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RESUMO 

 

No presente trabalho foi realizado um estudo teórico e computacional sobre o mecanismo da 

ferroeletricidade na manganita hexagonal multiferróica LuMnO3. Foram obtidas algumas das 

propriedades estruturais e eletrônicas desse composto nas fases paraelétrica (PE) e 

ferroelétrica (FE). Como ferramenta teórica e computacional foi utilizado o método de cálculo 

de estrutura eletrônica denominado de Full Potential Linearized Augmented Plane Wave que 

é baseado na Teoria do Funcional da Densidade e implementado no código computacional 

WIEN2k. Foi realizada a otimização dos parâmetros de rede usando duas diferentes 

aproximações para o potencial de troca e correlação. A aproximação da densidade local 

(LDA) e a do gradiente generalizado (GGA). Os parâmetros de rede obtidos com o cálculo 

GGA foram mais próximos do experimental do que aqueles obtidos usando a aproximação 

LDA. Para o cálculo usando a aproximação GGA foram testadas duas formas de 

parametrização: Perdew - Burke - Ernzerhof (PBE) e Wu - Cohen (WC). Nesse caso, o 

resultado obtido com a parametrização PBE é a que melhor se compara com o resultado 

experimental. Após a otimização dos parâmetros de rede, foram relaxadas as posições 

atômicas. Nessa etapa do cálculo, foi utilizada a aproximação GGA-PBE. Para o cálculo da 

estrutura eletrônica, foi usado o potencial modificado de troca de Becke-Johnson (mBJ). Com 

ele foi possível obter um band gap indireto de 0,3 eV na fase PE e um band gap direto de 1,6 

eV na fase FE. Foram obtidos mapas de densidade eletrônica valência ao longo do eixo c 

cristalino das fases PE e FE. Observou-se, saindo da fase PE para a FE, que o caráter iônico 

da ligação Lu - O foi alterado. A análise da densidade de estados parciais mostrou que a perda 

da ionicidade da ligação química está associada à rehibridização dos orbitais 5dz
2
 do Lu com 

os orbitais 2pz do O. Esta descrição corrobora com o modelo em que o mecanismo da 

ferroeletricidade das manganitas hexagonais está associado à rehibridização dos orbitais dz
2

 do 

átomo R (Lu ou Y) com os orbitais 2pz dos átomos de oxigênio que estão ao longo do eixo 

cristalino c. 

 

Palavras-chave: Ferroeletricidade. Multiferróicos. Teoria do funcional da densidade. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work we present a theoretical and computational study of the mechanism of 

ferroelectricity in multiferroic hexagonal manganite LuMnO3. Some structural and electronic 

properties are described in both paraelectric (PE) and ferroelectric (FE) phases. As theoretical 

and computation tool was employed the Full Potential Linear Augmented Plane Wave 

method, based on Density Functional Theory and embodied in WIEN2k computer code. The 

crystal structure of both PE and FE phases was optimized using two different types of 

exchange and correlation potentials. The local density approximation (LDA) and generalized 

gradient approximation (GGA). The lattice parameters from GGA calculation were obtained 

in better agreement with experimental than LDA result. Also, were analyzed two different 

GGA parameterizations: the so-called Perdew - Burke - Ernzerhof (PBE) and Wu - Cohen 

(WC). Comparing them, the result from GGA-PBE calculation is in better agreement with the 

experimental. After the structural optimization, the atomic positions were fully relaxed. In this 

step, was utilized the GGA with the PBE parameterization. The electronic properties were 

calculated from these optimized and relaxed structures and using the Tran and Blaha modified 

Becke-Johson potential. From these calculations were obtained an indirect band gap of 0,3 eV 

and a direct band gap of 1,6 eV in the PE and FE phases, respectively. The valence electronic 

density maps were obtained along the c axis of the phases PE and FE. It was observed when 

leave of the PE to the FE phase, the ionic character of Lu-O bonds was changed. By careful 

analysis of the calculated partial density of states, we showed that the loss of ionicity of the 

chemical bond is associated with the rehybridization of the 5dz
2 

- Lu with 2pz - O orbitals. 

