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Resumo 
 
 
Cálculos de primeiros princípios baseados na teoria do funcional da densidade (DFT – 

Density Functional Theory) foram utilizados para o estudo das propriedades estruturais, 

eletrônicas e ópticas do fluoreto de bário e ítrio (BaY2F8) puro e do aluminato de bário 

(BaAl2O4) puro. A ferramenta computacional utilizada para a realização dos cálculos foi a FP-

LAPW (Full Potencial Linear Augmented Plane Wave), que é implementada no código 

Wien2k. A estrutura cristalina de ambos os compostos foi computacionalmente otimizada, 

permitindo que todos os átomos dentro da célula unitária movam-se até alcançar o equilíbrio. 

Os parâmetros de rede e as distâncias interatômicas calculadas estão de acordo com os valores 

determinados experimentalmente. Os resultados para o BaY2F8 (BYF) indicam que o gap 

teórico fundamental do material puro é de 7.5 eV. A estrutura eletrônica calculada revela que 

o topo da banda de valência é dominado pelos estados p do flúor, enquanto que o fundo da 

banda de valência tem predominantemente estados d do ítrio. As respostas ópticas na região 

do ultravioleta são determinadas pelo cálculo do tensor dielétrico complexo. Dessa forma, foi 

observado que o cristal do BYF não exibe larga anisotropia óptica e a região em que acontece 

a maior intensidade de absorção está entre as energias 7.5 e 12.5 eV devido as transições 

eletrônicas dos estados populados 2p do F para os estados vazios dos átomos vizinhos do ítrio 

e do bário. No caso do BaAl2O4 os resultados indicam que seu gap fundamental tem um valor 

de 4.9 eV utilizando o potencial de correlação e troca PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof). Porém, 

utilizando o novo potencial mBJ (modified-Becke-Johnson) o valor encontrado foi de 6.9 eV, 

que é um valor muito próximo dos resultados experimentais encontrados na literatura. O topo 

da banda de valência é dominado pelos estados p do oxigênio, enquanto os estados d do bário 

dominam o fundo da banda de condução. Na análise das propriedades ópticas é observado que 

o aluminato de bário possui baixa anisotropia óptica e que os potenciais PBE e mBJ mostram 

diferenças consideráveis em seus resultados.  
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Abstract 
 
 
The first-principles calculations based on density functional theory (DFT) were employed to 

study structural, electronic and optical properties of the BaY2F8 and the BaAl2O4 compounds. 

As a computational tool it is used the FP-LAPW (Full Potential Linear Augmented Plane 

Wave) method, implemented into the WIEN2k computer code. The calculated lattice 

parameters and interatomic distances are found to be in a good agreement with experimental 

values, for both studied compounds. The band gap for the BaY2F8 (BYF) is calculated to be 

7.5 eV. Analysis of the electronic structure reveals that the top of the valence band is 

dominated by the p-states of the F, while the conduction band bottom is primarily composed 

of the Y d-states. The optical answer of the material in the visible and ultraviolet range is 

determined by calculating its complex dielectric tensor. This way it was observed that the 

BYF crystal does not exhibit a large optical anisotropy. The material absorbs light mostly in 

the energy region between 7.5 and 12.5 eV due to electronic transitions between the populated 

p-states of the F and the empty states of the neighboring Y and Ba atoms. In the case of the 

BaAl2O4 the band gap was calculated to be the 4.9 eV by using the Perdew-Burke-Ernzerhof 

(PBE) exchange-correlation potential, and 6.9 eV by using the new semi-local modified 

Becke-Johnson (mBJ) potential. The latter result is found to be in much closer correlation 

with the experimental findings. The top of the valence band is dominated by the O p-states, 

while the Ba d-states dominate the conduction band bottom. Analysis of the optical properties 

reveals that the BaAl2O4 exhibits a low optical anisotropy and that the PBE and mBJ 

calculations predict significantly different optical characteristics of the compound. 
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1. Introdução 
 
 

Nesta tese foram estudadas as propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas do 

fluoreto de bário e ítrio (BaY2F8) e do aluminato de bário (BaAl2O4) utilizando um método de 

primeiros princípios através de dois potenciais diferentes que simulam efeitos de troca e 

correlação entre os elétrons. O primeiro é o potencial de Perdew, Burke e Ernzerhof (PBE) 

[Perdew et al., 1996], já o segundo é o recentemente desenvolvido potencial funcional semi-

local de Tran e Blaha (mBJ) [Tran et al., 2009]. O estudo tem o objetivo de propiciar 

conhecimento teórico sobre as propriedades destes importantes materiais, auxiliando a 

interpretar dados experimentais e prever algumas propriedades deles no nível microscópico. 

O método de cálculo utilizado para alcançar esses objetivos é o FP-LAPW [Wimner 

et. al, 1981] (”Full Potencial Linear Augmented Plane Wave”), que é um método 

computacional de primeiros princípios baseado na teoria do funcional da densidade (DFT – 

“Density-Functional Theory”) [Hohenberg et al., 1964; Kohn et al., 1965] e é implementado 

no código computacional Wien2k [Schwarz et al., 2002]. 

Os compostos fluoretos formam uma importante classe de cristais que apresentam 

características químicas e físicas particulares como baixo índice de refração, baixa energia de 

fônons e transmissão em uma ampla faixa de comprimento de onda [Wright, 1976]. Quando 

dopados com íons de terras raras, os fluoretos são materiais atrativos para aplicações ópticas, 

pois eles combinam alta eficiência quântica com favoráveis propriedades químicas e 

mecânicas [Karbowiak et al., 2005]. Recentemente os fluoretos têm sido investigados visando 

também à aplicação em cintiladores [van Eijk, 2001; Wojtowicz, 2002], tendo como 

vantagem o fato de possuir um gap largo. Dessa forma, a emissão de luz pode acontecer em 

uma faixa mais ampla de comprimentos de onda, incluindo parte da região ultravioleta (UV), 

reduzindo assim a possibilidade de autoabsorção da luz de cintilação pela própria matriz 

cristalina. 

Os fluoretos que contém elementos metálicos em sua fórmula química são 

particularmente interessantes. Quando dopados com íons de terras raras, eles são materiais 

promissores para dispositivos ópticos, principalmente quando um dos íons metálicos da 

matriz é o íon de Y (ítrio) [Mello et al., 2008]. Recentemente, o BaY2F8 dopado com íons 

terras raras também tem chamado a atenção devido as propriedades de cintilação [van’t 

Spijker et al., 1999]. 
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Apesar do esforço experimental para entender as propriedades mecânicas e ópticas do 

fluoreto de bário e ítrio, existe ainda uma falta de conhecimento teórico desse composto, 

especialmente considerando a sua estrutura de bandas e suas propriedades de absorção e 

emissão de luz.  

O segundo material estudado nessa tese é da classe dos aluminatos MAl2O4 (M = Ca, 

Sr, Ba). Atualmente os aluminatos quando dopados com íons terras raras têm suas 

propriedades ópticas extensivamente estudadas devido a sua luminescência persistentes numa 

faixa de interesse para a aplicação industrial. Essas propriedades podem ser encontradas em 

vários sistemas como o aluminato de estrôncio (SrAl2O4: Eu2+, Dy3+, B3+ [Clabau et al., 

2005], SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ [Chang et al., 2003]), aluminato de cálcio (CaAl2O4:Eu2+, Nd3+, 

B3+ [Aitasalo et al., 2003], Ca12Al14O33:Eu2+,Nd3+ [Zhang et al., 2003]) e o aluminato de bário 

(BaAl2O4:Eu2+, Nd3+ [Qiu et al., 2007]). 

Particularmente o aluminato de bário (BaAl2O4) quando dopado com diferentes íons 

terras raras atrai muita atenção por causa de sua fosforescência de longa duração, aplicada 

especialmente nas áreas de melhorias das funcionalidades de segurança e economia de energia 

(sinais de transito e de emergência, roupas de segurança, publicidade, etc [Katsumata et al., 

1999]). Apesar do grande número de investigações experimentais, há uma falta de estudos 

teóricos sobre esse material, como a determinação se o gap é direto ou indireto, ou suas 

propriedades ópticas. Essa foi à motivação para a realização dessa tese. 

A estrutura da apresentação da tese está organizada da seguinte forma: no capitulo 2 

estão descritos os pontos principais da teoria DFT e os métodos (L)APW. O capítulo 3 

descreve a maneira de realizar a otimização da estrutura cristalina, como calcular as 

propriedades eletrônicas e ópticas de um sólido. No capitulo 4 são apresentados os resultados 

teóricos das propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas do BYF puro. Nesse capítulo é 

analisada a densidade dos estados eletrônicos para a determinação e explicação do espectro de 

absorção óptica do BYF. No capitulo 5 são apresentados os resultados da estrutura das bandas 

de energia, da densidade dos estados e das propriedades ópticas do BaAl2O4 utilizando os 

potenciais PBE e mBJ. No capítulo 6 está descrita a conclusão desse trabalho.  
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2 – Teoria do Funcional da Densidade e os métodos (L)APW 
 
 
2.1 – Problema Quântico de Muitos Corpos  
 
 

As propriedades de qualquer sistema quântico que contem um grande número de 

átomos podem ser determinadas através de solução da equação de Schrödinger: 

1 1 1 1
ˆ ( ,..., ; ,..., ) ( ,..., ; ,..., )N N N NH r r R R E r r R R  

    

(2.1) 

sendo Ĥ  o Hamiltoniano do sistema, E a energia total e 1 1( ,..., ; ,..., )N Nr r R R  a função de 

onda do sistema que depende das posições dos elétrons (  ) e núcleos (  ). Os átomos são 

constituídos de partículas de cargas positivas (núcleo) e partículas de cargas negativas 

(elétrons), e a interação eletromagnética entre os átomos faz com que se formem os sólidos. 

No limite não relativístico o hamiltoniano que descreve o sistema de muitos átomos é: 

2 2 222 2 2

,

1 1 1ˆ
2 2 4 8 8

i iR r i ji

i i i j i j i ji e o o oi ji j i j

e Z Ze Z e
H

M m r rR r R R   

             (2.2) 

sendo o primeiro termo a energia cinética dos núcleos, o segundo a energia cinética dos 

elétrons e os três últimos termos descrevem à interação coulombiana núcleo-elétron, elétron-

elétron e núcleo-núcleo, respectivamente. 

Embora sejam conhecidas as equações, este problema é impossível de ser resolvido de 

forma exata, devido ao acoplamento do movimento eletrônico ao movimento nuclear que 

torna as equações extremamente difíceis e devido às interações repulsivas elétron-elétron. 

Portanto, para resolver o problema quântico de muitos corpos, devem-se fazer algumas 

aproximações. A primeira delas que se deve fazer é o desacoplamento do movimento nuclear 

do movimento eletrônico, conhecido como a aproximação de Born-Oppenheimer. Essa 

aproximação explora o fato que a massa do núcleo é muito maior que a dos elétrons, em 

outras palavras o movimento dos elétrons ocorre muito mais rápido do que o movimento do 

núcleo. A aproximação de Born-Oppenheimer (ou aproximação adiabática) consiste em 

considerar as posições dos núcleos fixas em relação aos elétrons. Considerando essa primeira 

aproximação, a energia cinética do núcleo no hamiltoniano (2.2) deve ser zero, assim o 

primeiro termo desaparece e o último termo se reduz a uma constante. Os termos que 
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sobraram são à energia cinética do gás eletrônico, a energia potencial da interação elétron-

elétron e a energia potencial do elétron no potencial externo do núcleo. Assim, o hamiltoniano 

se torna:  

222 2
2

,

1 1 1ˆ
2 8 4 8i

i jnr i
r

i i j i j i je o o oi j i j i j

e Z Ze Ze
H

m r r R r R R   
            (2.3) 

Os dois primeiros termos dessa expressão são independentes da espécie particular do 

sistema que esteja sendo estudado. Eles são universais para qualquer tipo de sólido e pode se 

referir a qualquer tipo de compostos com essas características. Os dois últimos termos contêm 

as informações especificas do sistema (o arranjo e tipo dos núcleos) e são também conhecidos 

como potencial externo Vext, cujas coordenadas nucleares são fixas (constantes). 

