura de bandas calculada no

referencial teórico mencionado.

4.2 Estrutura Cristalina do CdSiO3

Não existe na literatura qualquer cálculo sobre as propriedades estruturais do CdSiO3
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tricĺınico. Entretanto, para executarmos a nossa tarefa, usamos a difração de raio X e

a estrutura do CaSiO3 tricĺınico [93] e substituirmos os átomos de Ca pelos átomos do

Cd. Na figura 4.1 mostramos a geometria inicial do CdSiO3. Os resultados mostram

que o CdSiO3 tricĺınico possui seis moléculas na célula unitária com grupo espacial P1, o

qual apresenta duas operações de simetria: identidade (x, y, z) e inversão (-x, -y, -z). Os

parâmetros de rede obtidos experimentalmente foram: a=7.94 Å, b=7.32 Å e c=7.07 Å

e os ângulos da célula foram α=90.30o, β=95.37o e γ=103.43o, enquanto que o volume e

densidade calculado com esses valores foram, respectivamente, 397.77 Å e 2.91 g/cm3.

Figura 4.1: Identificação dos átomos na célula unitária para comparação entre comprimentos e

ângulos de ligação do cristal do CdSiO3.

4.3 Otimização Geométrica
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A otimização da geometria do CdSiO3, foi estabelecida através do programa CASTEP

[91] com o uso do formalismo DFT [51, 52]. Uma base de ondas planas foi empregada

para expandir os estados ocupados pelos elétrons de valência levando em consideração a

seguinte configuração: 4d105s2 para o cádmio, 3s23p2 para o siĺıcio e 2s22p4 para o oxigênio.

O funcional de correlação-troca tratado no cálculo com a aproximação LDA segue o desen-

volvimento de Cerpeley e Alder [94] e a parametrizaçao por Perdew e Zunger[61], sendo

denotado aqui por LDA-CAPZ. No cálculo GGA o funcional de Perdew-Burke-Ernzerkof

(PBE) [63] foi adotado, sendo este denotado por GGA-PBE. As integrais foram calculadas

no espaço rećıproco através do grid 3 × 3 × 3 de Monkhorst-Pack [64]. Uma tolerância

de 0.5 × 10−6 eV/átomo foi adotada nos cálculos de autoconsistência. A minimização

energética da geometria foi calculada utilizando-se o valor inicial de 0.5 × 10−5 eV/átomos

para a variação da energia total, 0.01 eV/Å para a força máxima sobre cada átomo, 0.02

GPa para a pressão e 0.5 × 10−4 Å para o deslocamento atômico máximo. Usamos ainda

uma energia de corte tanto para o cálculo LDA quanto para o GGA de 380 eV.

Nestas condições, o cálculo dos parâmetros de rede e posições atômicas foram otimiza-

dos tendo em vista a minimização da energia total. Eles convergiram em 84 interações,

como podemos ver na figura 4.2 (A). Apresentamos também um gráfico demonstrativo

dos parâmetros de controle de convergência contendo a variação de energia (eV/átomo),

deslocamento atômico máximo (Å), força máxima (eV/Å) e tensão máxima (GPa).

Depois da convergência da geometria usando o funcional LDA-CAPZ, a variação da

pressão computada na célula unitária foi de -0089 GPa e as componentes dos tensores

de stress foram: εxx = 0.009856 GPa, εyy = 0.005096 GPa, εzz = 0.011706 GPa, εxy =

0.000057 GPa, εxz = 0.000645 GPa e εyz = -0.000352 GPa. Para o cálculo GGA-PBE

encontramos: variação de pressão 0.0121 GPa, componentes dos tensores de stress εxx =

-0.009241 GPa, εyy = -0.010480 GPa, εzz = -0.016547 GPa, εxy = -0.000909 GPa, εxz =

0.000712 GPa, εyz = -0.000010 GPa. Os parametros estruturais do CdSiO3 tricĺınico LDA-

CAPZ e GGA-PBE encontrados são apresentados na Tabela 4.1, juntamente com os dados

experimentais de Ito e et al. [93] do CaSiO3. É bastante conhecido que a aproximção LDA

superestima as intensidades das interações atômicas e os correspondentes comprimentos de
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ligação da rede. Como estamos lidando com um material que não tem nenhum resultado

experimental relativo a sua estrutura de banda e célula unitária, podemos presumir que

os valores definidos com as aproximações LDA e GGA podem estar dentro de uma média

desses valores. Sendo assim, podemos esperar parâmetros de rede do CdSiO3 tricĺınico nos

intervalos 7.66 < a < 7.91, 7.18 < b < 7.35 e 6.90 < a < 7.13, com todos os comprimentos

dados em Å. A maior incerteza ocorre com o parâmetro c (0.43 Å), seguido pelo a (0.26

Å) e por b (0.16 Å). Comparando com os dados originais do CaSiO3 tricĺınico, os dados do

cálculo LDA apresenta menores valores para a, b e c enquanto o GGA apresenta maiores

valores, exeto para o parâmetro a.

a b c α β γ V

LDA 7.66 7.18 6.90 90.02o 94.71o 103.59o 367.60

GGA 7.91 7.35 7.13 90.13o 95.18o 103.83o 400.62

Exp. (CaSiO3) 7.94 7.32 7.07 90.03o 95.37o 103.43o 397.67

Tabela 4.1: Parâmetros de rede para o CdSiO3 tricĺınico de acordo com as aproximações LDA-

CAPZ e GGA-PBE. Dados experimentais do CaSiO3 tricĺınico também são apresentados [93].

Os comprimentos estão em Å, ângulos em graus e volumes em Å3.

Os angulos α, β e γ são muito proximos nas aproximações LDA e GGA, com uma

diferença de 0.11o (0.47o) para o ângulo α (β). Na aproximação GGA os ângulos são sem-

pre maiores que os seus correspondentes LDA. Em comparação com o cristal wollastonite

CaSiO3, os ângulos da célula unitária para a estrutura do CdSiO3 são quase os mesmos,

com β(CaSiO3) > β(CdSiO3) e γ(CaSiO3) < γ(CdSiO3). O volume da celula unitária

LDA, GGA e CaSiO3 experimental são da ordem de, respectivamente, 367.60 Å3, 400.62

Å3 e 397.67 Å3.

4.4 Estrutura de Bandas, Densidade de Estados e

Massas Efetivas.
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As curvas que descrevem a estrutura de banda eletrônica e a densidade de estado total

e parcial de Kohn-Sham calculadas através do código CASTEP na aproximação LDA-

CAPZ e GGA-PBE são apresentadas na figura 4.3. No topo da figura apresentamos a

estrutura de banda e a densidade de estados total na aproximação LDA com todos os

estados de valência e de condução. Os primeiros picos de valência surgem entre uma

variação de energia de - 19.5 eV e - 16.3 eV. Esses picos são formados principalmente

devido as contribuições dos orbitais s e p. Em seguida, vemos uma grande diferença de

aproximadamente 7.5 eV entre - 16.33 eV e - 8.8 eV. A curvatura da banda de valência

no intervalo de - 8.8 eV a 0 eV provém principalmente do orbital p, com exceção de uma

grande concentração de bandas entre - 6.5 eV a - 5.4 eV, que é formado a partir do estado

atômico d. Na parte inferior da banda de condução temos o ponto Γ, ponto de máxima

simetria no espaço rećıproco. As cuvas entre 2.8 eV e 6.8 eV são formadas pelos estados

s e p, com o estado p sendo mais pronunciado.