This description corroborates with the model in which the mechanism of ferroelectricity of the 

hexagonal manganites is related with the rehybridization of the dz
2
 - Y or - Lu orbitals with 

2pz - O’s orbitals that are along the crystalline c axis. 

 

Keywords: Ferroelectricity. Multiferroics. Density functional theory. 
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INTRODUÇÃO  
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1  INTRODUÇÃO 

Os estudos de materiais que possuem propriedades multiferróicas vêm ganhando 

grande destaque no cenário científico atual. Isto porque, eles têm promissoras aplicações 

tecnológicas e combinam fenômenos físicos de maneira que ainda não são bem conhecidos. 

Entre os multiferróicos mais estudados estão os denominados magnetoelétricos. Nestes 

compostos, podem coexistir, numa mesma fase cristalina, um tipo de ordenamento magnético 

e a polarização ferroelétrica. Com esses materiais, pretendem-se desenvolver dispositivos 

eletrônicos como: processadores, memórias, sensores, transdutores entre outros. 

A teoria do funcional da densidade (DFT) tem contribuído significativamente no 

estudo de física do estado sólido e, em especial, no entendimento das propriedades 

magnetoelétricos. Na prática, ela é usada através de métodos de cálculo de estrutura 

eletrônica, denominados de ab initio. Esses, por sua vez, são implementados em complexos 

códigos computacionais. Através desses códigos, é possível a realização de tarefas (cálculo de 

propriedades microscópicas dos sólidos) que antes desses, seriam muito difíceis de imaginar.  

As manganitas hexagonais multiferróicas são uma classe de materiais com grandes 

promessas de aplicações práticas, como as citadas no primeiro parágrafo. Porém, alcançar 

essas aplicações depende de detalhados estudos e intensas pesquisas científicas. Várias 

questões com relação às propriedades magnetoelétricas nas manganitas hexagonais 

multiferróicas ainda precisam ser respondidas. Entre essas, uma pergunta a ser respondida 

com esse trabalho será qual o mecanismo microscópico que dá a origem a ferroeletricidade 

que nesses compostos? 

Para responder a esta pergunta, foram realizados, neste trabalho, cálculos de estrutura 

eletrônica baseadas na DFT usando o método Full Potential Linearized Augmented Plane 

Wave (FPLAPW), implementado no código computacional WIEN2k. Foram avaliados 

diferentes tipos de aproximações para o potencial de troca e correlação eletrônica. Com essa 

metodologia, foram calculadas algumas propriedades estruturais e eletrônicas das fases 

ferroelétrica e paraelétrica de um dos membros das manganitas hexagonais (LuMnO3). 

Destacam-se também aqui alguns outros objetivos específicos com esta dissertação. 

Entender a metodologia de cálculo de estrutura eletrônica em sólidos baseada na DFT.  

Avaliar efeitos de diferentes potenciais de troca e correlação na estrutura eletrônica de 
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materiais com elétrons fortemente correlacionados. Contribuir para um melhor entendimento 

do mecanismo que dá origem a ferroeletricidade das manganitas multiferróicas. 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos. No primeiro deles, discorre-se, 

brevemente, sobre o escopo do trabalho e o principal objetivo. No capítulo dois, aborda-se a 

fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento do trabalho, apresentando o 

formalismo DFT. No terceiro capítulo, foi feita uma revisão bibliográfica sobre propriedades 

dos materiais magnéticos, ferroelétricos e multiferróicos. Nele, foi incluída uma revisão 

bibliográfica acerca do mecanismo da ferroeletricidade em manganitas hexagonais. No 

capítulo quatro, são apresentados os resultados e discussões das propriedades estruturais e 

eletrônicas do LuMnO3 nas fases ferroelétrica e paraelétrica. No último capítulo, são 

apresentadas as principais conclusões do trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 TEORIA DO FUNCIONAL DA DENSIDADE  

  

A análise teórica da estrutura eletrônica da matéria tem grande importância para a 

compreensão dos fenômenos que ocorrem com os constituintes fundamentais da matéria e no 

entendimento de como esses constituintes estão relacionados com as propriedades físicas dos 

materiais.  