Após aplicação da aproximação adiabática o problema torna-se mais simples que o 

original, mas ainda impossível de ser resolvido devido à interação elétron-elétron. A 

dificuldade é diagonalizar o hamiltoniano e determinar os autovalores e autovetores. Essas 

dificuldades são resolvidas utilizando aproximações adicionais. Essas aproximações têm 

como objetivo a transformação do hamiltoniano (2.3) de N elétrons interagentes para N 

hamiltonianos que descrevem elétrons não interagentes, como apresentado abaixo: 

2
2ˆ ˆ ( )

2 i

nr ni
r ef i

i ie

H H V r
m

          (2.4) 

 

2
2 ˆˆ ( ) ( )

2 i

ni
r ef i

i ie

H V r h i
m

             (2.5) 

Com isso, tem-se que )(ˆ ih  é o hamiltoniano de um elétron, que é da mesma forma como o 

hamiltoniano do átomo de hidrogênio que se sabe resolver, e o ( )ef iV r  é o potencial efetivo a 

ser determinado. 

Com o objetivo de executar as descritas aproximações, foram desenvolvidos alguns 

métodos, entre os quais merecem destaque o Método de Hartree-Fock (HF) (que ainda hoje é 

usado na química e na determinação das propriedades eletrônicas dos materiais) e a Teoria do 

Funcional da Densidade (DFT, do inglês Density Functional Theory) que praticamente 

domina os cálculos de primeiros princípios na área da física do estado sólido. 
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2.2 – Teoria do Funcional da Densidade (DFT)  
 
 

A Teoria do Funcional da Densidade oferece uma abordagem diferenciada para o 

tratamento do problema de muitos corpos; como o próprio nome sugere, a densidade 

eletrônica passa a ser a quantidade física relevante ao invés da função de onda. A vantagem 

está no fato de que a densidade eletrônica depende somente de três variáveis espaciais: x, y, z. 

Por causa disso, é uma quantidade mais simples de ser tratada matematicamente e menos 

abstrata do que a função de onda do sistema, que é uma função de coordenadas de todos os 

átomos do sistema.   

A DFT é considerada como sendo o método mais bem sucedido em cálculos de 

estrutura eletrônica devido a sua eficiência computacional. Foi formalmente estabelecido em 

1964 pelos dois teoremas de Hohenberg e Kohn [Hohenberg, 1964] O primeiro teorema 

afirma que: 

Existe correspondência um para um entre a densidade eletrônica do estado 

fundamental )(r
  de um sistema de muitos elétrons (átomos, moléculas, sólidos) e o 

potencial externo Vext. 

)(ˆ)(),...,,( 21 rVrrrr extn

       (2.6) 

Uma consequência imediata desse teorema é que o valor esperado do estado 

fundamental de qualquer observável Ô é um único funcional da densidade dos elétrons.                                                                                                                             

      (2.7) 

Considerando Ô como sendo o hamiltoniano Ĥ, segue que a energia total do estado 

fundamental [ ]
extVE   é também um único funcional da densidade eletrônica. Ela pode ser 

escrita na forma: 

              (2.8) 

 

onde T é a energia cinética dos elétrons, V é a energia potencial de interação entre os elétrons, 

e Vext é o potencial externo em relação ao sistema eletrônico (potencial dos núcleos, por 

 Ô O   

[ ]

[ ]
ext

HK

V ext

F

E T V V
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exemplo).  O funcional da densidade de Hohenberg-Kohn [ ]HKF  é universal para qualquer 

sistema de muitos elétrons.  

O segundo teorema de Hohenberg-Kohn afirma que: 

O [ ]
extVE   alcança seu valor mínimo para a verdadeira densidade eletrônica no 

estado fundamental correspondente ao Vext. 

Esse teorema torna possível o uso do principio variacional para encontrar a energia do 

estado fundamental. 

Os dois teoremas mostram como se pode determinar o estado fundamental de um 

sistema, com um dado potencial externo, usando a densidade eletrônica como variável 

fundamental ao invés de usar a função de onda de N elétrons, que é muito mais complexa. 

Um ano depois, em 1965, Kohn e Sham propuseram uma forma de contornar o 

problema de se encontrar o funcional de energia (método Kohn-Sham) [Kohn, 1965]. Para 

que a DFT tenha valor pratico, Kohn e Sham expressaram a energia total da seguinte forma: 

           '2
3 3 3 '

0 '
[ ]

2tot ext xc

r re
E T V r r d r d rd r V

r r

          (2.9) 

Os termos são: 1) 0T , a energia cinética de um sistema eletrônico não interagente; 2) a 

energia de interação do elétron com o potencial externo,  extV r ; 3) a energia de interação 

Coulombiana entre elétrons representados pelas respectivas densidades  r  e  'r  (termo 

de Hartree); 4) um termo que contém todas as informações desconhecidas (interações entre 

elétrons desprezados), denominado,  xcV , energia potencial de troca e correlação. A energia 

cinética verdadeira é difícil de ser calculada por causa dos efeitos de muitos corpos. Então, 

define-se energia cinética de um sistema fictício não interagente com densidade  r . A 

parte da energia cinética difícil de ser calculada é contida no potencial de troca e correlação 

desconhecido. 

Para que a energia seja minimizada, ela deve satisfazer a equação variacional: 

0])[(  E      (2.10) 

Aplicando a forma (2.9) na condição (2.10), depois de algumas manipulações 

algébricas resulta em: 
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'
3 2 3 ' 0

'

[ ] [ ]( )
( ) ( ) 0.

( ) ( )
xc

ext

T Vr
d r r V r e d r

r rr r

     
         

 

(2.11) 

A variação de carga, )(r
 , está sujeita a condição: 

                                                       .0)(3 rrd
                (2.12) 

Na expressão (2.11) os termos dos potenciais entre chaves são equivalentes aos da 

energia total de um sistema eletrônico não interagente em que os elétrons se movem em um 

potencial efetivo, 

'
2 3 '

'

( )
( ) ( ) ( ),ef ext xc

r
V r V r e d r v r

r r

      (2.13) 

onde o potencial de troca e correlação é definido da seguinte forma: 

)(

][
)(

r

V
rv xc

xc 



     (2.14) 

A semelhança com o sistema de elétrons não interagente é devido à transferência dos 

efeitos de muitos corpos para o potencial de troca e correlação, e isso só foi possível pela 

transformação escolhida para o termo de energia cinética. Então, o hamiltoniano desse 

sistema fictício de partículas não interagentes é definido por:  

21
( ).

2KS ef
e

H V r
m

        (2.15) 

conhecido como hamiltoniano de Kohn e Sham. 

Encontrando os autovalores e autovetores do hamiltoniano de Kohn e Sham, KSH , 

pode-se obter a densidade eletrônica do estado fundamental, )(r
 . Isso pode ser feito 

resolvendo as equações do tipo Schrödinger: 

    
     rrrV

m iiief
e

 


  2

2
1

   (2.16) 

pois 

     N

i
i rr

1

2     (2.17) 
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O somatório é feito sobre os estados ocupados com os menores autovalores. O 

conjunto das funções, {  ri

 }, representam as autofunções das partículas fictícias que a 

principio não tem significado físico óbvio. Porem, quando esses resultados são confrontados 

com os resultados experimentais é possível perceber que essas partículas fictícias respondem 

o comportamento das partículas reais. As equações (2.16) e (2.17) são intituladas equações de 

Kohn e Sham [Kohn, 1965]. 

Com esse esquema, têm-se N equações de uma partícula e não mais uma equação de N 

partículas interagentes. A complexidade do problema real de muitos corpos foi transferida 

para o potencial de troca e correlação, desconhecido. 

Analisando as equações (2.16) e (2.17), nota-se que o potencial efetivo depende da 

densidade, )(r
 , que por sua vez depende do conjunto das funções {  ri

 } que deverão ser 

encontradas. Para resolver esse problema utiliza-se o procedimento autoconsistente (ver 

ilustração na figura 2.1):  

 Constrói-se uma densidade inicial, n-1; 

 Determina-se um potencial efetivo, efV , eq. (2.13); 

 Monta-se o hamiltoniano, KSH ; eq. (2.15); 

 Resolve-se o problema de autovalores e autovetores cujo resultado é um conjunto de 

autofunções, { n }, do qual a nova densidade, n , será determinada; 

 Geralmente, se tem que 1n n   , então a última densidade de carga calculada, n , é 

misturada com a anterior, 1n  , e essa combinação passa a ser a nova densidade; 

 A partir de agora n  será usada para construir o novo hamiltoniano, 1KSnH  , o qual 

produzirá nova densidade, 1n  ; 

 Esse procedimento ira continuar até que a densidade não mude de um ciclo para outro, 

isto é, 1n n   . Quando essa condição for atingida, significa dizer que ela é a 

densidade de carga que minimiza a energia e consequentemente o problema estará 

resolvido. Ver na figura 2.1, um fluxograma ilustrativo desse procedimento. 
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Figura 2.1. Fluxograma para o procedimento autoconsistente com o objetivo de resolver as equações 
de Kohn e Sham. 
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Mistura: densidade de entrada (n-1) 
com densidade encontrada (n) 
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2.3 – Potencial de Troca e Correlação  

 

 
O esquema proposto por Kohn e Sham, excluindo a aproximação de Born-

Oppenheimer, foi descrito de forma exata. Porém, foi negligenciado o fato de não se conhecer 

o potencial de troca e correlação, e neste ponto a teoria necessita da aplicação de algumas 

aproximações. A aproximação frequentemente usada é a LDA (local density approximation), 

que consiste em substituir o potencial de troca e correlação do sistema real pelo potencial de 

troca e correlação de um gás eletrônico homogêneo com a mesma densidade eletrônica do 

sistema real. Esse potencial é calculado a partir da expressão: 

                                                  hom3[ ] ( ) ( ( ))g
xc xcV d r r r                (2.18) 

onde hom ( ( ))g
xc r  é a energia de troca e correlação de um gás homogêneo de elétrons, cuja 

densidade é determinada pela equação (2.17).  Assim, a expressão (2.14) assume a forma: 

hom( ( ) [ ( )])
( )

( )

g
xc

xc

d r r
v r

d r

  
     (2.19) 

Como a densidade é conhecida, resta calcular a energia de troca e correlação 

hom ( ( ))g
xc r   para determinar (2.19). Esse potencial mostra-se aplicável com sucesso na 

descrição das propriedades de vários sistemas, mas para metais de transição que possuem 

bandas 3d localizadas ela é menos precisa. Outra aproximação que utiliza a descrição local é a 

LSDA (local spin-density approximation). Ela descreve a diferença de ocupação de estados 

spin-up e spin-down, minimizando a energia total com respeito a esta ocupação. Essa 

aproximação é usada para descrever as propriedades magnéticas dos átomos, das moléculas e 

dos sólidos [Barth and Hadin, 1972]. Na tentativa de melhorar as aproximações locais, foi 

feito um aprimoramento, denominado GGA (Generalized Gradient Approximation). Ele 

utiliza uma expressão similar à (2.18), mas o termo hom ( ( ))g
xc r   é substituído por uma função 

que além de depender da densidade local, também depende da magnitude de seu gradiente, ou 

seja, 

hom ( ( ))g
xc r  hom ( ( ), ( ) )g

xc r r      (2.20) 
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Isso é desejável, porque a densidade eletrônica de um sistema real não é homogênea e 

varia espacialmente diferentemente do que é feito na LDA. Entretanto, diferente da LDA na 

qual a energia de troca e correlação hom ( ( ))g
xc r   é unicamente definida, não existe uma única 

função ))(),((hom rrg
xc

    que defina GGA. Portanto, várias parametrizações foram 

propostas, tanto semiempírica quanto baseadas em primeiros princípios. Dessas 

parametrizações a mais utilizada e mais importante é a PBE [Perdew et al., 1996].  Mais 

detalhes sobre L(S)DA e GGA podem ser consultadas na referência [Singh, 1994]. 