Na parte inferior da figura 4.3 apresentamos a aproximação GGA-PBE (pontilhado) e

LDA-CAPZ (sólido) seguindo o método de estrutura de banda de Kohn-Sham. As curvas

são aparentemente semelhantes para ambos funcionais de correlação-troca. Entretando,

faz-se necessário observar algumas diferenças. As bandas de condução na aproximação

LDA-CAPZ são maiores cerca de 0.2 eV que suas correspondentes GGA-PBE. Assim,

os band gaps de energia no LDA são maiores. O máximo da banda de valência está no

ponto Z do espaço rećıproco enquanto o máximo secundário se encontra em Q. O mı́nimo

da banda de condução se encontra no ponto Γ, com um mı́nimo secundário localizado

aproximadamente entre os pontos BF, FZ e BZ. Um band gap indireto de 2.57 eV (2.79

eV) para a simulação GGA-PBE (LDA-CAPZ) foi encontrado entre o ponto Z da banda de

valencia e o ponto Γ da banda de condução. Trabalhos recentes de Li et al. [46, 95, 96, 97]

mostram espectros de emissão de algumas amostras do CdSiO3. Usando estes resultados

podemos estimar o band gap do CdSiO3 na fase pseudowollastonita de aproximadamente

3.8 eV, 1.0 eV (36 %) maior que o band gap indireto da simulação LDA-CAPZ dos nossos

cálculos. Por outro lado, gaps direto de energia Γ → Γ tem 2.63 eV e 2.85 eV para

as aproximações GGA-PBE e LDA-CAPZ, respectivamente. Finalmente, na transição

Z → Z temos uma energia de 3.77 eV (GGA-PBE) e 4.13 eV (LDA-CAPZ).
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Na figura 4.4 apresentamos a densidade eletrônica parcial de estados (PDOS) para as

especies atômicas Cd, Si e O após o cálculo com o funcional de correlação-troca LDA. As

contribuições mais relevantes do átomo de cádmio (Cd) são: orbital d entre - 9.0 eV e 0

eV (com um DOS maior que 3 elétrons/eV em uma faixa de energia que vai de - 6.5 eV a

- 5.4 eV), orbital s entre 2.6 eV e 8.8 eV (com um DOS maior que 0.5 elétrons/eV entre

5.0 eV e 6.5 eV), e por fim, o orbital p, que varia entre uma faixa de energia de 3.4 eV

a 8.8 eV (com um DOS maior que 0.5 elétrons/eV para energias entre 7.3 eV e 8.3 eV).

No siĺıcio (Si) temos as seguintes contribuições entre a banda de valência e a banda de

condução: podemos observar três faixas que correspondem ao orbital p, a primeira entre

- 7.0 eV e - 5.0 eV, a segunda entre - 5.0 eV e 0 eV, e terceira entre 6.8 eV e 8.6 eV.

Assim como o orbital p, o orbital s também tem três faixas. Vemos que a primeira se

encontra em torno de 8.5 eV (com um DOS de 0.2 elétrons/eV), a segunda em torno de -

17 eV (0.1 elétrons/eV) e a última em torno de - 19 eV (0.3 elétrons/eV). Finalmente, os

eletrons do orbital 2p do oxigênio dominam o topo da banda de valência com um DOS de

0.5 eletrons/eV e com uma energia variando entre - 6.6 eV a - 6.0 eV (primeiro pico) e -

4.5 eV a 0 eV (segundo pico). Podemos observar que na banda de condução a influência

do orbital p é pequena, comparada com o Cd e o Si, e com uma variação de energia entre

4.7 eV a 8.6 eV. Podemos ainda notar que temos um forte pico, na banda de valência,

devido a contibuição do orbital s com um DOS de 2.6 eletrons/eV em - 17 eV.

A partir da estrutura de banda foram estimados oa valores das massas efetivas para

elétrons e buracos do CdSiO3 tricĺınico (Tabela 4.2), ultilizando um ajuste parabólico

descrito por Henriques et al. [98]. Como as bandas não se apresentam degeneradas, con-

sideramos apenas uma curva em cada caso. Na banda de valência, selecionamos ao longo

das seguintes direções, no espaço rećıproco, para o caso LDA-CAPZ: Z→Q, Z→Γ, Z→F e

Z→B. Ao longo das direções Z→Q e Z→F não pudemos obter as massas efetivas dos bura-

cos devido a ausência de curvatura na banda de valência. Para a aproximação GGA-PBE

observamos que as massas efetivas dos buracos, em comparação com LDA-CAPZ, são

sempre menores e ao longo das direções Z→Q e Z→F. Em particular, encontramos para

mh(Z→F) um valor de 7.80, bastante anisotrópico quando comparado com mh (Z→Q)
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que tem um valor bem menor, 3.40. Um comportamento parecido nas massas efetivas dos

buracos foi observado em cálculos DFT para o CaSiO3 tricĺınico [98]. As massas efetivas

dos elétrons, como podemos ver, são todas isotrópicas com valores, para a aproximação

LDA e GGA bem próximos. A maior massa efetiva dos elétrons ocorre ao longo da direção

Γ → B (0.57 LDA-CAPZ e 0.61 GGA-PBE), e a menor, ao longo Γ → Q.

Massa dos Buracos LDA GGA Massa dos Elétrons LDA GGA

mh(Z→Q) - 3.40 me(Γ →B) 0.57 0.61

mh(Z→ Γ) 4.31 3.45 me(Γ →F) 0.45 0.36

mh(Z→F) - 7.80 me(Γ →Z) 0.38 0.40

mh(Z→B) 3.05 2.57 me(Γ →Q) 0.20 0.20

Tabela 4.2: Massas efetivas para os elétrons e buracos ao longo das direções de simetria.

4.5 Propriedades Ópticas

Apresentamos nas figuras 4.5 e 4.6 a parte real e imaginária da função dielétrica nas

aproximações GGA-PBE e LDA-CAPZ, respectivamente, para a luz incidente ao longo

dos planos de polarização cristalinas (100), (010), (001) e para a amostra policristalina.

Podemos notar que as curvas ao longo dos planos (100) e (001) são muito próximas uma

da outra, tanto na aproximação GGA quanto na LDA. Os nossos cálculos mostram que

na aproximação GGA temos uma reposta mais intensa para a amostra policristalina que

na aproximação LDA (Fig. 4.5). Para esta situação observamos que o pico máximo da

função dielétrica R(ε) [Im(ε)] ocorre entre as energias de 2.5 eV e 4.9 eV (7.3 eV e 8.5

eV) e se deve a um acoplamento mais intenso do campo elétrico com o dipolo Cd-O. No

caso LDA (Fig. 4.6), observamos que o pico máximo da parte real da função dielétrica

ocorre ao longo da direção (010) no intervalo de energia de 2.9 eV e 3.6 eV.

Nas figuras 4.7 e 4.8 apresentamos as absorções ópticas ao longo dos planos de po-

larização cristalinas (100), (010), (001) e para a amostra policristalina nas aproximações
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GGA e LDA, respectivamente. Observando o espectro GGA notamos que nas direções

(100) e (001) ocorrem picos de absorção entre 2.8 eV e 3.3 eV. Este fato esta ligado ao

ińıcio da absorção devido a transição da banda de valência que tem predominancia O-2p

com a banda de condução, predominantemente Cd-5s. Mesmo caso ocorre na aproximação

LDA, ou seja, temos picos acentuados nas direções (100) e (001), neste caso, entre as en-

ergias 3.1 eV e 3.7 eV pelas mesmas razões de transição da aproximação GGA. Os picos

mais fortes, os que demonstram mais absorção, estão entre as regiões de energia de 3.8

eV, 4.1 e 4.4 no cálculo GGA para a direção (010) e entre 3.9 eV, 4.0 eV, 4.2 eV e 4.5 eV

no LDA para a direção policristalina.

