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Ementa do Curso

● Requisito Exigido: Não há. Requisito Recomendado: FF-201 ou equivalente. Horas Semanais: 

3-0-0-6.

● Introdução à teoria do funcional da densidade (DFT –density functional theory). Funcionais. O 

problema de um elétron. Dois elétrons. Muitos elétrons. DFT: teoria de Thomas-Fermi, o teorema 

de Hohenberg-Kohn e o problema de um elétron. Equações de Kohn-Sham. A aproximação da 

densidade local (LDA – local density approximation). Spin. Propriedades no cenário DFT-LDA: 

energia total, densidade eletrônica, energia de ionização e afinidade eletrônica, geometria, ligações 

fracas, gap. Condições exatas. Escala. Conexão adiabática. Descontinuidades. Buraco de troca e 

correlação.



Bibliografia

● Parr, R. G., Yang, W. Density-functional theory of atoms and molecules. New 
York: Oxford, 1989.

● Vianna, J. D. M., Fazzio, A., Canuto, S. Teoria Quântica de Moléculas e Sólidos. 
São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.

● Sites (muito) úteis:

○ Material didático disponível em http://www.ief.ita.br/~rrpela
○ ABC of DFT: http://dft.uci.edu/research.php#theabcofdft

http://www.ief.ita.br/~rrpela


Uma visão geral sobre a DFT



Qual a importância da teoria do funcional da 
densidade (DFT)? 

● Economia de gastos: entre diversas opções, o modelamento computacional pode 

analisar e classificar quanto a vantagens e desvantagens antes de sua implementação;

● Predição informações úteis sobre o comportamento de materiais e seu possível uso 

em dispositivos com facilidade e consistência;

● Melhor entendimento dos mecanismos fundamentais dos materiais e dispositivos;

● Ferramenta versátil capaz de estudar uma vasta gama de materiais;
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Qual a importância da teoria do funcional da 
densidade (DFT)? 
Possíveis aplicações em:

● Sólidos: semicondutores, isolantes e metais;

● Átomos, moléculas e clusters;

● Materiais orgânicos: polímeros, proteínas, 

DNA, RNA;

● Dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos.

“The interface is the device”
  Herbert Kroemer - Nobel de Física (2000)



Qual a importância da teoria do funcional da 
densidade (DFT)? 
Artigos mais citados do Physical Review



Qual a importância da teoria do funcional da 
densidade (DFT)? 
Prêmio Nobel de Química de 1998

"I never studied chemistry, actually;  I'm a physicist. 
But that's okay."

Michael Levitt - Nobel de Quimica 2013.



A idéia principal da DFT.

Consequência imediata: diversas outras propriedades 
do estado fundamental também dependem 
exclusivamente da densidade de partículas.

E[n]



O problema de muitos corpos 

● Para N corpos, suponha:
○  3N coordenadas da função de onda ѱ;
○ 8 Bytes por ponto (parte real e imaginária)
○ ~ 100 pontos por coordenada

● Memória = 8 * (100)3N   
○ (N=1)------>8 MB (fácil.)
○ (N=2) ----->8 TB  (ok...)
○ (N=5)-----> 8.10^30 Bytes. 
○ (N=10)-----> 8.10^60 Bytes.



Usando n(r) como grandeza fundamental

● Armazenar n(x,y,z) SEMPRE exige apenas 3 coordenadas.
○ M= 8MB.

● Objetivos do curso:
○ Apresentar o problema de muitos corpos sob a perspectiva do princípio variacional;
○ Formalizar os princípios do DFT;
○ Apresentar o desempenho da teoria no cálculo de diferentes propriedades físicas.



Problema eletrônico de N corpos 

(LDA, GGA)



Problema eletrônico de N corpos 

O problema de N corpos é transformado em N problemas de 1 corpo.

➢ Há diferentes pacotes computacionais 
disponíveis para resolver esse tipo de 
problema:

○ Exciting
○ VASP, Quantum Espresso
○ Gaussian, Siesta
○ Orca



Teoria do funcional da densidade
Como calcular a energia total E como um funcional da densidade?

Calcular T e V
ee

 para o sistema real não é uma 
tarefa fácil....

Uma solução aproximada pode ser 
obtida a partir de um sistema auxiliar de 
partículas não-interagentes.



Teoria do funcional da densidade

Quem é o tal funcional da densidade?

Válido para partículas não interagentes.

Valor clássico da interação elétron-elétron. 
(energia de Hartree)



Teoria do funcional da densidade

No estado fundamental a energia é mínima:

Pode-se demonstrar (faremos isso no futuro), que isso leva a uma equação do tipo:

onde

V
ef

(r)



Teoria do funcional da densidade

● Energia de troca e correlação
○ Não depende do funcional externo -> É universal.
○ Não tem expressão exata conhecida.
○ Requer aproximações (LDA, GGA, MGGA, etc)



Teoria do funcional da densidade

● Aproximações de E
XC

 
○ A escada de Jacó



Revisão de tópicos de 
matemática



Equações diferenciais

● Uma equação diferencial ordinária (EDO) é uma equação que envolve uma função desconhecida (y, 

por exemplo) e as suas derivadas (y', y'', …)

● A variável y depende de x (ou t), e esta última pode aparecer explícita ou implicitamente.

● Exemplos de EDO:

● Vou supor que os presentes têm conhecimento de como resolver EDO lineares mais elementares 

analiticamente. 



Álgebra Linear



Multiplicadores de Lagrange
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Multiplicadores de Lagrange



Distribuição de probabilidade

Podemos nos perguntar:
● Qual o valor médio de x?
● Qual o valor mais provável de x?
● Qual o valor médio de x2?



Distribuição de probabilidade



Distribuição de probabilidade



Funcionais
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Tipos de funcionais



Funcionais: derivadas funcionais

Definição 1:

Definição 2:



Exemplo: derivada do funcional de Hartree



Exemplo: derivada do funcional de Hartree



Revisão de tópicos de física



Mecânica Quântica

“I think I can safely say that nobody understands quantum 
mechanics” 

 Richard Feynmann, Nobel de Física 1965)

Os postulados da MQ nos permitem entender:

● Como um sistema é descrito matematicamente num 

certo tempo t;

● Como calcular as diversas propriedades físicas neste 

instante de tempo t;

● Como descrever a evolução temporal do sistema para 

um tempo t’.
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Mecânica Quântica



Sistemas quânticos simples
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Sistemas quânticos simples

Simulação no PhET: 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/bound-states



Sistemas quânticos simples



Átomo 1D
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Átomo 1D



Sistema de unidades atômicas



Sistema de unidades atômicas

½ 



Sistema de unidades atômicas



Obrigado!