Recentemente foi proposto mais um funcional que providencia melhor concordância com gap 

experimental para vários isolantes e semicondutores, conhecido como mBJ [Tran and Blaha, 

2009 ]. 

 
 
 
2.4 – Solução das Equações de Kohn-Sham  
 
 

No esquema autoconsistente, proposto por Kohn e Sham, para a determinação da 

densidade, deve-se resolver o seguinte problema de autovalores: 

iiiKSH       (2.21) 

A metodologia usual para resolvê-la é expandir i  em termos de um conjunto 

apropriado de funções de base b
j ,  

,
1

j

b
jiji c      (2.22) 

onde cij são os coeficientes da expansão. Substituindo (2.22) em (2.21) e multiplicando m  

pela esquerda, obtém-se: 

  0* 
k j

b
j

b
ki

b
jKS

b
kijmk Hcc    (2.23) 

onde 

b
jKS

b
k

jk
KS HH      (2.24) 
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são os elementos de matrizes do operador hamiltoniano de Kohn-Sham, e 

b
j

b
kjkS       (2.25) 

é denominada matriz de sobreposição (overlap). 

A expansão (2.22) é infinita. Na prática, os cálculos devem ter um conjunto finito de 

funções de base e quanto maior o número destas, melhor será a aproximação para a função de 

onda. No entanto, quanto mais aumentarmos o número de funções de base, maior também 

será o tempo computacional consumido na diagonalização da matriz formada pelos elementos 

de jk
KSH . Vale lembrar que a matriz Sjk é unitária se o conjunto de funções de base for 

ortonormal. A escolha das funções de base é um ponto bastante importante e delicado dentro 

da teoria do cálculo de estrutura eletrônica. Então, para a resolução eficiente da equação 

(2.21), foram criados vários métodos computacionais, todos baseados na Teoria do Funcional 

da Densidade, que se diferenciam principalmente pela escolha dos conjuntos de funções de 

base. 

Entre os vários métodos baseados na DFT, é possível citar os métodos que utilizam 

pseudopotenciais, LMTO [Skriver, 1984; Di Pomponio, et. al., 1996; Andersen, 1975] (Linear 

Muffin Tin Orbitals), PAW [Blöchl, 1994] (Projector Augmented Wave) e o (L)APW (Linear 

Augmented Plane Waves). Este último é um dos mais precisos no cálculo de estrutura 

eletrônica de cristais e, portanto, será utilizado para realizar esse trabalho.  

 
 
 
2.5 – Os Métodos (L)APW  
 
 

Os métodos (L)APW baseiam-se no fato de que em regiões afastadas do núcleo o 

potencial eletrônico não sofre muitas oscilações, podendo-se usar ondas planas para descrever 

as funções de base. Por outro lado, nas regiões próximas aos núcleos, o potencial sofre 

grandes oscilações, tendo que usar um número muito grande de ondas planas. Dessa forma, 

essa solução exige combinações lineares das soluções da equação da parte radial de 

Schrödinger, que são denominadas de ondas parciais. O espaço é então dividido em duas 

regiões distintas e ao redor de cada átomo uma esfera é circunscrita. As esferas são 
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frequentemente chamadas de esferas muffin-tin e a parte do espaço ocupado por essas esferas 

são chamadas de regiões muffin-tin. O restante do espaço, fora das esferas, é chamado de 

região intersticial. O raio da região esférica em torno de um átomo no cristal é arbitrário, 

porém sua escolha deve ser de tal forma a não ocorrer sobreposição (overlap) entre as esferas. 

Na figura (2.2) é feita a ilustração da divisão do espaço cristalino.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.2. Divisão do espaço cristalino em esferas muffin-tin e região intersticial, para um caso 

particular de uma célula unitária com dois átomos, cujos núcleos estão situados nos centros das 

esferas. 

 

O primeiro método desenvolvido que utiliza essa divisão do espaço cristalino foi o 

APW (augmented plane wave), proposto por Slater em 1937 [Slater, 1937]. Esse método 

utiliza funções de onda eletrônicas, que são representadas pelo produto de dois fatores: uma 

função radial,       , equivalente à solução da equação radial de Schrödinger com a parte 

esférica do potencial cristalino, 

   
 [                  ]         (2.26) 

e, um outro, que descreve a dependência dos ângulos através dos harmônicos esféricos. 

r
r



r 

r


S

S

I

R

R
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Então, o espaço cristalino fica dividido em duas regiões distintas, nas quais os 

diferentes conjuntos de base são usados. A função de onda do elétron em um cristal pode ser 

expandida da seguinte maneira: 

     ⃗   {  √ ∑   ⃗⃗⃗  ( ⃗⃗  ⃗⃗⃗) ⃗ ⃗⃗⃗                            ⃗   ∑                           ⃗      (2.27) 

onde Sα e Sβ correspondem às regiões chamadas de esferas muffin-tin, e I corresponde ao 

espaço fora dessas esferas, denominada de região intersticial. O K  é um vetor de translação 

da rede recíproca, k  é um vetor de onda dentro da primeira zona de Brillouin e V é o volume 

da célula unitária. 

Pode-se notar pela figura 2.2 que o vetor posição dentro da esfera é dado em relação 

ao centro dessa esfera, isto é, 'r r r  . Os ângulos θ’ e φ’ que surgem na equação (2.27) 

especificam a direção de 'r  em coordenadas esféricas. 

A continuidade da função de onda na superfície da esfera não é garantida pela 

representação dual da base APW. Para dar uma solução ao problema, os coeficientes lmA  da 

expansão (2.27) devem ser determinados em termos dos coeficientes 
K

c . Esse procedimento 

pode ser feito através da expansão de ondas planas em harmônicos esféricos, tendo que os 

coeficientes de cada componente lm são combinados na superfície da esfera ( 'r R ). Os 

coeficientes Alm são determinados de tal forma que assegura a continuidade e a suavidade da 

função de onda nas superfícies das esferas muffin tin. Isso leva a expressão: 

*4
( ) ( ),

( , )
lm l lmK

Kl

i
A c j k K R Y k K

Vu R E
 

     (2.28) 

o termo ( )lj k K R  é a função de Bessel de ordem l. Dessa forma, o parâmetro de energia, 

E, que define a parte radial da solução é desconhecido e os coeficientes lmA  são expressos 

através dos coeficientes 
K

c . Para determinar o parâmetro de energia desconhecido, um 

procedimento autoconsistente deve ser aplicado para cada função lu , pois ela é igual ao 

próprio autovalor desconhecido, n

k
E  , na equação radial de Schrödinger. Isso se torna um 

problema custoso do ponto de vista computacional. 
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No método APW, a função de onda do cristal é dependente da energia. Este método 

pode se tornar mais eficiente se a função de onda se tornar independente da energia. Esse 

problema foi resolvido construindo uma função radial sem a dependência de E. Isso é possível 

pela expansão da função radial em uma série de Taylor em torno de alguma energia fixa E0 

[Andersen, 1975] Escrevendo apenas até o termo de ordem linear, fica-se com a seguinte 

expressão, para a expansão da energia, em torno de 0E E : 

                         ̇         (2.29) 

O fato da função da onda ser independente da energia no método LAPW faz com que 

apareça na expressão um termo desconhecido, 0( )E E , e então um coeficiente 

indeterminado lmB  deve ser introduzido, juntamente com o coeficiente lmA  a partir das 

condições de contorno do problema. Substituindo a equação (2.29) na (2.27), obtém-se a 

seguinte expansão da função de onda:  

( ).

0 0

1
                                             

( ) ,
[ ( , ) ( , )] ( , )     

i k K r

K
K

lm l lm l lm
lm

c e r I
Vr

A u r E B u r E Y r S  
  

        


  (2.30) 

A equação 2.30 não corresponde à definição final da base LAPW, pois é preciso saber 

como escolher o valor de 0E . Se, por exemplo, pretende-se descrever um auto-estado que 

tenha caráter predominantemente p, 1l  , para um dado átomo α, é extremante vantajoso 

escolher uma energia 0E  próxima ao centro da banda p, pois o erro na linearização da energia 

é menor. Esses argumentos podem ser repetidos para os estados s, d, f e para todos os átomos 

da célula unitária. Diante disso, não se pode optar por uma energia 0E  universal, mas um 

conjunto bem particular, lE , e daí pode-se definir, finalmente, a base LAPW da seguinte 

forma: 

( ).1
                                               

( ) ,
[ ( , ) ( , )] ( , )     

i k K r

K
K

lm l l lm l l lm
lm

c e r I
Vr

A u r E B u r E Y r S    
  

        


  (2.31) 

Assim, será preciso usar a expansão de ondas planas em harmônicos esféricos para 

fazer a aliança das duas funções nas margens das diferentes regiões (nas superfícies das 

esferas atômicas) e, dessa forma, obter os coeficientes lmA e lmB  como funções de 
K

c .  
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O método LAPW trata os estados do caroço, do semicaroço e os estados da valência 

de forma diferenciada. O corte feito para a separação desses estados é feito normalmente com 

uma energia atômica de – 6.0 Ry, onde os estados abaixo dessa energia são chamados de 

estados do caroço. Esses estados são tratados de forma totalmente relativística nesse método. 

As energias entre – 6.0 e – 1.0 Ry são chamadas de semicaroço e acima dessa energia são os 

estados de valência. Esses estados são tratados através da expansão de funções de base. 

O método utilizado nesse trabalho é o (L)APW (”Full Potencial Linear Augmented 

Plane Wave”), que é um método computacional de primeiros princípios baseado na teoria do 

funcional da densidade (DFT – “Density-Functional Theory”) [Hohenberg et al., 1964; Kohn 

et al., 1965] e é implementado no código computacional Wien2k [Schwarz et al., 2002].  
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3 – Propriedades Estruturais, Eletrônicas e Ópticas Calculadas 
pelo código WIEN2k 
 
 
3.1 – Optimização da Estrutura Cristalina nos Cálculos  
 
 

As propriedades microscópicas dos materiais cristalinos dependem crucialmente das 

posições dos átomos constituintes em suas células unitárias. Portanto, é um ponto importante 

calcular os parâmetros da rede e as posições atômicas que correspondem ao mínimo da 

energia do sistema simulado no computador. Para isso, deve ser feita a optimização das 

posições atômicas dentro da célula unitária. A energia total do sistema eletrônico, calculada 

através do esquema apresentado na secção 2.3, é função implícita das posições nucleares iR : 

),...,,,( 321 Ntot RRRRE


    (3.1) 

Conhecendo essa função, torna-se possível encontrar à força que atua em cada átomo i, 

pela expressão: 

i i tot tot

i

F E E
R

         (3.2) 

O método implementado no WIEN2k para otimizar a posição atômica na estrutura 

cristalina é o método PORT [Marks, 2004]. Esse método calcula as forças a partir de (3.2), 

mudando as posições de cada núcleo dentro da célula unitária, respeitando a direção e o 

sentido da força. Os cálculos autoconsistentes são executados para cada conjunto de novas 

posições até encontrar a estrutura caracterizada com o sistema, o mais próximo possível do 

equilíbrio, entre os núcleos. Quando isso acontece, é possível dizer que a estrutura está em 

equilíbrio. Esse procedimento é importante, principalmente nos casos da presença de 

impureza ou qualquer defeito no material estudado. 
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3.2 – Densidade de Estados Eletrônicos 
 
 

A densidade de estados eletrônicos (DOS – density of states) é uma propriedade 

importante que caracteriza um sólido, usada para obter informações sobre sua estrutura 

eletrônica. O número de estados dentro de uma dada faixa de energia é convenientemente 

expressado em termos de uma função de densidade de estados 

2
( ) ( ) ,n

k
nZB

g E E E dk
V

     (3.4) 

onde n enumera a banda energia,  é a função delta de Dirac, o VZB é o volume da primeira 

zona de Brillouin e a integral aproxima a soma sobre todos os vetores k  na zona de Brillouin. 