4.6 Conclusões

O cálculo de primeiros prinćıpios ultilizando o código CASTEP na aproximação LDA

e GGA foi empregado para o silicato de cádmio, CdSiO3, na fase tricĺınica. Usamos a

difração de raio X e a estrutura do CaSiO3 tricĺınico para executarmos os nossos cálculos,

já que não existe na literatura os parâmetros de rede para o CdSiO3. Após a ótimização

geométrica determinamos os parâmetros de rede e comparamos com os resultados expe-

rimentais. Encontramos a estrutura de bandas, massas efetivas, densidade de estado total

e parcial (por átomos), além das propriedades ópticas do cristal. Todos esses resultados

mostraram um caracter tipicamente semicondutor para este material.
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Figura 4.2: No gráfico (A) encontramos a convergência da energia em relação aos passos de

otimização. No gráfico (B) vemos as convergências logaŕıtmicas na variação da energia, deslo-

camento atômico máximo, força e tensão máximas.
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Figura 4.3: Estrutura de bande e densidade parcial de estado (DOS) ultilizando o funcional

de correlação-troca LDA-CAPZ (no topo) e nas proximidades do gap (em baixo): GGA-PBE

(Linhas pontilhadas) e LDA-CAPZ (linhas sólidas).
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Figura 4.4: Densidade eletrônica parcial de estado (PDOS) do CdSiO3 tricĺınico com con-

tribuições por átomos e por orbitais indicados.
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Figura 4.5: Parte real (no topo) e parte imaginária (a baixo) da função dielétrica para o CdSiO3

tricĺınico ao longo de diferentes planos cristalinos (100, 101 e 001) e para a amostra policristalina

(POLY), obtido da aproximação GGA.
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Figura 4.6: Parte real (no topo) e parte imaginária (a baixo) da função dielétrica para o CdSiO3

tricĺınico ao longo de diferentes planos cristalinos (100, 101 e 001) e para a amostra policristalina

(POLY), obtido da aproximação LDA.
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Figura 4.7: Absorção óptica do CdSiO3 tricĺınico nas proximidades do band gap ao longo dos

planos (100), (101), (001) e para a amostra policristalina, usando a aproximação GGA.

Figura 4.8: Absorção óptica do CdSiO3 tricĺınico nas proximidades do band gap ao longo dos

planos (100), (101), (001) e para a amostra policristalina, usando a aproximação LDA.
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Caṕıtulo 5

As Propriedades Eletrônicas e Ópticas do CaPbO3.

5.1 Introdução

Trabalhos recentes mostram um forte interesse na classe dos materiais CaXO3 (X=C,

Si, Ge, Sn, Pb) devido a seu papel biológico. Alguns trabalhos mostram a relevância

do CaCO3 que formam, biologicamente falando, o principal componente de rochas e mo-

luscos. Já a perovskita CaSiO3 representa cerca de 12% do manto terrestre. Aplicações

industriais para essas estruturas são enormes, acredita-se que a industria dos plásticos,

borrachas, pinturas, etc [99] podem ser completamente reformuladas. Produção de im-

plantes dentários a base de calcita já foram realizados [97-99]. O CaSnO3 foi proposto

como um anôdo de alta capacidade para baterias de Li-́ıon [103] e para materiais fosfore-

centes que tem capacidade de emitir sinais luminosos de alta duração [104]. O CaGeO3,

raro a temperatura ambiente, foi estudado principalmente para se entender o mecanismo

de estabilização de várias estruturas perovskitas [33].

Por outro lado, propriedades estruturais e elétricas do plumbato de cálcio (CaPbO3)

tem sido investigadas para melhorar a compreensão do papel do octaedro PbO6 nos óxidos

supercondutores livres de cobre [105]. Cálculos de primeiros prinćıpios foram executa-

dos para investigar as propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas para variações do

CaCO3 (calcita [106], aragonita [107] e vaterita [108]), CaSiO3 tricĺınico [109], CaGeO3

ortorrômbico [110] e CaSnO3 [111], considerando as aproximação LDA e GGA. Entre-

tando, resultados similares não são conhecidos pelos autores para o plumbato de cálcio
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CaPbO3.

O CaPbO3 apresenta duas variantes cristalinas [105]: uma resultante da decomposição

térmica do CaPB(OH)6 em baixas temperaturas (400-500oC) é uma forma triangular com

uma estrutura tipo ilmenite; a outra, que é o foco deste trabalho, é uma fase perovskita

ortorrômbica. Esta fase é mais interessante devido à sua semelhança com o BaPbO3 e

cristais SrPbO3 (fase mãe de supercondutores óxidos) e foi sintetizado a partir de uma mis-

tura de Ca2PbO4 e PbO2 a pressão e temperatura elevada. No caso da fase ortorrômbica

do CaPbO3, Yamamoto et al. [105] sugeriu que a sua estrutura de banda é semelhante ao

do BaPbO3 e SrPbO3 devido à sua semelhança estrutural. Eles estimaram uma lacuna

de energia de 0.43 eV para o CaPbO3 ortorrômbico. Considerando uma ativação térmica

de condução argumentaram que a sua lacuna de energia resulta da diminuição da so-

breposição dos orbitais de Pb-6s e O-2p (em comparação com uma estrutura distorcida),

como resultado de uma acentuada distorção estrutural e, possivelmente, do aumento da

covalência nas banda do Pb-O. O caráter semicondutor do CaPbO3 é revelado pelo cálculo

de seu band gap de 0.84 eV (GGA) e 0.94 eV (LDA), além de mostrar a ausência de so-

breposições de bandas na região do ńıvel de Fermi. Esta conclusão é reforçada quando se

considera o aumento da inclinação dos octahedros PbO6 com a diminuição no raio iônico

no śıtio A [112].

Neste caṕıtulo apresentamos várias propriedades ópticas e eletrônicas do cristal

CaPbO3, considerado em condições de pressão e temperatura ambiente, determinadas

via método ab initio dentro do formalismo da teoria do funcional densidade (DFT)

[51, 52], nas aproximações LDA e GGA [86-88]. Para tanto, empregamos novamente o

softwere CASTEP (Cambridge Sequencial Total Energy Package) [91], o qual determina

propriedades como parâmetros de rede, geometria molecular, propriedades estruturais,

estruturas de banda, densidade de estados e propriedades ópticas. Assim, aplicamos o

CASTEP para estabelecermos a otimização da geometria cristalina e dos parâmetros de

rede, sendo estes comparados com resultados experimentais. Também calculamos a estru-

tura de bandas, a densidade de estados total e parcial (por átomos), além das propriedades

ópticas do cristal. O band gap e as massas efetivas de elétrons e buracos do cristal CaPbO3
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foram estimadas a partir dos extremos das bandas de valência e de condução da estrutura

de bandas calculada no referêncial teórico mencionado.

5.2 Estrutura Cristalina do CaPbO3

Os parametros de rede e posições atômicas da peroviskita CaPbO3 foram obtidos

pelo método de Rietveld [105]. Na figura 5.1 mostramos a geometria inicial do CaPbO3

com a distorção do octaedro PbO6. Os resultados mostram que o CaPbO3 ortorrômbico

possui quatro moléculas na célula unitária com grupo espacial Pbnm, o qual apresenta oito

operações de simetria, uma identidade (x, y, z), três eixos de parafusos (x+1/2, -y+1/2,

-z); (-x, -y, z+1/2); (-x+1/2, y+1/2, -z+1/2), uma inversão (-x, -y, -z), dois planos de

espelhos (-x+1/2, y+1/2, z) e (x+1/2, -y+/12, z+1/2) e um plano de deslizamento (-

x+1/2, y+1/2, z). Os parâmetros de rede obtidos experimentalmente foram: a = 5.67

Å, b = 5.88 Å e c = 8.14 Å e os ângulos da célula foram α = β = γ = 90.00o, enquanto

que o volume e densidade calculados com esses valores foram, respectivamente, 272.09 Å

e 7.16 g/cm3 [113].