A mecânica quântica proporciona um papel de fundamental importância no estudo de 

sistemas com muitos corpos interagentes como, por exemplo, no caso de sistemas sólidos 

cristalinos. Porém, como as soluções são impossíveis de serem resolvidas, devem-se adotar 

algumas aproximações e, além disso, um método computacional. 

Modelos de funcionais da densidade eletrônica foram inicialmente propostos por 

Thomas [1] e Fermi [2,3] ainda em uma época em que a mecânica quântica estava em 

desenvolvimento. Além disso, esses modelos foram estudados e estendidos por Dirac [4] em 

1930, como parte de um esforço para melhor expressar a energia do estado fundamental em 

termos de densidade eletrônica.  

O método desenvolvido por Hartree [5] e Fock [6] para o estudo de átomos e 

moléculas obteve resultados impressionantes, permitindo o avanço desse campo para outras 

fronteiras. A contribuição dada pelo teorema de Bloch [7] (ver seção 2.2.1) para aplicação na 

física do estado sólido, foi de grande importância para esse desenvolvimento. Porém, somente 

na década de 60, o formalismo da teoria do funcional da densidade (Density Functional 

Theory ou DFT) foi alcançado, fundamentada pelos trabalhos de Hohenberg–Kohn–Sham 

[8,9]. 

A DFT usa métodos da mecânica quântica que permite obter a energia do estado 

fundamental e todas as outras propriedades físicas de um sistema de muitos corpos 

interagentes que possam ser derivadas da densidade eletrônica do estado fundamental. 

No caso da equação Schrödinger independente do tempo e não relativística para um 

sistema de muitos corpos interagentes, pode-se escrever:  

                                                                      (1)  

onde    são os autovalores do operador hamiltoniano   e    são as funções de onda dos M 

núcleos e N elétrons que constituem o sistema quântico de muitos corpos. 
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 O hamiltoniano,  , é o operador que representa a energia total e pode ser escrito em 

unidades atômicas (e
2
=me=ℏ2

=1) [10,11] da seguinte forma: 

   
 

 
      

  

 

   

 

 
 

 

  
     

    
  

   
 

 

   

 

   

 

   

  
 

   
   

    

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

(2)  

ou 

                     (3)  

com     sendo a massa e    o número atômico de um núcleo A. O primeiro e o segundo 

termo da equação (3) representam a energia cinética dos N elétrons e dos M núcleos, 

respectivamente. O terceiro termo é a atração eletrostática entre N elétrons e M núcleos, o 

quarto termo é a interação repulsiva elétron-elétron e o último termo representa a interação 

repulsiva núcleo-núcleo.   

A função    contém todas as informações sobre o sistema e, da forma como foi 

expressa na equação (1), possui dependências em coordenadas eletrônicas e nas coordenadas 

nucleares. Porém, não se conhece até o momento a solução exata para a equação (1), devendo 

ser aproximada. Uma aproximação bastante conhecida para solucionar um problema quântico 

de muitos corpos é a aproximação de Born-Oppenheimer [12]. Ela consiste em manter os 

núcleos fixos em relação ao movimento eletrônico. Dessa forma, o termo relativo á energia 

cinética nuclear será nulo. Essa aproximação é justificada usando o seguinte argumento: a 

massa do núcleo é bem maior que a massa dos elétrons a sua volta, assim, os núcleos devem 

possuir uma velocidade bem menor se comparada com a velocidade dos elétrons. Aplicando 

essa aproximação e considerando que o termo de interação entre os núcleos torna-se 

constante, pode-se reescrever a equação (3) da forma: 

                   (4)  

 A equação (4) constitui o hamiltoniano eletrônico cujas informações particulares de 

um sistema de muitos corpos estão contidas no termo     . As autofunções, após a 

aproximação de Born-Oppenheimer são expressas em função das coordenadas eletrônicas 

com parametrização das coordenadas nucleares, isto é,               . Uma consequência 

imediata dessa aproximação é, portanto, o desacoplamento do movimento eletrônico em 

relação ao movimento nuclear. A equação (1) poderá ser escrita da seguinte forma: 
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                                  (5)  

 Diferentes arranjos dos núcleos muitas vezes se fazem necessários. Para cada um 

desses arranjos nucleares, de uma célula unitária, os cálculos são obtidos 

autoconsistentemente. Isso possibilita a obtenção de um conjunto de posições de equilíbrio, 

como será mostrada na seção 4.2.1.    