O fator 2 é para levar em conta a degenerescência de estados eletrônicos devido ao spin. 

O código WIEN2k calcula a densidade de estados total (TDOS) e parcial (PDOS) 

através do programa TETRA e o método que o código utiliza é o método dos tetraedros 

[Blöchl et al., 1994]. Nesse método, a zona de Brillouin é dividida em tetraedros sendo os 

pontos k  escolhidos estão nos vértices, e os valores de n

k
E  são interpolados no interior dos 

tetraedros a partir dos seus valores exatos nos vértices. A densidade parcial de estados 

(PDOS) é obtida como projeção da densidade de estados em um dado subnível l de qualquer 

átomo constituinte do composto. 

Conhecendo a densidade de estados de um sólido é possível saber se ele é um isolante, 

condutor ou semicondutor. Em um isolante, a banda de valência é a banda ocupada mais alta 

em energia e está completamente cheia, já a banda de condução é a próxima banda mais alta 

em energia, separada por um intervalo de energia proibida (chamado gap fundamental), e está 

completamente vazia. Para que um elétron seja excitado da banda de valência para a banda de 

condução é necessário fornecer uma energia superior ao gap. No caso de um condutor esse 

gap não existe e no semicondutor o gap é pequeno. A partir do conhecimento da densidade de 

estados de um sólido também é possível estudar suas propriedades ópticas.  

 

 

 



19 
 

3.3 –Propriedades Ópticas  
 
 

As propriedades ópticas dos sólidos são definidas pela resposta do sistema eletrônico 

em relação à perturbação eletromagnética dependente do tempo causada pela entrada de luz. E 

os cálculos dessas propriedades são reduzidos para o cálculo de uma função resposta. A qual é 

denominada de função dielétrica. É possível demonstrar uma expressão aproximada 

semiclássica para a função dielétrica utilizando a teoria de perturbação dependente do tempo 

[Fox, 2001]. 

A perturbação causada devido à incidência de luz pode ser avaliada calculando o efeito 

de interação do campo eletromagnético com os elétrons no sólido. O hamiltoniano para um 

elétron no campo eletromagnético é: 

)()(
2

1 2

0

rVAep
m

H
      (3.5) 

onde p


 é o operador momento do elétron, )(rV


 é o potencial efetivo sentido por elétrons no 

sólido e A


 é o potencial vetorial. Esse hamiltoniano pode ser descrito da forma: 

0

22

0
0 2

)(
m

Ae
Ap

m

e
HH


    (3.6) 

onde )(
2 0

2

0 rV
m

p
H




  é o hamiltoniano eletrônico do sistema não perturbado (hamiltoniano 

de Kohn-Sham). O hamiltoniano da perturbação causada pela radiação é: 

0

22

0 2
)(

m

Ae
Ap

m

e
H ra d


     (3.7) 

Esse hamiltoniano pode ser simplificado negligenciando o termo 2A


 por ser pequeno 

comparado com os outros dois termos do lado direito da equação. Com essa simplificação, o 

hamiltoniano da perturbação causada pela luz fica: 

Ap
m

e
H ra d

 
0

     (3.8) 

Considerando o vetor potencial na forma de uma onda plana, tem-se: 
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cceAeA wtrki .. )(
0  

     (3.9) 

onde c.c é o termo complexo conjugado, e


 é o vetor unitário de polarização na direção do 

campo elétrico e k


 é o vetor de onda da radiação incidente. O primeiro termo do lado direito 

dessa equação corresponde à parte relacionada à absorção da luz e o segundo termo à emissão 

[Fox, 2001; Lima, 2007]. 

A regra de ouro de Fermi é dada pelas probabilidades de transições de um elétron sair 

do estado ocupado com energia ( )v vk , na banda de valência, para um estado vazio com 

energia ( )c ck , na banda de condução. 

2

0
22

2

),,(..).,,(),,,(   
V

vvcc

t

cv trkpAtrkrdtd
m

e
kktw





   (3.10) 

O limite inferior da integração 0t   é escolhido de tal forma que o estado na banda 

de valência está ocupado e o estado na banda de condução está vazio. As funções c  e v  são 

os orbitais na banda de condução e valência de Kohn-Sham já determinados, respectivamente.  

Elas são do tipo Bloch, e são escritas da seguinte forma: 


 









).()(

).()(

),(),,(

),(),,(
1

1

rki
cc

tki
cc

rki
vv

tki
vv

ccc

vvv

erkuetrk

erkuetrk

















   (3.11) 

 As funções uv e uc da equação (3.11) são periódicas, com a periodicidade da rede 

cristalina. 

Substituindo o primeiro termo do lado direito da equação (3.9) e as expressões (3.11) 

na equação (3.10), e usando a relação 
A

E
t

    para o campo elétrico da luz incidente, 

obtém-se: 

1

2
2 2

( ) '0
2 2 2

0

( , ', , ) ' . ,c v

t
i t

v c vc

e E
w t k k dt e e M

m
   

      (3.12) 

onde E0 é a amplitude de campo elétrico e . vce M  é um elemento de matriz do operador 

momento do elétron projetado na direção do campo elétrico, isto é 

( ). ( . ). ( , ) . ( , ).c vi k r i k r
vc c c v v

V

e M dre u k r e pe u k r      (3.13) 
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Resolvendo a integral na equação (3.13), é obtida uma probabilidade de transição por 

unidade de tempo envolvendo as bandas de valência e de condução. A lei de conservação da 

energia nesse processo esta contida explicitamente na função delta de Dirac. 

2 2
2

0
2 2 2

. 2 ( ),vc vc c v

e E
W e M

m
         (3.14) 

Entretanto, se houver uma probabilidade de transição entre todos os estados da banda 

de valência e de condução, respectivamente, por unidade de tempo e volume, tem-se 

2 2 2
0

2 2 2
,

. ( ),
2vc vc c v

v c ZB

e E
W dk e M

m
          (3.15) 

Nessa equação a integração é feita sobre a primeira zona de Brillouin. Observa-se que 

a probabilidade de transição é diferente de zero se a diferença de energia entre bandas de 

condução e bandas de valência coincide com a energia da perturbação incidente, isto é 

c v         (3.16) 

A expressão c v     acaba impondo uma regra que se baseia na lei de 

conservação da energia. 

Uma segunda regra utilizada se baseia na lei de conservação do momento e exige que 

o momento do fóton,  , seja igual à diferença entre os momentos eletrônicos, ck  e vk , 

causando a transição ( c vk k   ). Os vetores ck  e vk  pertencem à primeira zona de 

Brillouin do cristal. O vetor de onda   da radiação, comparando às dimensões da zona de 

Brillouin, é muito pequeno e pode ser desprezado, 0  , ficando [Fox, 2001; Lima, 2007] 

c vk k       (3.17) 

Assim é possível concluir que as transições eletrônicas ocorrem sem mudança do vetor 

k , sendo conhecidas como transições diretas entre bandas. Outro tipo é a transição indireta 

entre bandas, que envolve a absorção da luz com vibração da rede cristalina (fônon). 

É possível fazer uma conexão entre a equação (3.15) e a função dielétrica do material, 

que está sendo procurada. A perda de energia sofrida pela radiação incidente no cristal é dada 

pelo produto: 

W        (3.18) 
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Na teoria de Maxwell, a mesma perda de energia é expressa por: 

2
0

1
2

E       (3.19) 

Tendo que σ é a condutividade elétrica e está relacionada à parte imaginária da função 

dielétrica através de 
4

Im
  . Igualando a equação (3.18) com (3.19) e utilizando a 

expressão (3.15), pode-se escrever para a parte imaginária da função dielétrica: 

2 2

2 2
,
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Im ( ) . ( )vc c v

v c ZB

e
dk e M

m
             (3.20) 

Note que a parte imaginária esta sendo dada como uma grandeza escalar, válida 

apenas para meios isotrópicos. No meio anisotrópico a resposta do sistema eletrônico varia de 

modo que ela depende da direção do campo aplicado em relação aos eixos cristalinos. Dessa 

forma, é preciso que a função dielétrica seja um tensor simétrico de segunda ordem. Para esse 

problema, sempre será possível diagonalizar o tensor escolhendo um conjunto de três 

direções, designadas de eixos principais, característico de cada substância. Reescrevendo 

(3.20) na forma tensorial, tem-se: 

2

2 2
,

4
Im ( ) . . ( )ij i j c vck vk ck vk

v c ZB

e
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m
               (3.21) 

Tendo encontradas as componentes da parte imaginaria do tensor dielétrico )(Im  ij , 

é possível obter as correspondentes componentes da parte real do tensor dielétrico através da 

seguinte relação: 

2 2
0

' Im ( ')2
Re ',

'
ij

ij ij d
      

       (3.22) 

Nota-se que as integrais acima são as integrais de Cauchy e  denota o seu valor 

principal. Essas equações são conhecidas como relações de Kramers-Kronig, que conectam a 

parte real de uma função complexa analítica a uma integral contendo a parte imaginária da 

função e vice-versa. Assim, com o conhecimento do tensor dielétrico complexo é possível 

determinar todas as outras propriedades e constantes ópticas as quais dependem da frequência 

da luz incidente. 
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Devido à conexão que existe entre propriedades eletromagnéticas e ópticas do sólido, 

como ficou demonstrado a partir da teoria de Maxwell, é possível verificar que o índice de 

refração é uma grandeza complexa devido à solução da equação de onda na ausência de 

efeitos magnéticos: 

2 4
n̂ i

        (3.23) 

Sendo   a constante dielétrica,   a condutividade e   a freqüência angular. O índice 

de refração complexo pode ser escrito da seguinte forma: 

)()()(ˆ  iknn      (3.24)  

Com isso, a parte real, 
v

c
n )( , é conhecida como índice de refração normal, e é 

definida entre a razão da velocidade da luz no vácuo c e a velocidade da luz no meio v. A 

parte imaginaria, ik 
 4

)(  , é conhecida como coeficiente de extinção que descreve a 

diminuição da amplitude da onda incidente ao penetrar no material. 

Elevando ao quadrado a equação (3.24) e comparando parte real e imaginária com a 

equação (3.23) é possível encontrar importantes resultados que conectam propriedades 

elétricas e ópticas. 

2 2n k        (3.25) 

e 

2
nk       (3.26) 

No caso particular de um material isolante ( 0  ) o índice de refração, n, e a 

constante dielétrica, , estão ligados através da seguinte equação: 

2n       (3.27) 

Essa relação nos mostra que se n é complexo, então   também deve ser complexo. 

Dessa forma, a equação (3.25) pode ser escrita como a diferença entre duas constantes 

dielétricas, isto é: 

2
1 2ˆn̂ i         (3.28) 

onde as partes real e imaginária são equivalentes as equações (3.25) e (3.26), respectivamente. 
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Assim, usando (3.25), (3.26) e (3.28), pode-se obter o índice de refração e coeficiente 

de extinção para qualquer estrutura cristalina através de: 

( ) Re ( )
( ) ,

2
ij ij

ijn
        (3.29) 

e 

( ) Re ( )
( )

2
ij ij

ijk
         (3.30) 

Outras duas importantes propriedades podem ser determinadas a partir do 

conhecimento das duas equações acima, as equações 3.29 e 3.30. 