5.3 Otimização Geométrica

Adotamos pseudopotenciais ultrasoft tipo Vanderbilt [114] e uma base de ondas planas

com energia de corte de 600 eV, escolhida tomando como base arquivos de dados de pseu-

dopotenciais adequados ao ńıvel de convergência da energia total. Apenas os elétrons de

valência foram levados em conta, correspondendo a configuração eletrônica Ca-3s23p64s2,

Pb-5d106s26p2 e O-2s22p4. Neste trabalho a energia de correlação-troca LDA segue a

parametrização CA-PZ [61, 91] enquanto que o GGA é executado usando o termo de

Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [63]. As integrais foram calculadas na primeira zona de

Brillouin através do grid 5 × 4 × 6 de Monkshorst-Pack [64], sendo que o algoritmo

de otimização utilizado foi o BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) [115]. Uma

tolerância de 0.5 × 10−7 eV/átomos foi adotada no cálculo de autoconsistêcia. A mini-
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Figura 5.1: Célula unitária do CaPbO3 ortorrômbico. No topo: Modelo de bolas e bastões em

diferentes visões da célula unitária. Abaixo: Distorção do octaedro PbO6.

mização energética da geometria foi calculada utilizando-se o valor inicial de 0.5 × 10−5

eV/átomos para a variação da energia total, 0.01 eV/Å para a força máxima sobre cada

átomo, 0.02 GPa para a pressão e 0.5 × 10−4 Å para o deslocamento atômico máximo.

Nestas condições, o cálculo dos parâmetros de rede e posições atômicas foram otimiza-

dos tendo em vista a minimização da energia total. Elas convergiram em 36 interações,

como podemos ver na figura 5.2 (A), que apresenta também um gráfico demonstrativo

dos parâmetros de controle de convergência contendo a variação de energia (eV/átomo),

deslocamento atômico máximo (Å), força máxima (eV/Å) e tensão máxima (GPa).

Depois da convergência da geometria usando o funcional LDA-CAPZ, a variação da

pressão computada na célula unitária foi de -0.0334 GPa e as componentes dos tensores
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de stress foram: εxx=0.046430 GPa, εyy=0.028050 GPa, εzz=0.025700 GPa, εxy=0.000000

GPa, εxz=0.000000 GPa e εyz=0.000000 GPa. Para o cálculo GGA-PBE encontramos:

variação de pressão -0.1095 GPa, componentes dos tensores de stress εxx=0.050004

GPa, εyy=0.184940 GPa, εzz=0.093450 GPa, εxy=0.000000 GPa, εxz=0.000000 GPa,

εyz=0.000000 GPa. Os parâmetros estruturais do CaPbO3 ortorrômbico LDA-CAPZ e

GGA-PBE encontrados são apresentados na Tabela 5.1, juntamente com os dados expe-

rimentais de Yamamoto e et al. [102].

a b c α β γ V

LDA 5.62 5.88 8.11 90.00o 90.00o 90.00o 268.62

GGA 5.74 5.98 8.31 90.00o 90.00o 90.00o 286.15

Exp. (CaPbO3) 5.67 5.88 8.15 90.00o 90.00o 90.00o 272.09

Tabela 5.1: Parâametros de rede para o CaPbO3 ortorrômbico de acordo com as aproximações

LDA-CAPZ e GGA-PBE. Dados experimentais do CaPbO3 ortorrômbico também são apresen-

tados [105]. Os comprimentos estão em Å, ângulos em graus e volumes em Å3.

5.4 Estrutura de Bandas, Densidade de Estados e

Massas Efetivas.

Como o Pb é um elemento pesado, podemos esperar um significante acoplamento na

junção spin-órbita. Porém, o CASTEP não inclui nenhum termo de energia spin-órbita no

Hamiltoniano DFT. Acreditamos que a ausência de tal contribuição só é pertinente para a

estrutura de bandas e não para os cálculos estruturais. Sendo assim a estrutura de banda

apresentada neste trabalho deveria ser apresentada com alguma precaução. Por outro

lado, notamos que há trabalhos [116] sobre a estrutura de bandas de óxidos que oferecem

uma boa precisão no band gap do material PbTiO3 sem levar em conta a interação spin-

órbita. As curvas que descrevem a estrutura de banda eletrônica e a densidade de estado

total e parcial de Kohn-Sham calculadas através do código CASTEP na aproximação

LDA-CAPZ e GGA-PBE são apresentadas na figura 5.3. No topo da figura apresentamos
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a estrutura de banda e a densidade de estados total na aproximação GGA com todos os

estados de valência e de condução. Os nossos cálculos indicam que o CaPbO3 possui um

band gap direto de 0.84 eV (GGA) e 0.94 eV (LDA). Um band gap indireto é observado

entre os pontos S na banda de valência e o ponto Γ na banda de condução. O primeiro

pico surge entre uma variação de energia de -38 eV e -37 eV. Esse primeiro pico é formado

principalmente devido a contribuição do orbital Ca-3s. Em seguida, vemos uma grande

diferença de aproximadamente 19 eV entre -37 ev e -19 eV, em -19 eV a evidência mais

forte é do orbital Ca-3p. Entre -17 eV e -13 eV os picos são devido ao orbital Pb-5d e

entre -7.6 eV e O eV, topo da banda de valência, o orbital O-2p é predominante com

pequena contribuição do Pb-6s. Todos esses ńıveis podem ser observados na figura 5.4,

onde apresentamos a densidade eletrônica parcial de estados (PDOS) para as espécies

atômicas Ca, Pb e O.

A partir da estrutura de banda foram estimados oa valores das massas efetivas, o

que reforçou o caráter semicondutor do material, para elétrons e buracos do CaPbO3

ortorrômbico (Tabela 5.2), ultilizando um ajuste parabólico descrito por Henriques et al.

[98]. Como as bandas não se apresentam degeneradas, consideramos apenas uma curva

em cada caso. Na banda de valência, selecionamos ao longo das seguintes direções, no

espaço rećıproco, para os casos LDA-CAPZ e GGA-PBE: Γ→Z, Γ→T, Γ→Y e Γ→U,

Γ→X, Γ→R, Γ→S. Ao longo das direções Γ→R a massa eletrônica para o caso GGA é

100% maior que a sua respectiva no caso LDA. A massa eletrônica LDA varia de 0.32

(Γ→Z) para 0.52 (Γ→R), quanto a variação GGA vai de 0.41 (Γ→Z) para 1.18 (Γ→R).

Existe uma grande discrepância entre as massas efetivas LDA e GGA ao longo da direção

(Γ→R) para elétrons e buracos. De (Γ→R) a massa do buraco tem 1.07 no cálculo LDA

e 2.25 no cálculo GGA. É necessário termos alguns cuidados nessas estimativas porque a

estrutura do DFT não prediz valores precisos da massa efetiva [113-116]. Contudo, devido

a falta de dados experimentais para as massas efetivas do CaPbO3, esperamos que nossos

resultados estimulem os f́ısicos experimentais nesta direção.
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Massa dos Buracos LDA GGA Massa dos Elétrons LDA GGA

mh(Γ →Z) 2.60 2.66 me(Γ →Z) 0.32 0.41

mh(Γ →T) 2.30 2.35 me(Γ →T) 0.58 0.62

mh(Γ →Y) 1.50 1.87 me(Γ →Y) 0.47 0.72

mh(Γ →U) 1.34 1.60 me(Γ →U) 0.42 0.73

mh(Γ →X) 0.72 1.05 me(Γ →X) 0.48 0.48

mh(Γ →R) 1.07 2.25 me(Γ →R) 0.52 1.18

mh(Γ →S) 1.05 1.65 me(Γ →S) 0.51 0.53

Tabela 5.2: Massas efetivas para os elétrons e buracos ao longo das direções de simetria.