Mesmo com a aproximação de Born-Oppenheimer a solução exata da equação de 

Schrödinger não poderá ser obtida. Historicamente, o método de Hartree-Fock (HF) tem 

descrito muito bem átomos e moléculas, porém para sólidos a DFT através dos teoremas de 

Hohenberg e Kohn e as equações de Kohn-Sham apresenta-se como uma teoria mais 

apropriada. 

 

2.1.1 Teoremas de Hohenberg-Kohn 

 

 Os teoremas de Hohenberg-Kohn [8] são os pilares fundamentais da DFT. Essa 

formulação pode ser aplicada a qualquer sistema de partículas interagentes sob a ação de um 

potencial externo. Para um sistema de partículas interagentes, o potencial externo,         , é 

determinado unicamente (exceto por uma constante) pela densidade eletrônica no estado 

fundamental       [13]. Logo, o valor esperado de qualquer observável no estado fundamental 

é um funcional único da densidade eletrônica [14], ou seja: 

              

onde    é qualquer observável, inclusive a energia total. 

 O segundo teorema define uma importante propriedade do funcional da densidade: a 

verdadeira densidade do estado fundamental é aquela que minimiza o funcional da energia 

total [14]. Então, ele pode ser escrito como: 

                              (6)  

                              
 

(7)  

o primeiro termo do segundo membro da equação (6) designado por       , é conhecido 

como o funcional de Hohenberg-Kohn. Ele é universal e não depende do sistema particular 
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em estudo [11]. O segundo termo do lado direito da equação (6) foi reescrito na equação (7) 

como uma integral que depende do sistema em particular que será estudado. Verifica-se que o 

segundo teorema de Hohenberg-Kohn permite usar o princípio variacional para encontrar a 

densidade eletrônica,      , do estado fundamental. Porém, ainda é preciso conhecer a forma 

explicita do funcional de Hohenberg-Kohn,       .  

 

2.1.2 Equações de Kohn-Sham  

 

Os teoremas de Hohenberg-Kohn garantem que a densidade eletrônica é uma variável 

básica da qual todas as propriedades físicas podem ser obtidas, porém não nos diz a forma do 

funcional energia, somente afirma que ele existe. Grandes contribuições nesse sentido foram 

alcançadas devido a Kohn e Sham [9]. Entre outras realizações, eles obtiveram uma maneira 

eficiente de resolver um problema quântico de muitos corpos interagentes, mapeando o 

sistema com a introdução de um sistema auxiliar fictício. As equações de Kohn-Sham (KS) 

tornam a DFT uma ferramenta prática [11] para obter a densidade do estado fundamental, 

permitindo reescrever o funcional de Hohenberg-Kohn: 

                           (8)  

 

o primeiro termo da equação (9) é o funcional energia cinética para um gás de elétrons não 

interagentes, o segundo termo é a interação coulombiana de repulsão clássica dos elétrons (ou 

potencial de Hartree) e o último termo é chamado de funcional energia de troca e correlação. 

Esse último inclui contribuições da energia cinética dos elétrons e dos efeitos devido ao 

princípio de exclusão de Pauli [14].  

O funcional energia total, dado a equação (6), pode ser escrita da forma: 

                                 (10)  

Pelo segundo teorema e usando o princípio variacional, a energia deve ser mínima no 

estado fundamental [15], então: 

  

 

      
                        

 
(11)  

 

             
 

 
        

           

        
        

 
(9)  
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onde   é o multiplicador de Lagrange. 

Resolvendo a equação (11), pode-se definir um potencial efetivo que entrará na 

equação de Kohn-Sham: 

 

                                 (12)  

 

Nesse caso,        
      

     
 é o potencial de Hartree,         

       

     
 é o potencial de 

troca e correlação e          é o potencial externo. 