A primeira é a refletividade, dado pelo coeficiente de reflexão para uma incidência 

perpendicular.  

2 2

2 2

( 1)
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ij ij
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n k
R

n k
         (3.31) 

Ela permite caracterizar em uma faixa de freqüência se o material é transparente ou 

opaco. A segunda é o coeficiente de absorção que é diretamente proporcional ao coeficiente 

de extinção, ijk , através da seguinte equação: 

2 4
( ) ij ij

ij

k k

c

         (3.32) 

O coeficiente de absorção determina o quanto de energia é absorvido da radiação 

incidente ao penetrar no material. Esse coeficiente depende do material e também do 

comprimento de onda da luz que esta sendo absorvida. 

As propriedades de simetria cristalográficas dos meios materiais são classificadas de 

duas formas: isotrópico e anisotrópico. O cristal isotrópico é um cristal opticamente 

homogêneo, sendo o índice de refração único, independente da direção considerada, ou seja, a 

onda luminosa propaga-se com a mesma velocidade em todas as direções. O cristal 

anisotrópico apresenta mais índices de refração nas diferentes direções de propagação da luz 

no seu interior. Os cristais anisotrópicos são divididos em dois grupos denominados: uniaxial 

e biaxial. Num cristal uniaxial o tensor dielétrico, quando expressado na forma diagonal, tem 

dois de seus elementos não nulos iguais. Neste caso, as propriedades ópticas são invariantes 

por rotação do cristal em torno do eixo “c”, que é o único eixo óptico. No caso do cristal 
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biaxial o tensor dielétrico nas coordenadas principais tem três elementos distintos na diagonal 

e caracteriza-se por ter dois eixos ópticos distintos, daí a denominação de biaxial, ou seja, há 

duas direções para as quais existe dupla refração [Wood, 1977; Gonçalves, 2006]. 

Como a DFT só tem validade para o estado fundamental, as propriedades ópticas 

descritas acima se referem somente a absorção óptica do material. Apenas nesse caso é 

possível utilizar a estrutura eletrônica calculada no estado fundamental para determinar a 

resposta do sistema. Isso se deve ao fato de que os elétrons que absorvem a energia dos fótons 

fazem transições muito rápidas para banda de condução, de maneira que a estrutura de bandas 

não mude (princípio de Frank-Condon). Por outro lado, para calcular o espectro de emissão 

seria necessário utilizar a estrutura eletrônica que corresponde ao estado excitado do sistema, 

pois os elétrons excitados permanecem na banda de condução um tempo suficiente para que 

os núcleos mudem suas posições (efeito de relaxamento), causando uma mudança de 

potencial cristalino. 
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4 – Propriedades Estruturais, Eletrônicas e Ópticas do 
composto BaY2F8  

 
 
Os compostos fluoretos formam uma importante classe de cristais que apresentam 

características químicas e físicas particulares como baixo índice de refração, baixa energia de 

fônons e transmissão em uma ampla faixa de comprimento de onda [Wright, 1976]. Quando 

dopados com íons de terras raras, os fluoretos são materiais atrativos para aplicações ópticas, 

pois eles combinam alta eficiência quântica com favoráveis propriedades químicas e 

mecânicas [Karbowiak et al., 2005]. Eles têm sido investigados visando também à aplicação 

em cintiladores [van Eijk, 2001; Wojtowicz, 2002], tendo como vantagem o fato de possuir 

um gap largo. Esses fluoretos possuem ainda uma baixa sensibilidade a excitação por fótons 

na região do visível impedindo ou reduzindo o efeito da luz ambiente na cintilação [Mello et 

al., 2007]. 

Os fluoretos que contém elementos metálicos em sua fórmula química são 

particularmente interessantes. Quando dopados com íons de terras raras, eles são materiais 

promissores para dispositivos ópticos, principalmente quando um dos íons metálicos da 

matriz é o íon de Y (ítrio) [Mello et al., 2007]. Por isso a motivação em estudar o fluoreto de 

bário e ítrio, BaY2F8, que é um material que disponibiliza uma matriz cristalina atrativa para 

processos de “upconversion” (“conversão inversa de energia”) graças à sua baixa energia 

excitação de fônons (ħω ~360–380 cm-1 [Sveshnikova et al., 1988]). O mecanismo desse 

processo não-linear (envolvendo conversão dos comprimentos da onda na região do 

infravermelho próximo (absorção) para a região do visível (emissão)) tem sido recentemente 

investigado para o BaY2F8 (BYF) dopado com Er [Sani et al., 2005], Pr [Richter et al., 2006], 

Tm [Coluccelli et al., 2006] e Dy [Parisi et al., 2005]. Os mesmos sistemas também foram 

estudados como candidatos para lasers do estado sólido (mesmas referências). Ultimamente, o 

BYF dopado com Er é estudado para aplicação nos guias de ondas com amplificação do sinal 

óptico com comprimento de onda 1,5  m [Toccafondo et al., 2007]. Recentemente, o 

BaY2F8 dopado com íons terras raras também tem chamado a atenção devido as propriedades 

de cintilação [van’t Spijker et al., 1999]. 

Apesar do esforço experimental considerável para entender as propriedades mecânicas 

e ópticas do fluoreto de bário e ítrio, existe ainda uma falta de conhecimento teórico desse 

composto, especialmente considerando a sua estrutura de bandas e suas propriedades de 
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absorção. Com isso a motivação em realizar este estudo teórico das propriedades estruturais, 

eletrônicas e ópticas do BYF. 

 
 
 
4.1 – Detalhes dos Cálculos e Optimização da Estrutura 

Cristalina 
 
 
O fluoreto de bário e ítrio possui uma estrutura monoclínica com grupo espacial C2/m 

(n° 12) [Izotova et al, 1970]. Os parâmetros de rede são a = 6.982 Å, b = 10.519 Å e c = 4.264 

Å, com ângulos α =  = 90° e  = 99.7°. Sua célula unitária primitiva contém duas moléculas 

do BaY2F8 (BYF), i.e. 22 átomos, no qual 5 são cristalograficamente inequivalentes: bário, 

ítrio e três tipos de flúor: F1, F2 e F3. A estrutura do BYF é mostrada na figura 4.1. 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Célula unitária convencional do BaY2F8 gerada pelos programas PowderCell e Vesta. 
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No entanto, devido a dificuldades de reconhecimento de simetria desse sistema e 

algumas limitações do pacote WIEN2k para simular essa estrutura, foi necessário construir a 

célula unitária do fluoreto de bário e ítrio com o mesmo grupo espacial, mas do tipo B2/m que 

é diferente em relação ao C2/m pelas posições de origem do sistema de coordenadas. Para 

essa nova descrição da estrutura, os parâmetros de rede (a, b, c), os ângulos (α, , ) e as 

posições atômicas dentro da célula unitária (x, y, z) são modificados. As mudanças foram 

realizadas da seguinte forma: o valor de b é trocado pelo valor de c, o valor de  é trocado 

pelo valor de  e o valor de y é trocado pelo valor de z.  

Os raios das esferas muffin-tin utilizados nesse cálculo foram de 2.6, 2.0, e 1.5 

unidades atômicas (u.a.) para o Bário, o Ítrio e o Flúor, respectivamente. O número de pontos 

k  foi igual a 26 na Parte Irredutível da Zona de Brillouin (IBZ). O parâmetro de corte para a 

expansão das ondas planas na região intersticial foi limitado em Kmax.RMT igual a 7. Os efeitos 

de troca e correlação foram aproximados pelo potencial GGA96 [Perdew et al, 1996]. Os 

estados eletrônicos da valência dos átomos foram: 56Ba: 5s25p66s2, 39Y: 4s2 4p6 4d1 5s2 e 9F: 

2s22p5. A função de onda eletrônica, bem como sua densidade eletrônica, foi expandida em 

uma série até lmax = 10, sendo l é o momento angular.  

A análise da densidade de estados total (TDOS) e parcial (PDOS), além das 

propriedades ópticas do BaY2F8 puro será realizada pelo método FP-LAPW, porém os efeitos 

de troca e correlação serão simulados de duas formas diferentes. O primeiro modo utiliza o 

potencial de Perdew, Burke e Ernzerhof (PBE) [Perdew, et al., 1996] e o segundo é o 

recentemente desenvolvido funcional semi-local de Tran e Blaha (mBJ – modified Becke 

Johnson potential) [Tran and Blaha, 2009]. Este é um funcional de troca e correlação mais 

sofisticado e seus resultados para vários semicondutores e isolantes tem obtido valores do 

band gap mais próximos dos experimentais.  

A estrutura cristalina do BYF foi computacionalmente otimizada, permitindo que 

todos os átomos dentro da célula unitária movam-se até alcançar o equilíbrio, no qual as 

forças sentidas por cada átomo sejam menores que 3 mRy/u.a, que é uma força próxima de 

zero e pequena. O resultado da estrutura teórica encontrada é, no entanto, praticamente 

idêntica ao determinado experimentalmente, publicado na referência [Guilbert et al, 1993]. 

Este fato é representado na tabela 4.1 para algumas distâncias selecionadas (primeira esfera de 

coordenação dos átomos de Ba e Y). 
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Distâncias inter-atômicas no BaY2F8 (Å) 

Distância dos vizinhos 

mais próximos 
Teórico Exp. 

Distância dos vizinhos 

mais próximos 
Teórico Exp. 

Ba – F3 

2,714 

2,714 

2,715 

2,717 
Y – F3 

2,241 

2,241 

2,242 

2,226 

Ba – F2 

2,737 

2,737 

2,737 

2,738 
Y – F2 

2,259 

2,259 

2,259 

2,258 

Ba – F1 

2,859 

2,859 

2,859 

2,861 
Y – F1 

2,276 

2,276 

2,275 

2,276 

Ba – F1 

2,929 

2,929 

2,929 

2,928 
Y – F1 

2,326 

2,326 

2,326 

2,326 

 

Tabela 4.1: Distâncias interatômicas do Ba - F e Y - F no cristal do BYF, calculado após o processo de 

relaxação pelo método FP-LAPW e comparado com os dados experimentais [Guilbert et al, 1993] . 

 
 
 
4.2 – Estrutura Eletrônica  
 
 
O resultado do cálculo da densidade de estados total (TDOS) do composto BYF puro 

em função da energia em elétrons-volt (eV) é apresentada na Figura 4.2. A energia de Fermi 

nesse caso esta posicionada no zero da energia (linha tracejada na vertical). Dessa forma, a 

banda de valência (composto por estados ocupados) e a banda de condução (composto por 

estados vazios) estão localizadas no intervalo de energia negativa e positiva, respectivamente. 

O espectro consiste de uma série de bandas bem separadas, o que reflete um forte caráter 

iônico das ligações químicas no cristal.  
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Figura 4.2. O resultado do cálculo da densidade dos estados total (TDOS) do BaY2F8 utilizando o 

potencial PBE. Os caracteres orbitais dominantes das bandas são também indicados. A linha tracejada 

denota a energia de Fermi. 

 

 

Os resultados indicam que o gap fundamental do BYF é de 7.5 eV. Embora não tenha 

sido possível encontrar qualquer resultado experimental publicado, existem indícios indiretos 

que o valor do bandgap é muito maior. A referência [Becker et al, 1998] apresenta o espectro 

de excitação da emissão 5d → 4f do érbio no fluoreto de bário e ítrio dopado com érbio 

(BYF:Er), a partir do qual é possível estimar a borda de absorção da matriz por volta de 10 – 

11 eV. Esta indicação é confirmada na referência [Apollonov et al, 2008] em que o começo 

da banda de absorção estudada para o disprósio no BaY2F8 (BYF:Dy) foi observada com a 

energia em torno de 10 eV. Esta discrepância entre o resultado calculado e os resultados 

experimentais do gap é atribuída à deficiência conhecida do GGA. Essa diferença acontece 

devido ao fato do GGA somente tratar o efeito de troca e correlação de forma aproximada. 