5.5 Propriedades Ópticas

Diferentemente do que foi apresentado no caso do CdSiO3, mostramos na figura (5.5)

e (5.6) as partes real e imaginária da função dielétrica nas aproximações GGA-PBE e

LDA-CAPZ, respectivamente, para a luz incidente ao longo dos planos de polarização

cristalinas (100), (111) e para a amostra policristalina do plumbato de cádmio, CaPbO3

ortorrômbico. No caso do CdSiO3, as direções cristalográficas com maior resposta eram as

direções (100), (010), (001) e para a amostra policristalina, enquanto que para o CaPbO3,

as direções mencionadas são as que melhor apresentam tal regime. Para esta situação

observamos que o pico máximo da função dielétrica R(ε), tanto na aproximação GGA

quanto na LDA, ocorre entre as energias de 0.01 eV e 1.58 eV com um pico de 0.8 eV

para a parte Re(ε) e de 0.9 eV para a parte Im(ε). Para a parte imaginária da função

dielétrica, observamos que um pico máximo de 2.70 eV (GGA) e de 6.35 eV (LDA) ocorre

ao longo da direção (111) nos respectivos intervalos de energia: 1.0 eV a 4.0 eV (GGA)

5.9 eV a 6.9 eV (LDA).

Nas figuras 4.7 e 4.8 apresentamos as absorções ópticas ao longo dos planos de po-

larização cristalinas (111), (100) e para a amostra policristalina nas aproximações GGA

e LDA, respectivamente. Observando dois regimes distintos de absorção no CaPbO3,
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um para energias antes de 6 eV, e outro para energias depois de 6 eV. Antes de 6 eV

a absorção é menos intensa devido a pequena densidade de estado no inicio da banda

de condução (nesta região o orbital Pb-6s é predominante). Para energias maiores que

6 eV, transições envolvendo principalmente o estado de valência O-2p para o estado de

condução Ca-3d aumentam a intensidade de aborção. A absorção mais intensa ocorre ao

longo da direção 111 para a aproximação GGA. Podemos observar que quase não existe

uma absorção preferencial no caso LDA. Entretanto a amostra policristalina se destaca

como a que possuia maior pico de absorção.

5.6 Conclusões

O cálculo de primeiros prinćıpios ultilizando o código CASTEP na aproximação LDA

e GGA foi empregado para o plumbato de cálcio, CaPbO3, na fase ortorrômbica. Após a

ótimização geométrica determinamos os parâmetros de rede e comparamos com os resul-

tados experimentais. Encontramos a estrutura de bandas, massas efetivas, densidade de

estado total e parcial (por átomos), além das propriedades ópticas do cristal. Todos esses

resultados mostraram um caracter tipicamente semicondutor para este material, como já

mostrado para o CdSiO3.
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Figura 5.2: No gráfico (A) encontramos a convergência da energia em relação aos passos de

otimização. No gráfico (B) vemos as convergências logaŕıtmicas na variação da energia, deslo-

camento atômico máximo, força e tensão máximas.
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Figura 5.3: Estrutura de bandas e densidade parcial de estado (DOS) ultilizando o funcional

de correlação-troca GGA-PBE (no topo) e nas proximidades do gap (em baixo): GGA-PBE

(Linhas sólidas) e LDA-CAPZ (linhas pontilhadas).
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Figura 5.4: Densidade eletrônica parcial de estado (PDOS) do CaPbO3 ortorrômbico com

contribuições por átomos e por orbitais indicados.
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Figura 5.5: Parte real (no topo) e parte imaginária (abaixo) da função dielétrica para o CaPbO3

ortorrômbico ao longo de diferentes planos cristalinos (111, 100) e para a amostra policristalina

(POLY), obtido da aproximação GGA.
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Figura 5.6: Parte real (no topo) e parte imaginária (abaixo) da função dielétrica para o CaPbO3

ortorrômbico ao longo de diferentes planos cristalinos (111, 100) e para a amostra policristalina

(POLY), obtido da aproximação LDA.
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Figura 5.7: Absorção óptica do CaPbO3 ortorrômbico nas proximidades do band gap ao longo

dos planos (111), (100) e para a amostra policristalina, usando a aproximação GGA.

Figura 5.8: Absorção óptica do CaPbO3 ortorrômbico nas proximidades do band gap ao longo

dos planos (111), (100) e para a amostra policristalina, usando a aproximação LDA.
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Caṕıtulo 6

Conclusões e Perspectivas

6.1 Conclusão

A nanociência está sendo considerada presentemente como um dos mais fascinantes

avanços nas tradicionais áreas do conhecimento. Ela nos fornece, entre outras coisas,

a chave para o entendimento da auto-organização dos sistemas vivos da natureza. Na

sua aplicação, a nanotecnologia, promete impulsionar uma nova revolução industrial,

fornecendo o entendimento, a produção, o controle e o uso da matéria estruturada no

ńıvel atômico e molecular, ou seja, a dimensões de 1 a 100 nanômetros, onde fenômenos

de natureza quântica permite novos e revolucionários rumos. Nano (do grego “anão”) é

um prefixo usado para designar uma parte em um bilhão; portanto um nanômetro (1nm)

corresponde a um bilionésimo de um metro. Como referência comparativa, o diâmetro

médio de um átomo mede 0.2 nm, um v́ırus tem um tamanho variável de 10 a 100 nm,

uma bactéria mede em torno de um milionésimo de metro, ou seja, 1000 nm, e o diâmetro

de um fio de cabelo humano corresponde cerca de 50 mil nm.

A Nanociência e a Nanotecnologia prometem tornar os objetos menores, mais rápidos,

mais fortes, menos poluentes e mais eficientes. Isso, contudo, não deve ser confundido

com miniaturizar o que já foi inventado, e sim entender e controlar o comportamento

da matéria na escala nanométrica. O progresso de minituarização pode ser obtido de

duas maneiras. A primeira delas, denominada de “top-down”, significa reduzir sistemas

grandes a escalas menores, para o qual se requer custos e avançada tecnologia. Este
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procedimento é uma evolução natural dos processos utilizados na fabricação de dispositivos

microeletrônicos, normalmente se valendo das chamadas técnicas de litografia. Por outro

lado, no procedimento “bottom-up”a nano-estrutura é formada pela deposição lenta e

controlada de átomos sobre uma superf́ıcie polida e regular, em um processo semelhante

ao que a natureza já o fez de uma forma otimizada há milhoes de anos em sistemas vivos e

no meio ambiente. Embora sabendo-se que imitar processos biológicos naturais não é uma

tarefa fácil, esta segunda alternativa é muito mais atrativa que a outra por requerer um

menor investimento financeiro e por incentivar fortemente o trabalho conjunto de f́ısicos,

qúımicos, biológicos e engenheiros.

Nesta linha, estudamos, na primeira parte do nosso trabalho, o comportamento da

função dielétrica em cristais orgânicos moleculares na presença de um campo elétrico

externo que focaliza a interação elétron-fônon e efeitos de temperatura [26, 27]. Con-

siderando o Hamiltoniano de Fröhlich, desacoplamos os termos da interação elétron-fônon

usando a aproximação de Hartree-Fock. Além disso, a dependência da função dielétrica

com a temperatura e a resistividade dos small polarons foram investigadas em função da

temperatura reduzida θ = kBT/ωe e da frequência reduzida Ωa = Ea/ωe. Uma inves-

tigação experimetal dos resultados apresentados podem ser detectados através de uma

espectroscopia com domı́nio de tempo em terahertz, como também com o infravermelho

distantes (Far-infrared, FIR), reflectividade e espalhamento Raman.

Na segunda parte trabalhamos com duas estruturas da familia das perovskitas [92,

113]. Essa parte consistiu basicamente em cálculos computacionais e os resultados que

obtivemos seguiu o cálculo ab initio no referencial teórico da teoria do funcional densidade

(DFT) nas aproximações LDA e GGA para os cristais de CdSiO3 e CaPbO3.