Agora é possível montar a equação de Kohn-Sham:  

 

     
           

        (13)  

 

onde      
 

 
             , é o hamiltoniano de Kohn-Sham , as funções   

   são os 

orbitais de Kohn-Sham e    são os autovalores de Kohn-Sham.  

 Obtém-se, então, a densidade eletrônica do estado fundamental através de: 

          
       

 
 

 

 

 
(14)  

  É possível tratar sistemas com polarização de spin [16] usando a metodologia acima, 

mas considerando que a densidade eletrônica será dada por                    . Neste 

caso, o número total de elétrons do sistema deverá ser expresso por        . 

 A figura (1) ilustra uma maneira prática de resolver o problema envolvendo as 

equações de Kohn-Sham. Nessa metodologia, um problema de muitos corpos é transformado 

em vários problemas de um único corpo sob a ação de um potencial efetivo. Com isso, 

constrói-se uma densidade eletrônica inicial,         , calcula-se o potencial efetivo (equação 

12), resolve a equação (13) e obtêm-se os autovalores e as autofunções (orbitais de Kohn-

Sham). A partir da equação (14), calcula-se a nova densidade eletrônica,   , e o processo é 

repetido de forma autoconsistente até que um critério de convergência pré-estabelecido seja 

atingido. 
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2.1.3 Funcionais de troca e correlação 
 

 

Para resolver a equação de Kohn-Sham é preciso aproximar a energia de troca e 

correlação de alguma maneira. Muitas aproximações para obter essa energia vêm sendo 

desenvolvidas ao longo desses últimos quarenta anos [17]. Entre elas, podemos destacar os 

funcionais locais, semi-locais e não locais. Nesta seção, serão discutidas algumas informações 

básicas dos funcionais de troca e correlação usados neste trabalho.  

Uma das primeiras aproximações usadas em cálculos baseados em DFT foi a da 

densidade local (Local Density Approximation - LDA) [9]. Nesta aproximação, se considera 

que a densidade eletrônica varia lentamente em cada ponto do espaço tendo, portanto, uma 

natureza local. Ela pode ser calculada para um gás homogêneo de elétrons com densidade 

      dada pela expressão: 

    

Figura 1- Esquema de Kohn-Sham para obtenção da densidade eletrônica do estado 

fundamental através de ciclos autoconsistentes. 
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(15)  

 

onde    
           é a energia por partícula de um gás homogêneo de elétrons.  

O potencial de troca e correlação, por sua vez, é definido através da expressão: 

        
    

      

     
 

 

(16)  

O funcional energia de troca e correlação é obtido da soma do funcional energia de 

troca com o funcional energia de correlação: 

                    (17)  

onde o termo da energia de troca,        é exatamente conhecido para um gás homogêneo de 

elétrons, enquanto que o termo de correlação       é encontrado via cálculos de Monte Carlo 

quântico [18]. 

Essa aproximação pode ser generalizada naturalmente para sistemas com spin up e 

spin down, onde se costuma chamar de LSDA (Local Spin Density Approximation) [19]. A 

aproximação LDA é bastante usada para sistemas onde se pressupõe uma interação de curto 

alcance devido ao seu caráter local, quando se trata sistemas cuja densidade varia muito, ou 

seja, em sistemas com densidades de carga não homogêneas a LDA fornece resultados 

discrepantes em relação ao experimental. Porém, de forma surpreendente, para vários outros 

casos, ela apresenta resultados satisfatórios [15]. 

O sucesso em muitos casos e o fracasso em outros, motivou a criação de outros 

potenciais alternativos ao da LDA. Como, por exemplo, as aproximações que são baseadas 

em gradientes de densidade eletrônica.  