Nos isolantes o efeito de correlação tende a ser tão fraco quanto nos gases de elétrons. Por 

esse motivo, o bandgap calculado dos isolantes é geralmente subestimado em comparação ao 

experimental [Jones, 1989]. 

Na banda de valência é possível observar que os estados 5s e 5p do Ba estão 

concentrados ao redor das energias de -23 eV e de -8 eV, concomitantemente. Já o estado 4s 

do Y se encontra na parte de energia mais baixa do espectro (em torno de -38 eV) e seus 

estados 4p estão localizados em dois pequenos blocos, o primeiro começa com -21.5 eV e 

termina com aproximadamente -20 eV, e o segundo começa em torno de -19.5 eV e termina 

em -17.5 eV. O primeiro pico do fundo da banda de condução, com uma largura perto de 1 
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eV, tem predominantemente caráter d do Y. A banda seguinte começa com 8.5 eV e termina 

com quase 12 eV, ela consiste de vários picos e contém uma mistura dos estados 4p do Y e 5d 

do Ba. O pico de alta intensidade centrado em 13 eV possui uma largura de aproximadamente 

2 eV e é originada pelos estados vazios do 4f do Ba. Os estados 2s do F localizados na banda 

de valência exibem uma hibridização com os estados 4p do ítrio. Já a banda relativamente 

larga (com um pouco mais de 3 eV de largura) no topo da banda de valência é dominada pelos 

estados 2p do flúor, contendo um pouco menos de seis elétrons por átomo. Este fato mostra 

que o flúor atrai um elétron extra para dentro de sua esfera atômica, devido à sua alta eletro-

negatividade. Na banda de condução a influencia do flúor é muito pequena, a não ser na 

região com altas energias que consistem de estados hibridizados do Ba, Y e F.  

Toda essa descrição pode ser observada pelos cálculos da densidade dos estados 

parcial (PDOS). A figura 4.3 mostra o átomo de bário separadamente, nessa figura são 

confirmados os resultados descritos acima, onde os estados s e p do bário na banda de 

valência estão localizados em torno das energias -23 e -8 eV, respectivamente. Na banda de 

condução os estados d e f do bário dominam uma faixa de energia entre 7 – 12,5 eV e 12,5 – 

15 eV, respectivamente.  

 

 

 
Figura 4.3. Densidade dos estados parcial (PDOS) do Ba. A linha tracejada denota a energia de 

Fermi. 

 

 

Já na figura 4.4 o átomo de ítrio possui seus estados s numa energia muito baixa da 

banda de valência, em torno de – 38 eV, já os estados p também estão localizados na banda de 
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valência entre as energias – 21,5 e – 17,é 5 eV, com dois pequenos blocos. Já os estados d do 

ítrio estão localizados no fundo da banda de condução, com as energias entre 7.5 – 12 eV. E 

no primeiro pico do fundo da banda de condução possui estados d do ítrio, com uma espessura 

em torno de 1 eV.  

 

 

 
Figura 4.4. Densidade dos estados parcial (PDOS) do Y. A linha tracejada denota a energia de Fermi. 

 

 

Na figura 4.5 são apresentados os estados parciais para os átomos de flúor F1, F2 e F3, 

onde na banda de valência as energias entre – 21,5 e 17,5 eV são dos estados s do flúor 

hibridizadas com os estados p do ítrio. Já no topo da banda de valência, com as energias 

variando de – 3 e 0 eV o domínio é total dos estados p do flúor. É importante observar que a 

diferença existente entre os átomos do F1, F2 e F3 são insignificantes. 
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Figura 4.5. Densidade dos estados parcial (PDOS) do F1, F2 e F3. A linha tracejada denota a energia 

de Fermi. 

 

 

Uma relação importante, que se deve dar destaque, é justamente no fundo da banda de 

condução, onde é descrito que os estados d do ítrio dominam aquela região, para verificarmos 

esse resultados, aproximamos essa região para a densidade dos estados parcial do átomo de 

bário e para o átomo de ítrio, figura 4.6, observando assim o que foi descrito acima, que os 

estados d do átomo de ítrio dominando completamente o fundo da banda de condução, com 

um espaço de energia em torno de 1 eV. 
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Figura 4.6. Densidade dos estados parcial (PDOS) do Ba e do Y. Aproximação da região do fundo da 

banda de condução. 

 

 

Toda essa descrição para o BYF utilizando o potencial PBE também foi feita 

utilizando o potencial mBJ. Esses resultados serão apresentados a partir desse momento, onde 

iremos fazer uma breve descrição entre as diferenças encontradas pelos dois potenciais 

utilizados. 

Na figura 4.7 temos a descrição da densidade dos estados total para o potencial mBJ, é 

possível observar que os estados para cada átomo não se alteram entre os dois potenciais, a 

diferença ocorre apenas em suas posições, pois existe um pequeno deslocamento desses 

estados. A principal mudança observada, e a que é mais interessante para nossos resultados, é 

o fato do valor do gap ser bastante diferente, tendo um valor muito próximo do experimental. 

O gap calculado pelo potencial mBJ esta em torno de 9,5 eV, onde o gap experimental gira 

em torno de 10 eV. A conclusão que podemos tirar com relação a isso, é que utilizando o 

potencial mBJ, os estados da banda de condução, principalmente os estados d do bário e do 

ítrio sofreram um achatamento, fazendo com que o gap tivesse um valor mais próximo do 

valor experimental. 
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Figura 4.7. O resultado do cálculo da DOS total do BaY2F8. Os caráteres orbitais dominantes das 

bandas são também indicados. A linha tracejada denota a energia de Fermi. 

 

 

A descrição da densidade dos estados parciais também foi feito. Na figura 4.8 o átomo 

de bário é descrito separadamente. Nessa figura é possível observar que os estados s e p do 

bário não tiveram mudanças significativas com relação aos resultados apresentados com o 

potencial PBE, porem os estados d e f sofreram alterações importantes em suas bandas. Os 

estados d do bário sofreram um achatamento no fundo da banda de condução, fazendo com 

que o gap sofra um aumento considerável, tornando o valor muito próximo do experimental. 

Já os estados f também foram achatados, tendo uma densidade mais estreita, porem com 

maior intensidade. 
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Figura 4.8. Densidade dos estados parcial (PDOS) do Ba. A linha tracejada denota a energia de 

Fermi. 

 

 

Na figura 4.9 é apresentada a densidade dos estados parcial do átomo de ítrio. Para 

esse átomo temos um achatamento na banda de valencia dos estados p do ítrio, já na banda de 

condução o achatamento dos estados d do ítrio ocorre da mesma forma que o átomo de bário. 

 

 

 
Figura 4.9. Densidade dos estados parcial (PDOS) do Y. A linha tracejada denota a energia de Fermi. 

 

Na figura 4.10 será apresentado apenas um átomo do flúor (F1), pois todos os átomos 

de flúor (F1, F2 e F3) não apresentam diferenças significativas entre eles, essa característica 

também foi observada no calculo do potencial PBE. 
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Figura 4.10. Densidade dos estados parcial (PDOS) do F1. A linha tracejada denota a energia de 

Fermi. 

 

 

Como nos cálculos utilizando o PBE, a figura 4.11 mostra os estados no fundo da 

banda de condução do bário e do ítrio aproximados. Os estados d do ítrio dominam 

completamente o fundo da banda de condução. 

 

 

 

 

Figura 4.11. Densidade dos estados parcial (PDOS) do Ba e do Y. Aproximação da região do fundo da 

banda de condução. . 
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4.3 – Absorção Óptica  
 
 
Depois da análise da densidade dos estados são calculadas as propriedades ópticas do 

BYF puro. A parte imaginária do tensor dielétrico complexo é calculada pela equação (3.21). 

Depois de calculada a parte imaginária é obtida a sua parte real através da relação de 

Kramers-Kroing, equação (3.22). 

No caso de materiais anisotrópicos, ij é o tensor complexo e simétrico de segunda 

ordem, cujo número de componentes não zero depende da simetria do cristal. Como o BYF 

tem simetria monoclínica (baixa simetria), é possível observar que a resposta do sistema 

eletrônico transforma-se de modo que dependa da direção do campo aplicado em relação aos 

eixos cristalinos. Dessa forma, o tensor dielétrico possui quatro componentes independentes: 

εxx, εyy,  εzz, εxy.  

 
Im Im 0

Im Im Im 0

0 0 Im

xx xy

ij yx yy

zz

 
  


        

 
A parte imaginária do tensor dielétrico Im ij foi calculada para uma faixa de energia da 

radiação incidente de ћω = 0 para ћω = 40 eV. A parte real e a parte imaginária de ε foram 

calculadas com uma rede de 221 pontos k em IBZ (Parte Irredutível da Primeira Zona de 

Brillouin). 

Todo tensor simétrico pode ser reduzido a uma forma diagonal. Para isso basta 

transformar o sistema de coordenadas cartesianas {x,y,z} na qual o tensor foi calculado em 

outro sistema ortogonal {x’,y’,z’}, geralmente chamado de sistema de eixos principais. 

Diagonalizando o tensor dielétrico do BYF para resolver o problema de autovalores, 

det(Im ) 0  ij I  

é obtida uma expressão polinomial de terceiro grau em , cujas raízes são os 

autovalores de Im(єij): 

2
xx yy zz zz xx(Im )(Im )(Im ) (Im )(Im ) 0               

Os autovalores (1,2,3) são expressos em termos do calculado Im(єij) pelas 

equações: 
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Como resultado, é possível determinar os três componentes do tensor dielétrico do 

BYF ao longo dos três eixos principais. As partes imaginárias, proporcionais ao espectro de 

absorção óptica do BYF, são apresentadas na figura 4.12. 

 

 

 
Figure 4.12. A parte imaginária do tensor dielétrico do cristal do BYF puro foi calculada ao longo dos 

três eixos principais e expressada em função da energia de radiação incidente. 

 

 

Na figura 4.12 é possível observar que as curvas de absorção são similares ao longo 

dos três eixos principais, com os três picos principais centrados nos mesmos valores de 
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energia. Então, conclui-se que o cristal do BYF não exibe larga anisotropia óptica para seu 

espectro de absorção. A principal absorção da luz ocorre na região de energia entre 7.5 e 12.5 

eV.  

Com o objetivo de analisar a maneira pela qual a absorção da radiação incidente no 

BYF acontece, interpretamos o espectro de absorção em termos da estrutura eletrônica 

mostrada na figura 4.2. Como as curvas de absorção são similares, escolhemos uma delas 

(nesse caso o 2) como representação, e apresentamos esta decomposição em termos das 

transições eletrônicas entre bandas na figura 4.13. 

 

 

 
Figura 4.13. Parte imaginária do tensor dielétrico 2 do cristal do BYF puro interpretado em termos 

das transições eletrônicas entre bandas. 

 

 

O primeiro pico de energia mais baixa origina-se da transferência de elétrons do topo 

da banda de valência para o fundo da banda de condução. Esta é então dominada pelas 

transições eletrônicas dos estados 2p preenchidos do flúor (F) para os estados d vazios dos 

íons vizinhos do bário (Ba) e do ítrio (Y). As transições dos elétrons dos estados 2p do flúor 

para os estados 4f do bário contribuem pouco com a absorção. O segundo pico, posicionado 

entre 15 e 20 eV, origina-se de duas contribuições: (1) as transições dos elétrons dos estados 

5p do Ba para os estados 5d do Ba, e (2) as transições eletrônicas dos estados 2p do F para os 

estados vazios de alta energia (bandas hibridizadas na figura 4.2). O último tipo de transição é 

responsável pela formação da próxima estrutura no espectro de absorção, situada entre 20 e 25 

eV. A radiação com energia entre 25 e 29 eV é absorvida através das transições dos elétrons 
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4p do Y para 4d do Y, enquanto as transições eletrônicas dos estados 2s do F para os estados 

4d do Y dominam na região de altas energias do espectro de absorção, ainda caracterizado por 

ter baixa intensidade. Mais uma vez, todos os intervalos de energia descritos acima deverão 

ser acrescidos pelos 2 – 3 eV, a fim de corresponder a situação experimental. 