O cálculo de primeiros principios utilizando o código CASTEP na aproximação GGA

para o silicato de cádmio, CdSiO3, na fase tricĺınica, apresentou os seguintes resultados

para os parâmetros de rede: a=7.91 Å, b=7.35 Å e c=7.13 Å. Na aproximação LDA os

resultados dos parâmetros de rede apresentam os seguintes valores: a=7.66 Å, b=7.18

Å e c=6.90 Å. Podemos observar que estes valores estão completamente coerentes com
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as respectivas aproximações. Sabemos que os resultados na aproximação GGA tem que

apresentar-se maior que os resultados experimentais e que os da aproximação LDA tem

que ser menores que os dados experimentais. Entretanto, mesmo com essa incerteza, os

resultados encontrados fornecem bons parâmetros para o entendimento da estrutura do

silicato de cádmio. O volume da célula unitária encontrado na aproximação GGA (LDA)

foi de aproximadamente 400.62 Å3 (367.60 Å3), os ângulos, também na aproximação GGA

(LDA) foram α=90.13o, β=95.18o e γ=103.83o (α=90.02o, β=94.71o e γ=103.59o).

A densidade de estados parcial (PDOS) para as espécies atômicas Cd, Si e O depois

do cálculo GGA e LDA mostram as seguintes contribuições:

(a) Contribuições mais relevantes para o átomo de cádmio (Cd): orbital d entre -9.0

eV e 0 eV (com um DOS maior que 3 eletrons/eV em uma faixa de energia que vai de -6.5

eV a -5.4 eV), orbital s entre 2.6 eV e 8.8 eV (com um DOS maior que 0.5 eletrons/eV

entre 5.0 eV e 6.5 eV), e por fim, o orbital p, que varia entre uma faixa de energia de 3.4

eV a 8.8 eV (com um DOS maior que 0.5 eletrons/eV para energias entre 7.3 eV e 8.3

eV).

(b) No siĺıcio (Si) temos as seguintes contribuições entre a banda de valencia e a banda

de condução: podemos observar três faixas que correspondem ao orbital p, a primeira entre

-7.0 eV e -5.0 eV, a segunda entre -5.0 eV e 0 eV, e terceira entre 6.8 eV e 8.6 eV. Assim

como o orbital p o orbital s também tem três faixas. Vemos que a primeira se encontra

em torno de 8.5 eV (com um DOS de 0.2 eletrons/eV), a segunda em torno de -17 eV (0.1

eletrons/eV) e a ultima em torno de -19 eV (0.3 eletrons/eV).

(c) Finalmente, os eletrons do orbital 2p do oxigênio dominam o topo da banda de

valência com um DOS de 0.5 eletrons/eV e com uma energia variando entre -6.6 eV a -6.0

eV, primeiro pico, e -4.5 eV a 0 eV, segundo pico.

O CdSiO3 tricĺınico apresenta um gap indireto de 2.57 eV (2.79 eV) para a simulação

GGA-PBE (LDA-CAPZ) e foi encontrado entre o ponto Z da banda de valência e o ponto
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Γ da banda de condução, o que indica um caráter semicondutor para este material. As

massas efetivas dos buracos, na aproximação GGA, são sempre menores e anizotrópicas

do que na aproximação LDA. Já as massas efetivas dos elétrons são quase isotrópicas e

com valores bastante pequenos, como podemos constatar com os resultados obtidos.

A função dielétrica e a absorção óptica ao longo das direções de polarização (100),

(010), (001) e para a amostra policristalina têm as seguintes caracteristicas:

(i) A parte real da função dielétrica na aproximação GGA tem um pronunciado pico

na amostra policristalina. Isso se deve ao acoplamento mais intenso do campo elétrico

com o dipolo Cd-O enquanto que a função dielétrica na aproximação LDA apresenta-se

com picos bem semelhantes nas 4 polarizações. Entretanto, na direção (010) a função

dielétrica se comporta um pouco diferente. Podemos observar que nesta direção acontece

uma maior transmissão para as energias dos fótons próximos ao band gap do CdSiO3

tricĺınico. Isto se deve ao alinhamento das cadeias do tetraedro SiO4 e do octaedro CdO6

ao longo do plano (010).

(ii) A absorção óptica para a luz polarizada ao longo da direção (010) na aproximação

GGA, como deveŕıamos esperar, é mais acentuada. Observamos um regime de absorção

entre as regiões de energia de 3.8 eV, 4.1 e 4.4 no cálculo GGA e, entre 3.9 eV, 4.0 eV,

4.2 eV e 4.5 eV no LDA.

Para o CaPbO3 ortorrômbico o cálculo de primeiros prinćıpios utilizando o código

CASTEP na aproximação GGA, apresentou os seguintes resultados para os parâmetros de

rede: a=5.74 Å, b=5.98 Å e c=8.31 Å. Na aproximação LDA os resultados dos parâmetros

de rede apresentam os seguintes valores: a=5.62 Å, b=5.88 Å e c=8.11 Å. Podemos obser-

var que os resultados obtidos, tanto com a aproximação GGA-PBE quanto na aproximação

LDA-CAPZ, são isotrópicos e pouco diferem dos dados experimentais. O parâmetro b na

aproximação LDA resultou exatamente no valor experimental usado enquanto que os de-

mais valores predizem exatamente o esperado para o cálculo LDA, e são sempre menores

que o valor experimental. A mesma análise é feita na aproximação GGA. Onde os va-
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lores, apesar de próximos, são sempre maiores. O volume da célula unitária encontrado

na aproximação GGA (LDA) foi de aproximadamente 286.15 Å3 (268.62 Å3), os ângulos

foram α=β=γ=90.00o para ambas as aproximações.

A densidade de estados parcial (PDOS) para as espécies atômicas Ca, Pb e O depois

do cálculo GGA e LDA mostraram as seguintes contribuições:

(a) Para o chumbo (Pb) temos as seguintes contribuições entre a banda de valência e

a banda de condução: podemos observar que o primeiro pico acontece devido ao orbital

Pb-5d entre -17 eV e -13 eV. Observamos que existe mais uma pico devido a contribuição

do chumbo. Este pico se encontra entre -7.6 eV e 0 eV, no topo da banda de valência,

com uma pequena presença do orbital Pb-6s.

(b) No caso do cálcio (Ca), obervamos o seguinte: Um único pico isolado se apresenta

entre as regiões de energia de -38 eV e -37 eV e se deve a presença do orbital Ca-3s. O

Ca ainda contribui com a PDOS em um segundo pico bastante visivel entre uma regiao

de energia que vai de -37 eV a -19 eV e que tem uma forte presença do orbital Ca-3p.

(c) O oxigênio (O) na PDOS é observado entre uma lacuna de energia que vai de -7.6

eV a 0 eV, no topo da banda de valência.

O CaPbO3 ortorrômbico apresenta um gap direto de 0.84 eV (GGA) e 0.94 eV (LDA).

Um band gap indireto é observado entre os pontos S na banda de valência e o ponto Γ

na banda de condução. Este resultado indica o caráter t́ıpico de um semicondutor. Esta

tendência foi ainda reforçada com as análises das massas efetivas. Como já verificamos,

existe em algumas direções, uma grande discrepância ente as massas efetivas dos elétrons

e dos buracos para ambas as aproximações LDA-CAPZ e GGA-PBE. Sabemos ques estes

resultados devem ser tomados pela comunidade com um certo cuidado, pois, o cálculo

DFT não prediz valores precisos de massa efetiva.

A função dielétrica e a absorção óptica ao longo das direções de polarização (111),
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(100) e para a amostra policristalina têm as seguintes caracteristicas:

(i) A parte real da função dielétrica para as duas aproximações, LDA e GGA, tem

um pico pronunciado ao longo da direção (111) enquanto que nas direções (100) e para a

amostra policristalina quase não observamos diferenças.