A aproximação do gradiente generalizada (Generalized Gradient Approximation-

GGA) leva em consideração a densidade eletrônica e, também, o gradiente da densidade 

eletrônica em torno de uma vizinhança, tendo, deste modo, um caráter semi-local. Com essa 

aproximação é possível obter diversas parametrizações para o gradiente da densidade 

eletrônica dependendo da forma como esse gradiente é tratado levando, portanto, a diferentes 

funcionais. Duas parametrizações bastante usadas foram propostas por Perdew, Burke and 

Ernzerhof (PBE) [20] e por Wu e Cohen (WC) [21], em que cada uma delas tem suas 

particularidades e aplicações. A equação que expressa a forma geral para o funcional energia 

de troca e correlação na aproximação do gradiente generalizada é: 
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(18)  

 

onde                 depende da densidade de carga e de uma parametrização para o 

gradiente da densidade de carga que pode ser modelado de acordo com vários critérios 

dependendo da parametrização escolhida (PBE, WC, dentre outras).  

A aproximação GGA possibilitou a obtenção de várias propriedades do estado 

fundamental dos sólidos que antes eram obtidas de forma completamente errada usando a 

aproximação LDA. Por exemplo, os cálculos usando a LDA preveem que o composto de 

Ferro com estrutura cristalina BCC no estado fundamental é não magnético, porém se sabe do 

experimento que é magnético. No entanto, com o uso da aproximação GGA a predição é feita 

corretamente [22]. É importante ressaltar, que tanto a LDA quanto a GGA subestimam o valor 

do band gap de semicondutores e isolantes em relação aqueles previstos experimentalmente. 

Além disso, eles não descrevem de maneira satisfatória a estrutura eletrônica e magnética de 

compostos que contém elétrons fortemente correlacionados [20,23,24,25]. 

Para esses últimos casos, outros métodos baseados em LDA e GGA foram 

desenvolvidos como, por exemplo, LDA+U ou GGA+U. Nestas metodologias, uma interação 

adicional é considerada somente para orbitais atômicos localizados [26]. Há, ainda, outros 

funcionais não locais chamados de híbridos [27]. Eles misturam características do método de 

Hartree-Fock com a DFT. A construção de funcionais híbridos envolve certa dose de 

empirismo na escolha dos funcionais que são misturados [28]. Eles vêm apresentando 

excelentes resultados, porém, o custo computacional de realizar cálculos com esse tipo de 

funcional é relativamente alto. 

Uma metodologia alternativa do LDA+U (ou GGA+U) e híbridos é o potencial de 

troca modificado de Becke-Johnson (mBJ). Na prática, ele é usado com uma contribuição da 

LDA (ou GGA) para o termo da correlação eletrônica [23]. É importante frisar que o 

potencial de troca mBJ é apenas um potencial e não um funcional. Dessa maneira, não se 

pode otimizar parâmetros de rede e realizar relaxação de posições atômicas utilizando esse 

tipo de metodologia. Mas, obtêm-se propriedades eletrônicas e magnéticas de semicondutores 

e isolantes (incluindo óxidos de metais de transição) em boa concordância com os resultados 

experimentais. Além disso, o custo computacional de um cálculo de estrutura eletrônica 

usando o mBJ é da mesma ordem de um cálculo usando apenas LDA (ou GGA). Podendo, 
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portanto, ser usado para se estudar sistemas com um número relativamente grande de átomos 

na célula unitária. 

Apesar do sucesso do potencial de troca mBJ, verificou-se que o band gap de alguns 

semicondutores ainda eram subestimado e em alguns outros eram superestimados. Isso levou 

a uma análise mais minuciosa e a reavaliação dos coeficientes de ajuste do potencial de troca 

mBJ [29]. Verifica-se que essa reparametrização do mBJ vem sendo eficiente para estudar a 

estrutura eletrônica e magnética de semicondutores cujo band gap é pequeno [30]. 
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2.2 ESTRUTURA ELETRÔNICA   

             

2.2.1 Zonas de Brillouin e periodicidade da rede 

 

 Cristais podem ser descritos em termos de uma rede, com um grupo de átomos ligados 

a cada ponto da rede denominado de base. Esse grupo de átomos se repete no espaço 

periodicamente para formar as denominadas estruturas cristalinas [31,32]. 

Em uma estrutura cristalina, os íons da rede ocupam posições regulares. Por conta 

disso, supõe-se que o potencial deve obedecer a uma periodicidade espacial [33], isto é: 

                 (19)  

onde                       é um vetor de translação da rede,             são números 

inteiros e               são vetores primitivos da rede. 