Na figura 4.14 temos o espectro de absorção do BYF utilizando o potencial mBJ. 

Como já foram discutidas nos cálculos da densidade dos estados, as diferenças existentes são 

pequenas, mudando apenas no achatamento de alguns estados, principalmente no topo da 

banda de condução, onde aumenta o gap calculado, tornando esse resultado muito mais 

próximo do resultado experimental. Esses achatamentos das bandas em seus determinados 

estados, modificou o espectro de absorção, obviamente. Porem, com esses resultados o BYF 

continua não exibindo uma larga anisotropia óptica, além de ter seus picos melhores 

definidos, podendo ser observados três picos significantes, o primeiro em torno de 9,5 – 14 

eV (onde começa a absorção), um segundo pico entre as energias 18 – 21 eV, e o terceiro e 

ultimo entre as energias 27,5 – 31 eV.  

 

 

 
Figure 4.14. A parte imaginária do tensor dielétrico do cristal do BYF puro utilizando o potencial mBJ 

foi calculada ao longo dos três eixos principais e expressada em função da energia de radiação 

incidente. 
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5 – Propriedades Estruturais, Eletrônicas e Ópticas do 
BaAl2O4  

 
 
Os aluminatos possuem propriedades ópticas extensivamente estudadas devido a sua 

luminescência persistente numa faixa de interesse para a aplicação industrial quando dopados 

com íons terras raras. Essas propriedades podem ser encontradas em vários sistemas como o 

aluminato de cálcio (CaAl2O4:Eu2+, Nd3+, B3+ [Aitasalo et al., 2003], 

Ca12Al14O33:Eu2+,Nd3+[Zhang et al., 2003]),  o aluminato de estrôncio (SrAl2O4: Eu2+, Dy3+, 

B3+[Clabau et al., 2005], SrAl2O4: Eu2+, Dy3+[Chang et al., 2003]), e o aluminato de bário 

(BaAl2O4:Eu2+, Nd3+[Qiu et al., 2007]). 

O aluminato de bário (BaAl2O4) quando dopado com diferentes íons terras raras atrai 

muita atenção por causa de sua fosforescência de longa duração, aplicada especialmente nas 

áreas de melhorias das funcionalidades de segurança e economia de energia (sinais de transito 

e de emergência, roupas de segurança, publicidade, etc [Katsumata et al., 1999]). Nesse 

material o band gap providencia uma informação importante para entender a origem da 

fosforescência e fotoluminescência no BaAl2O4 e ajuda a interpretar as pesquisas 

experimentais sobre o mecanismo de fosforescência de longa duração. O fenômeno da 

fosforescência requer a presença de certos níveis discretos dentro da região proibida do band 

gap. Esses níveis originam dos defeitos na matriz cristalina (ex. dopantes e vacâncias). 

Trabalhos usando simulação atômica relata um estudo completo sobre os defeitos intrínsecos 

e extrínsecos no BaAl2O4 [Rezende et al., 2011]. 

Apesar do grande número de investigação experimental, há uma falta de conhecimento 

teórico sobre estrutura eletrônica e propriedades ópticas desse material. O qual foi a nossa 

motivação a fazer este estudo.  
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5.1 – Detalhes dos Cálculos e Optimização da Estrutura 
Cristalina  

 
 
 
A estrutura cristalina do aluminato de bário (BaAl2O4) é observada na sua forma 

hexagonal, com o grupo espacial P63 (n° 173). Essa estrutura possui dois sítios 

cristalograficamente diferentes do Ba com número de coordenação idêntico (i.e., 9) e quatro 

diferentes sítios de Al, onde cada alumínio é cercado por 4 oxigênios, formando os tetraedros 

distorcidos AlO4 [Perez-Mato et al., 2009; Huang et al, 1994].  Os parâmetros de rede são a = 

b = 10.449 Å, c = 8.793 Å, com ângulos α =  = 90° e  = 1β0°. A célula unitária primitiva do 

BaAl2O4 contém 12 átomos inequivalentes, dois bários, quatro alumínios e seis oxigênios. A 

estrutura desse composto é mostrada na figura 5.1. 

 

 

 

                                                               

Figura5.1 – Célula unitária convencional do BaAl2O4 gerada pelo programa PowderCell. 
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Os raios das esferas muffin-tin utilizados nesse cálculo foram de 2.40, 1.70, e 1.55 u.a. 

para o Bário, o Alumínio e o Oxigênio, respectivamente. O número de pontos k  foi igual a 6 

na Parte Irredutível da Zona de Brillouin (IBZ). O parâmetro de corte para a expansão das 

ondas planas na região intersticial foi limitado em Kmax.RMT igual a 7. Os efeitos de troca e 

correlação foram aproximados pelo GGA96 [Perdew et al, 1996]. A energia de corte para 

separar os estados de valência e caroço foi de -6.0 Ry. Com isso, os estados eletrônicos da 

valência dos átomos foram: 56Ba: 5s25p66s2, 13Al: 2p63s23p1 e 8O: 2s22p4. O valor de lmax 

(momento angular) foi fixado em 10 para a expansão das funções de onda dentro das esferas 

atômicas.  

A análise da estrutura das bandas, da densidade de estados total (TDOS) e parcial 

(PDOS) e das propriedades ópticas do BaAl2O4 puro será realizada pelo método FP-LAPW e 

os efeitos de troca e correlação serão simulados utilizando o potencial de Perdew, Burke e 

Ernzerhof (PBE) [Perdew, et al., 1996] e o funcional semi-local de Tran e Blaha (mBJ – 

modified Becke Johnson potential) [Tran and Blaha, 2009].  

A estrutura cristalina do BaAl2O4 foi computacionalmente otimizada (da mesma forma 

que o BYF), permitindo com isso que todos os átomos dentro da célula unitária movam-se até 

alcançar o estado de equilíbrio, no qual as forças sentidas por cada átomo sejam menores que 

2 mRy/u.a. Na tabela 5.1, são mostrados os resultados teóricos de algumas distâncias inter-

atômicas selecionadas (primeira esfera de coordenação) após o relaxamento das posições 

interatômicas, comparados com os resultados experimentais [Huang et al, 1994]. 
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Distâncias inter-atômicas no BaAl2O4 (Å) 

Distância dos vizinhos 

mais próximos 
Teórico Exp. 

Distância dos vizinhos 

mais próximos 
Teórico Exp. 

Ba1 – O1 (3x) 

Ba1 – O5 (3x) 

Ba1 – O1 (3x) 

2,748 

2,976 

3,046 

2,81(3) 

2,78(6) 

2,98(4) 

Ba2 – O2 

Ba2 – O5 

Ba2 – O4 

Ba2 – O3 

Ba2 – O6 

Ba2 – O3 

Ba2 – O4 

Ba2 – O2 

2,660 

2,682 

2,808 

2,878 

2,918 

2,957 

2,994 

3,255 

2,69(2) 

2,92(2) 

2,80(4) 

2,77(4) 

3,00(1) 

2,94(4) 

2,97(4) 

3,00(1) 

Al1 – O1 

Al1 – O4 

Al1 – O5 

Al1 – O2 

1,744 

1,746 

1,750 

1,755 

1,81(8) 

1,73(1) 

1,72(8) 

1,83(9) 

Al2 – O1 

Al2 – O5 

Al2 – O2 

Al2 – O3 

1,746 

1,749 

1,754 

1,757 

1,71(9) 

1,72(4) 

1,76(2) 

1,78(4) 

Al3 – O4 (3x) 

Al3 – O6 

1,738 

1,758 

1,73(9) 

1,70(4) 

Al4 – O3 (3x) 

Al4 – O6 

1,751 

1,757 

1,83(9) 

1,83(4) 

 

Tabela 5.1: Distâncias inter-atômicas do Ba1 – O, Ba2 – O e Al – O no cristal do BaAl2O4 crystal, 

calculado pelo método FP-LAPW e comparado com os dados experimentais [Huang et al, 1994]. O 

valor de 3x em parênteses significa que existem três átomos na mesma distância.  
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5.2 – Estrutura das bandas eletrônicas 
 
 
A figura 5.2 mostra a estrutura de bandas de energia na vizinhança do gap 

fundamental para o BaAl2O4 puro ao longo das direções de alta simetria da primeira zona de 

Brillouin. Os resultados dos cálculos usando o potencial PBE são apresentados na figura 5.2 

(a), já na figura 5.2 (c) são observados os resultados utilizando o potencial mBJ. Nas figuras 

5.2 (b) e (d) são apresentadas a estrutura das bandas calculada com o potencial PBE e mBJ, 

mas em uma escala que permite a melhor análise do topo da banda da valência. Comparando 

os resultados fica evidente a diferença entre os gaps calculados. Utilizando o potencial PBE o 

valor calculado é de 4,1 eV, longe do valor experimental de 6.5 eV [Rodrigues, 2010], porém 

equivalente aos valores teóricos já publicados [Zhang, 2007]. Utilizando o potencial mBJ, o 

gap é de 6,8 eV, muito próximo do valor experimental. Esses dois resultados mostram 

claramente a vantagem do uso do método mBJ com relação ao PBE, pelo menos no caso do 

composto BaAl2O4. Na figura 5.2 (b) e (d) é possível classificar o gap fundamental como 

indireto, pois o máximo da banda de valência (localizado no ponto K) e o mínimo da banda de 

condução (localizado no ponto Γ) ocorrem em diferentes pontos k da zona de Brillouin. Esse 

resultado é de extrema importância para os experimentais, pois os mesmos possuem 

dificuldade em identificar no experimento se esse gap é direto ou indireto. 
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Figura 5.2 – Estrutura das bandas eletrônicas em torno do gap fundamental do BaAl2O4. (a) resultado 
do cálculo utilizando o potencial PBE, (c) resultado do cálculo utilizando o potencial  mBJ, (b) e (d) 
estrutura das bandas calculada com o potencial PBE e mBJ, numa  escala que permite uma melhor 
análise do topo da banda da valência. 
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5.3 –Densidade dos Estados Eletrônicos  
 

 

 

O resultado do cálculo da densidade de estados total (TDOS) do composto BaAl2O4 

em função da energia utilizando o potencial PBE é apresentado na Figura 5.4 (a) e utilizando 

o potencial mBJ é apresentado na figura 5.4 (b). A energia de Fermi em ambos os casos esta 

posicionada no zero da energia (linha tracejada na vertical). Dessa forma, a banda de valência 

(estados ocupados) e a banda de condução (estados vazios) estão localizadas no intervalo de 

energia negativa e positiva, respectivamente. O TDOS tem características semelhantes ao 

encontrado no caso do BYF, onde as bandas são bem separadas, refletindo assim um forte 

caráter iônico das ligações químicas no cristal. É possível observar também que a diferença 

entre os dois resultados é mais importante na região de separação entre as bandas de valência 

e condução, enquanto nas outras regiões a diferença é muito pequena (como nas bandas 

situadas entre as energias – 20 eV e – 15 eV) ou praticamente não existe (como na banda 5p 

do Ba, que esta localizada na energia de – 9 eV). 