(ii) A análise sobre a asborção óptica nos mostrou que a absorção mais intensa ocorre ao

longo da direção (111) para a aproximação GGA. Podemos observar que quase não existe

uma absorção preferencial no caso LDA, entretanto, prevaleceu a amostra policristalina

como a que possuia maior pico de absorção.

Como perspectivas de trabalhos futuros como extensão da presente tese temos:

1. Modelos sugeridos para sistemas orgânicos como o DNA não levam em conta a

topologia do sistema. Sabe-se que, no caso do DNA, a condução eletrônica acontece via

polaron. Sendo assim, um passo interessante seria usar o modelo dos polarons estudado

aqui na idealização de um Hamiltoniano que leve em conta a sua topologia.

2. Determinação dos parâmetros estruturais, propriedades elétricas e ópticas é uma

conseqüência direta para complementar a coluna da tabela periódica dos materiais CdXO3.

Estamos realizando estas simulações computacionais que encontra-se em fase de conclusão,

e deverão serem submetidas para publicações em breve.

3. Tentar prever a forma ortorrômbica para o CdSiO3, pois isto parece ser bastante

razoável, já que ele se encontra também na forma monocĺınica.

4. Estudos referentes a heteroestrututas levando-se em conta cálculos ab initio são de

grande importância, pois muito pouco tem sido feito ultilizando-se esta ferramenta.

5. Alguns trabalhos experimentais sobre dopagem têm sido observados, como por

exemplo, o CaSnO3 dopado com térbio e európio. Este fato é sugestivo para um estudo

envolvendo cálculos de primeiros prinćıpios com dopagem.
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Apêndice A

Condição de Validade das Transformações de Bogoliubov

Das transformações de Bogoliubov

an = An cos θn +Bn sin θn,

bn = Bn cos θn − An sin θn, (A.1)

podemos definir as seguintes relações:

a+
n = A+

n cos θn +B+
n sin θn; A+

n = an cos θn − b+n sin θn, (A.2)

b+n = B+
n cos θn − A+

n sin θn; B+
n = a+

n sin θn + b+n cos θn. (A.3)

Também,

An = an cos θn − bn sin θn,

Bn = an sin θn + bn cos θn. (A.4)

Como o nosso Hamiltoniano é definido por:
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H =
∑

~n

ωelna
+
n an +

∑
~n

ωpnb
+
n bn +

∑
~n

cn(anb
+
n + a+

n bn), (A.5)

substituindo as equações (A.2) e (A.3) e considerando-se as identidades trigonométricas

abaixo:

cos 2θ = cos2 θ − sin2 θ, (A.6)

sin 2θ = 2 sin θ cos θ. (A.7)

chegamos no seguinte resultado:

tan 2θn =
2cn

(ωpn − ωen)
. (A.8)
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Apêndice B

Parâmetros da Equação Dielétrica 3.20.

Ξ =
yV + γnkV [1− V + γnk(N− +N+)](1+ < b†kbk >)

(ω − V )− [γnkV (M+ +M−) + γ2
nkV (N− +N+)](1− < c†ncn >)

, (B.1)

Υ = γnk(1− < c†ncn >)

[
y(M+ +M−)

ω − V
+
γnkV (γnk + ω/2π)(N− +N+)

ω2 − 2ωV

]
/D, (B.2)

κ = ω − ωen −
[

yV ωen

(ω − V )− γnkV [M+ +M− + γnk(N− +N+)(1− < c†ncn >)]

]
, (B.3)

η = (1+ < b†kbk >)[1−V+γnkV (1−V+γnk(N−+N+))]+γnk

[
yωnk(M+ +M−)(1− < c†ncn >))

ω − V

]
,

µ =
γnkV ωωnk(N− +N+)(1− < c†ncn >)

(ω2 − 2ωV )D
, (B.5)

onde

y =
ω(ω − V )

(ω2 − 2ωV )
+

[
1 +

V ω(ω − V )

(ω − V )(ω − V )2 − V 2

]
, (B.6)

N± =
1

(ω ± ωk − V )(ω ± ωk + ωen)− V ωen[(1 + V A−) + A−(ω ± ωk − V )]
, (B.7)

M± =
V B∓(ω − ωk − V ± V )

(ω ∓ ωk − V )(ω ∓ ωk ± ωen)− [V ωen[(1 + V A∓) + V ωenA∓(ω ∓ ωk − V )]
, (B.8)
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D =

[
1− γnk(1− < c†ncn >)

(
y(M+ +M−)

ω − V
+
γnkV (N− +N+)

ω2 − 2ωV

)]
, (B.9)

A± =
1 + V

ω ± ωk − V ± V 2
, (B.10)

A± =
γnkA±

1 + V
. (B.11)
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Apêndice C

Aproximação de Hartree-Fock

Apresentaremos a aproximação de Hartree-Fock através de um exemplo:

A aproximação de Hartree-Fock consiste em desacoplar uma função de Green de ordem

superior a 2 da seguinte forma: considere a função de Green abaixo na notação de Zubarev

<< a+
~k1
a~k1+~qa~k−~q; a

+
k >> . (C.1)

Do produto dos operadores: a+
~k1
a~k1+~qa~k−~q vale a seguinte aproximação:

a+
~k1
a~k1+~qa~k−~q '< a+

~k1
a~k+~q > a~k−~q− < a+

~k1
a~k−~q > a~k1+~q + a+

~k1
< a~k1+~qa~k−~q >, (C.2)

onde o sinal negativo vem das relações de anti-comutação entre os operadores.

O Hamiltoniano considerado conserva o momentum, portanto:

< a+
~k1
a~k+~q >= 0 (C.3)

Conseqüentimente:

< a+
~k1
a~k+~q >= δq,0 < a+

~k1
a~k1

>, (C.4)

< a+
~k1
a~k−~q >= δ~k1,~k−~q < a+

~k1
a~k1

> . (C.5)

Então,
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< a~k1+~qa~k−~q >= 0. (C.6)

O desacoplamento toma a seguinte forma:

a+
~k1
a~k1+~qa~k−~q ' δq,0 < a+

~k1
a~k1

> −δ~k1,~k−~q < a+
~k1
a~k1

> . (C.7)

ou

<< a+
~k1
a~k1+~qa~k−~q; a

+
~k
>>' (δq,0 − δ~k1;~k−~q) < a+

~k1
a~k1

><< a~k; a
+
~k
> . (C.8)

Esta é a aproximação de Hartree-Fock que desacopla Funções de Green triplas, como

a utilizada no Cap.4.
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Abstract

A Green function formalism is employed to perform an analytical calculation of the dielectric function due to an electron–phonon interaction
within a Hartree–Fock approximation. Our theoretical approach is based on the polar or Fröhlich type of electron–phonon interaction, with the
electronic hopping between the first-neighbor, to characterize the polaron model. Our numerical results for the dielectric function profile show
resonant peaks, all of them at lower frequencies than the main one, attributed to the polaron crossover regime between the quasi-free-electrons
and the small polarons.
© 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 71.38.-k; 71.45.Gm; 71.38.Ht; 77.22.Ch

Keywords: Small polarons; Dielectric response function; Electron–phonon interaction; Linear response function

Polaronic phenomena have been studied in conducting polymers for decades (for a review see Ref. [1]). Although there are many
ways of addressing the polaron dynamics [2,3], the dielectric function measurements can provide important information because
a hopping process of small polarons (strong electron–phonon coupling) has a high probability of involving a dielectric relaxation
process [4]. Furthermore, the dielectric function ε(ω), measuring the response to an external applied electric field, is an important
tool for the understanding of many-body effects in the normal-state polaron system [5]. It is therefore natural to investigate its
behavior due to a realistic electron–phonon coupling in one-dimensional system (like conducting polymers), in which no adiabatic
separation between the electronic and phonon degrees of freedom is made [6,7].

