
FF-296: Teoria do Funcional 
da Densidade I

Prof. Ivan Guilhon Mitoso Rocha
Email: guilhon@ita.br / ivan.rocha@gp.ita.br
Ramal: (12)3305-8494   Sala F0-240
(Material do Prof. Ronaldo Pelá)

mailto:guilhon@ita.br
mailto:ivan.rocha@gp.ita.br


Teoria do Funcional da Densidade

❏ Para alguns casos, apresentaremos resultados 
obtidos com o  LSDA, uma versão do LDA adaptada 
para sistemas spin-polarizados.



Energia Total:
Bons resultados



Energia Total

Átomo LSDA (H) Exato (H) e%
H 0.476 0.5 -4.80%
He 2.8267 2.9037 -2.65%
Li 7.341 7.4781 -1.83%
Be 14.442 14.6674 -1.54%
Be 24.3441 24.6539 -1.26%
C 37.4537 37.845 -1.03%
N 54.1125 54.5893 -0.87%
O 74.4884 75.067 -0.77%
F 99.049 99.734 -0.69%
Ne 128.1419 128.939 -0.62%

❏ Resultados de B. G. Johnson et al., J. Chem. Phys. 98, 5612 (1993). 

➢ O LDA subestima a estabilidade do átomo.

➢ A medida que Z aumenta, o desempenho do 
LDA melhora.

➢ Por que o resultado do H é tão ruim?
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Energias de troca e correlação

Ex Ec

LDA subestima E
x 

aprox. 10%

LDA superestima E
c 

por um fator 2-3.

Exc

LDA subestima E
xc 

aprox. 7%

0



Geometria e
propriedades elásticas:

Bons resultados



Geometria atômica

(Erros em torno de  -1%.)



Propriedades elásticas Cálculos de constantes elásticas 
exigem parâmetros de simulação 
mais exigentes. Apesar disso, ótimos 
resultados podem ser obtidos.

Há dificuldades de representar bem 
alguns materiais (ênfase para MT). 



Densidade eletrônica e potenciais
Bons resultados



Densidade eletrônica



Densidade eletrônica



Densidade eletrônica
● Potencial de Troca e correlação



Interação de longo alcance (vdW)
Maus resultados



Forças de van der Waals
❏ Para átomos/moléculas sem overlap significativos de 

densidades de carga, interações dipolo-dipolo induzido 
podem ser observadas. Considere, por exemplo, o modelo de 
Lennard-Jones:

❏  Essas forças têm origem na energia de correlação ec[n], que 
não é tão bem descrita pela LDA, principalmente devido às 
aproximações (semi-)locais do funcional Exc.

❏ Existem funcionais de XC com termos de correção 
(semi-empíricos) de vdW. 
Ex: optPBE-vdW, optB88-vdW, and optB86b-vdW.



Energia de ionização
Precisão insuficiente



Energia de ionização



Estrutura de bandas e bandgap
Captura tendências
Valores imprecisos 



DFT para cálculo de estados excitados?



Estrutura de bandas e bandgap
Si



Gap de energia



Métodos e correção de gap

GW (dias)

Aproximação Σ=i GW

HSE (horas)
Funcionais 

híbridos HF+DFT
LDA 
(min)

❏ Há outras outras abordagens teóricas baseadas, em algum grau, na DFT que 
conseguem corrigir o problema do gap de energia.

❏ No entanto, em geral, essas correções tem um grande custo computacional. 



Métodos e correção de gap
❏ Uma das nossas linhas de pesquisa no Grupo de Materiais Semicondutores e 

Nanotecnologia é o desenvolvimento de um método eficiência de correção de 
estrutura de bandas: o DFT-1/2.



Métodos e correção de gap

Valores LDA subestimados.

Valores LDA-½  em torno da reta 
do cálculo perfeito.



Métodos e correção de gap

❏ O grande trunfo do DFT-½ consiste em 
conseguir, para uma grande 
quantidade de materiais:

➢ Gaps tão precisos quanto o GW;

➢ Custo computacional tão 
pequeno quanto DFT.

❏ Discutiremos nas próximas aulas 
alguns fundamentos teóricos do 
método.



Obrigado!