Nas figuras 5.4 (a) e (b) é observado que os estados 6s e 5p do bário estão 

concentrados na banda de valência com suas energias em torno de – 25 à – 24  eV e de – 10 à 

– 9 eV para os dois potenciais. Na banda de condução, os estados d do bário dominam o 

fundo da banda de condução, entre 5 – 10 eV acima do nível de Fermi para os cálculos PBE e 

entre 6,8 – 10 eV para os cálculos mBJ. Portanto, o potencial mBJ estreitou a banda vazia d 

do bário, aumentando o valor do gap, tornado esse resultado teórico próximo dos resultados 

experimentais. Os estados f do Ba estão localizados entre as energias 10 e 13 eV para os dois 

potenciais empregados, porem, para o potencial mBJ é possível observar que esse estado é 

mais intenso do que os estados apresentados pelo PBE. A figura 5.4 também mostra que o 

átomo de alumínio possui estados 3s e 3p na banda de valência, sendo eles localizados em 

dois blocos na faixa de energia entre – 18 e – 15 eV para o primeiro bloco, e entre – 5 e 0 eV 

para o segundo bloco. Existe uma pequena diferença na localização desses blocos entre os 

cálculos que empregam PBE e mBJ. Já na banda de condução, quantidade dos estados do 

átomo de alumínio nessa região é insignificante, além de existir uma forte hibridização dos 

estados s e p. É possível observar na figura 5.4 que o átomo de oxigênio possui estados 2s e 

2p na banda de valência, sendo eles localizados em dois blocos na mesma faixa de energia 

descrita para o átomo de alumínio. Na banda de condução tem poucos estados p do O, como 
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acontece com o alumínio também, mas eles também são achatados quando é utilizado o 

potencial mBJ no lugar do potencial PBE. 

 

 

 

 
Figura 5.4 – O resultado do cálculo da DOS total do BaAl2O4. A figura (a) PBE (b) mBJ. Os caráteres 

orbitais dominantes das bandas são também indicados. A linha tracejada denota a energia de Fermi. 

 

 

As seguintes figuras apresentam densidade de estados eletrônicos parcial (PDOS) de 

cada átomo não equivalente na célula unitária do BaAl2O4 em função da energia em elétron-

volts (eV).  

Na figura 5.5 é possível observar que os estados s e p do bário não apresentam 

mudanças significativas entre os dois potenciais utilizados, porem os estados d e f possuem 

diferenças importantes em suas bandas. Os estados d do bário sofreram um achatamento no 



50 
 

fundo da banda de condução no potencial mBJ com relação aos resultados do potencial PBE, 

fazendo com que o gap sofra um aumento considerável, tornando o valor muito próximo do 

experimental. Já os estados f também foram achatados, tendo uma densidade mais estreita, 

porem com maior intensidade no potencial mBJ. 

 

 

 
Figura 5.5 – Cálculo do DOS parcial do BaAl2O4: potencias (a) PBE e (b) mBJ. A linha tracejada 

denota a energia de Fermi. 

 

 

 

Na figura 5.6 é apresentada a densidade dos estados parcial do átomo de alumínio. 

Nesse átomo os estados ocupados (banda de valencia) são praticamente iguais  para os dois 

potenciais PBE e mBJ. A diferença é frequentemente encontrada na banda de condução, onde 

é observado que o gap entre os dois potenciais possuem diferenças consideráveis.  
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Figura 5.6 – Cálculo do DOS parcial do BaAl2O4:  átomo de Al para os potenciais (a) PBE, (b) mBJ. A 

linha tracejada denota a energia de Fermi.  

 

 

Na figura 5.7 é apresentado a densidade dos estados parcial do átomo de oxigênio para 

os potenciais PBE e mBJ. A diferença que existe entre os dois potenciais é pequena, podendo 

ser observado claramente no figura. Porem, vale destacar sempre o achatamento dos estados 

na banda de condução com o uso do potencial mBJ, fazendo com que o gap possua um valor 

mais próximo dos resultados encontrados na literatura. 
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Figura 5.7 – Cálculo do DOS parcial do BaAl2O4: átomo de O para os potenciais (a) PBE e (b) mBJ. A 

linha tracejada denota a energia de Fermi.  
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5.4 – Absorção Óptica 
 

 

As propriedades ópticas do BaAl2O4 são calculadas depois da análise da sua densidade 

dos estados. A parte imaginária do tensor dielétrico complexo é calculada pela equação 

(3.21). Depois de calculada a parte imaginária é obtida a sua parte real através da relação de 

Kramers-Kroing, equação (3.22). 

O BaAl2O4 puro tem uma estrutura cristalina hexagonal, conseqüentemente, esse 

cristal apresenta propriedades anisotrópicas (anisotropia uniaxial). Os materiais com essa 

estrutura cristalina apresentam simetria ao redor do eixo “c”, que é o único eixo óptico 

(representado por z). Assim, a direção de polarização da luz é considerada como a 

superposição da sua componente ao longo do eixo “c” e da sua componente ao longo de 

qualquer direção no plano xy (perpendicular ao eixo “c”).  

A parte imaginária do tensor dielétrico, na forma matricial, é  

 

        [                        ]    

 

onde cada coeficiente do tensor dielétrico é descrito pela absorção do material através do 

sistema eletrônico. Porém, os componentes ao longo de qualquer direção no plano xy são 

iguais (             ), dessa forma será analisado apenas o tensor ao longo de eixo x. 

Cada um dos coeficientes da matriz acima foi calculada para uma faixa de energia da 

radiação incidente de ћω = 0 até ћω = 40 eV. Para o cálculo das propriedades ópticas é 

necessário um número maior de pontos k, pois esses cálculos são mais sensíveis e exigem 

uma maior precisão. O número de pontos k utilizados foi de 500 na Zona de Brillouin, 

equivalente a 221 pontos k na parte Irredutível da Primeira Zona de Brillouin. 

A matriz        reflete as principais características da absorção óptica do material ao 

longo de dois eixos principais do cristal, designados por x e z. Todas as propriedades ópticas 

estão sendo calculadas ao longo dessas duas direções. 

A figura 5.5 (a) e (b) mostra os resultados para a absorção óptica originando dos 

cálculos empregando dois tipos de potenciais de correlação e troca, o PBE e o mBJ, 
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respectivamente. É possível observar na figura 5.5 que ao longo dos dois eixos principais as 

curvas de absorção são similares, com os picos principais centrados nos mesmos valores de 

energia. Então, conclui-se que esse cristal não exibe larga anisotropia óptica. Na figura 5.5 

(a), que descreve os resultados com potencial PBE, o início da absorção acontece com a 

energia em torno de 4.5 eV e seus maiores picos acorrem entre as energias 7 – 9 eV e entre 16 

– 18 eV (picos de mesma intensidade). Já na figura 5.5 (b), que representa a absorção 

calculada com potencial mBJ, o inicio da absorção só ocorre com a energia por volta de 7 eV 

e, diferentemente da figura 5.5 (a), o pico de maior intensidade está entre as energias 17 – 20 

eV. É possível observar um pico na região entre 9 – 11 eV, mas a sua intensidade é menor. 

 

 
Figure 5.5 – A parte imaginária do tensor dielétrico do cristal do BaAl2O4 puro calculada ao longo dos 

dois  eixos principais e expressada em função da energia de radiação incidente. 
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Com o objetivo de analisar a maneira pela qual a absorção óptica da radiação incidente 

no BaAl2O4 acontece, o espectro de absorção foi interpretado em termos da estrutura 

eletrônica mostrada na figura 5.4 (a) e (b), para os dois potenciais empregados. Como as 

curvas de absorção são similares ao longo dos eixos x e z, escolhemos uma delas (nesse caso o       ) como representação, e apresentamos sua decomposição em termos das transições 

eletrônicas entre bandas na figura 5.6. 

O início da absorção é dominado pelas transições entre os estados 2p preenchidos do 

oxigênio aos estados 5d vazios do bário. Esse domínio acontece principalmente nos dois 

primeiros picos descritos no potencial PBE (energia variando entre 4,5 – 12 eV) e no primeiro 

pico para o potencial mBJ (6,8 – 10 eV) até aproximadamente a energia de 14 eV. Nessa 

região também existem as transições dos estados 3s e 3p preenchidos do alumínio para os 

estados 5d vazios do bário. Essas transições possuem uma intensidade menor que a do 

oxigênio. No entanto, as intensidades são equivalentes entre as energias 12 – 16 eV e 14 – 17 

eV, para os potenciais PBE e mBJ, respectivamente. O segundo pico origina-se de duas 

contribuições: (1) as transições dos elétrons dos estados 2p do O para os estados 4f vazios do 

Ba, e (2) as transições eletrônicas dos estados 5p do Ba para os estados 4f vazios do bário. O 

restante são transições hibridizadas entres os estados preenchidos da banda de valência aos 

estados vazios da banda de condução. 
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Figura 5.6. Parte imaginária do tensor dielétrico Im εxx do cristal do BaAl2O4 puro interpretado em 

termos das transições eletrônicas entre bandas. Os cálculos foram realizados através dos (a) PBE e (b) 

mBJ. 

 

 

Nesse trabalho é apresentado também, na figura 5.7, o estudo da absorção óptica para 

cada átomo separadamente utilizando os potenciais PBE e mBJ. Na figura 5.7 (a) é observado 

que os estados do átomo de bário possui uma maior intensidade de absorção numa faixa 

compreendida entre 8 – 11 eV e 15 – 28 eV, onde o maior pico fica compreendido entre as 

energias 15 – 20 eV. Já os estados do átomo de alumínio e oxigênio dominam a região entre 

11 – 15 eV. Essa representação não corresponde com os resultados apresentados para a 

absorção total na figura 5.6 (a). O mesmo não acontece para o potencial mBJ, apresentado na 

figura 5.7 (b), onde o átomo de oxigênio possui maior intensidade de absorção na primeira 

faixa de energia entre 8 – 12 eV, como apresentado na figura 5.6 (b). Já entre 12 – 17 eV 

existe uma absorção significativa para o átomo de alumínio, mas o átomo de oxigênio ainda 

domina essa região. Para o pico de maior intensidade, com energias variando entre 17 – 20 

eV, o domínio é do átomo de bário, principalmente o Ba2.  
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Figura 5.7.  Absorção óptica para cada átomo separadamente em função da energia da radiação 

incidente em elétron-volt (eV). Os resultados apresentados são referentes aos métodos (a) PBE e (b) 

mBJ. 
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6 – Conclusão 
 
 

Nesse trabalho foi empregado o método FP-LAPW, que é um método de primeiros 

princípios baseado na DFT, para calcular as propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas do 

BaY2F8 (BYF) e do BaAl2O4 puros. Os parâmetros de rede, as distâncias interatômicas e as 

posições atômicas dentro da célula unitária estão de acordo com os valores determinados 

experimentalmente. No caso do BaY2F8, o resultado do cálculo da estrutura eletrônica revela 

que o topo da banda de valência consiste do estado 2p do flúor, enquanto o fundo da banda de 

condução é dominado pelos estados d do ítrio e do bário. O gap calculado é de 7.5 eV, 

superestimado em relação ao gap experimental. A absorção óptica do BYF na região do 

ultravioleta foi analisada pelo cálculo do tensor dielétrico e foi observado que o BYF não 

exibe larga anisotropia óptica. O espectro de absorção foi interpretado em termos das 

transições eletrônicas entre as bandas de valência e as bandas de condução. A análise mostra 

que a absorção do BYF ocorre principalmente na região que corresponde a menor faixa de 

absorção de energia devido as transições eletrônicas dos estados 2p do F para os estados d do 

Ba e do Y. No caso do BaAl2O4 foi determinada que o gap fundamental calculado utilizando 

o potencial mBJ teve um resultado mais próximo do experimental, com valor de 6,8 eV, 

diferente do resultado encontrado utilizando o potencial PBE, que obteve um valor de gap de 

4,8 eV. Na densidade dos estados foram observadas diferenças significativas entre os dois 

potenciais, principalmente no fundo da banda de condução, onde o potencial mBJ estreita os 

estados d vazios do bário. Nas propriedades ópticas o espectro de absorção para os dois 

potenciais tem diferenças significativas, principalmente nas posições das faixas de energias e 

na intensidade dos picos.  
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