Even considering that exact diagonalization of vibrating molecules coupled with electrons [8] revealed an excellent agreement
with analytical result using the Holstein molecular crystal model [9], which is the simplest model to describe polarons, we have
chosen our theoretical approach for studying such system based on the polar or Fröhlich type of electron–phonon interaction [10],
namely

(1)H = He + Hph + He−ph,

where He is the electronic Hamiltonian

(2)He =
∑

n

ωenc
†
ncn +

∑

n,m (n �=m)

Vnmc†
ncm,

Hph is the Hamiltonian of the phonon bath,

(3)Hph =
∑

k

ωkb
†
kbk,

* Corresponding author.
E-mail address: eudenilson@dfte.ufrn.br (E.L. Albuquerque).
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Abstract

A Green function formalism is applied to study the dielectric function spectra and the small polaron hopping conduction in organic molecular
crystals. In the calculations, the electron–phonon interaction is considered within the Hartree–Fock approximation, and the temperature effect is
taken into account. Our theoretical approach is based on the polar electron–phonon interaction (Fröhlich type) to characterize the non-degenerate
polaron gas, with the assumption of the electronic hopping between the first-neighbor.
© 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

PACS: 31.70.Ks; 71.38.-k; 71.45.Gm

PACS: Small polaron; Dielectric function; Electron–phonon interaction; Linear response function; Thermal effects

There has been considerable interest in the study of elec-
tronic transport in organic materials, like organic semiconduc-
tors and conducting polymers. They are not only promising
materials for low-cost and easy-to-process optoelectronic de-
vices, but also offer an opportunity for a deeper understand-
ing of quantum transport processes of fundamental academic
interest [1–4]. It also bears great technical relevance in that
more professional knowledge may help to increase transport
efficiency with the consequences of increased device speed. Be-
sides, they are also ideal candidates for fundamental studies in
the field of optical and transport properties. As a matter of fact,
since disorder-related effects are strongly reduced in these crys-
tals, it is possible to study directly their intrinsic excitations and
charge-carrier transport mechanisms [5–7].

An important contribution towards the understanding of
the intrinsic charge-carrier transport mechanisms in organic
molecular crystals can been performed focusing the role of
the electron-lattice interaction on bandwidths and mobilities

* Corresponding author. Tel.: +55 84 32153793; fax: +55 84 32153791.
E-mail address: eudenilson@dfte.ufrn.br (E.L. Albuquerque).

of one-dimensional model systems. Charge localization with
strong lattice distortion can result from the absence of any
long-range order, or from the lattice-distortion due to a strong
electron-lattice interaction, i.e., small polaron formation [8].
The conditions for small polaron formation are a narrow con-
duction band and large electron-lattice interaction, allowing for
a charge carrier to locally distort the lattice around it, subse-
quently trapping itself in the resulting potential well.

On the other hand, the dielectric function calculations con-
sidering electronic hopping between first neighboring is very
important to investigate the electrical conductivity in organic
molecular crystals. Although there are many ways of address-
ing polaron dynamics, the dielectric approach can provide im-
portant information because a hopping process of a small po-
laron has a high probability of involving a dielectric relaxation
process [9,10].

The present Letter reports on the dielectric function spec-
trum, as well as the adiabatic small polaron hopping conduc-
tion of organic molecular crystals as a function of temperature.
Our calculations bring important information about the small
polaron hopping process and is quite important for the un-
derstanding of many-body effects in the normal state of the

0375-9601/$ – see front matter © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.physleta.2008.02.023
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Abstract
Calculations within the density functional theory approach were performed to obtain structural
parameters, electronic band structure, carrier effective masses and optical absorption spectra in
orthorhombic CaPbO3. Both local density and generalized gradient approximations, LDA and
GGA, respectively, were considered. A comparison reveals good agreement of the calculated
lattice parameters with experimental results. A direct � → � one-electron energy band gap of
0.84 eV (0.94 eV) was obtained within the GGA (LDA) level of calculation, in contrast to a
previous interpretation of experimental data pointing to a gap of only 0.43 eV. Comparting our
results with band gap energies previously obtained for CaXO3 crystals (X = C in calcite,
X = Si in wollastonite and X = Ge, Sn, Pb in the orthorhombic phase), we note that the
energy gap oscillates, but with an overall trend to decrease, as the atomic number of the X
atomic species increases.

1. Introduction

Recent years have witnessed strong interest in the CaXO3

(X = C, Si, Ge, Sn, Pb) class of materials due to their
role in biological (calcite and aragonite CaCO3 are the main
constituents of mollusc shells) and Earth sciences (between 6%
and 12% of the Earth’s lower mantle weight is constituted of
perovskite CaSiO3 [1]) and promising industrial applications
(plastics, rubbers, papers, paints, etc) [2]. The production of
calcite-based implants has already been reported [3–5] and
CaSnO3 has been proposed as a high capacity anode material
for Li-ion batteries [6] and phosphorescent material for traffic
signs, interior decoration and light sources [7]. CaGeO3,
quenched to ambient condition, has been studied mainly to
understand the mechanisms behind the stabilization of the
various perovskite structures [8].

4 Author to whom any correspondence should be addressed.

On the other hand, structural and electrical properties of
perovskite calcium plumbate (CaPbO3) have been investigated
to improve the understanding of the role of PbO6 octahedra
in copper-free superconducting oxides [9]. Ab initio density
functional theory (DFT) calculations of the structural,
electronic and optical properties were already performed for all
CaCO3 polymorphs (calcite [10], aragonite [11] and vaterite
[12]), triclinic CaSiO3 [13], orthorhombic CaGeO3 [14] and
CaSnO3 [15], considering both local density and generalized
gradient approximations (LDA and GGA, respectively).
However, no similar result is known, to the best of the authors’
knowledge, for orthorhombic CaPbO3. The calculated band
structures for the above-mentioned CaXO3 compounds within
the LDA approximation reveal oscillating behaviour of the
main band gap as we switch the X element down through
group 14 of the periodic table, but with a trend to decrease
the band gap for heavier elements according to the sequence
CaCO3 calcite (∼5.0 eV)→ CaSiO3 (∼5.4 eV)→ CaGeO3

0022-3727/08/065405+06$30.00 1 © 2008 IOP Publishing Ltd Printed in the UK
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Quantum ab initio simulations were carried out to study the CdSiO3 triclinic crystal. Unit

cell parameters and atomic positions were optimized to find a minimum total energy within the

density functional theory (DFT) formalism in both the local density and generalized gradient ap-

proximations, LDA and GGA, respectively. The unit cell parameters calculated using the LDA-

CAPZ exchange-correlation functional predict a volume 7.6% smaller than the experimental data

for CaSiO3, while the GGA-PBE unit cell is 0.74% larger. Analysis of the Kohn-Sham electronic

band structure shows that there are two very close indirect band gaps Eg(Z → Γ) = 2.57 eV (2.79

eV) and Eg(Q → Γ) = 2.59 eV (2.81 eV) for the GGA-PBE (LDA-CAPZ) computations, while

the direct band gap is 2.63 eV (2.85 eV). Effective masses for holes and electrons were estimated

by parabolic fitting along different directions at the valence band maximum and conduction band

minimum and are very anisotropic. A comparison with previously reported data for triclinic CaSiO3

(wollastonite) using the LDA-CAPZ exchange-correlation functional reveals that the substitution

of calcium by cadmium changes the localization of the valence band maximum in reciprocal space

and decreases the band gap energies. Optical properties (dielectric function, optical absorption) for

incident light polarized along different crystalline planes were computed, the optical absorption for

incident light with polarization along the 010 crystalline plane being the smallest for energies near

the main band gap due to the spatial disposition of the SiO4 tetrahedra and CdO6 octahedra chains

that build up the structure of triclinic CdSiO3.

PACS numbers: 64.70.ph, 31.15.A-, 71.20.-b, 74.25.Gz
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