 A equação (19) diz que o potencial cristalino é periódico e pode, portanto, ser 

expandido em série de Fourier: 

                  

 

 
 

(20)  

onde                           é um vetor de translação da rede recíproca.  

Dessa forma, pode-se mostrar que: 

                            

 

             

 

                  
 

(21)  

se             , com isso             , onde              

Na análise de Fourier, o espaço direto e o espaço recíproco, definidos pelos vetores 

             possuem várias relações importantes [34]. Como, por exemplo, a relação entre volumes 

do espaço direto e recíproco, a divisão do espaço em regiões especiais denominadas de célula 

de Wigner-Seitz no espaço direto e as zonas de Brillouin no espaço recíproco. 

 É possível mostrar que todas as outras zonas de Brillouin sempre podem ser reduzidas 

a primeira zona, basta encontrar um vetor da rede recíproca adequado para isso, uma vez que 

o volume de cada zona de Brillouin é igual ao volume da primeira zona [35,36]. É importante 

mencionar que cada zona de Brillouin só possui um ponto da rede recíproca e isso refletirá em 

todas as suas propriedades de simetria [33].  
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O estudo do espaço recíproco é de fundamental importância para os cálculos de 

estruturas eletrônicas baseados na DFT. Os cálculos são realizados no espaço recíproco e para 

isso é necessário definir pontos k na parte irredutível da zona de Brillouin. Pontos de alta 

simetria (             da IBZ (Irreducible Brillouin Zone), também, devem ser escolhidos 

para a obtenção da estrutura de bandas eletrônicas (ver seção 4.3.1). 

A solução da equação de Schrödinger para um elétron sujeito a um potencial periódico 

tem uma forma especial. Nesse caso, as autofunções são dadas pelo produto de uma onda 

plana por uma função que possua a periodicidade da rede. Conhecido, então, como funções de 

Bloch [7]. 

                         (22)  

onde                     é a função com periodicidade da rede (ou função periódica de 

Bloch),     é o vetor de onda e   é o índice de banda eletrônica. 

 Pode-se reescrever a equação (22) de uma forma alternativa, dada por: 

                              (23)  

 O vetor     é definido na primeira zona de Brillouin e os autovalores       variam 

continuamente com k até as fronteiras das zonas de Brillouin. Isso fez surgir um conceito de 

grande importância na estrutura eletrônica de cristais que são as denominadas bandas de 

energias eletrônicas.  

 

2.2.2 Funções de base e o método (L)APW 

 

Para resolver as equações de KS é necessário escolher as funções de base que serão 

usadas para a realização dos cálculos autoconsistentes. Existem vários métodos que usam 

diferentes funções de base [37,38]. As mais comuns são aquelas denominadas de 

Pseudopotencial (PP), Augmented Plane Wave (APW), Linear Augmented Plane Wave 

(LAPW), Linear Muffin-tin Orbital (LMTO).  Dar-se-á destaque, nesta dissertação, nas bases 

em que os métodos utilizam APW e LAPW. 

Como dito anteriormente, é necessário expandir das autofunções de KS em uma 

função base apropriada para determinar os coeficientes da expansão: 

  
             

     

 

   

 

 

(24)  
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onde   
      são as funções de base e     são os coeficientes da expansão a serem 

determinados. P é o limite superior que, em princípio é infinito. Substituindo a equação (24) 

na equação (13) é possível construir uma matriz que pode ser diagonalizada. Na prática P é 

limitada pelo conjunto de funções de base [11]. Quanto mais funções de base possuir a 

expansão, melhor será sua representação. Porém, maior será o tempo computacional, daí a 

importância de se fazer boas escolhas para as funções de base. 

O método APW foi introduzido por Slater [39] cuja expansão dos autoestados em 

termos das funções de base possuem duas diferentes representações em diferentes regiões do 

espaço em que o cristal será dividido neste método Uma dessas regiões, é em torno dos 

núcleos atômicos e são conhecidas como espaço das esferas muffin-tin. Dentro dessas esferas, 

a densidade de carga eletrônica e o potencial cristalino são descritas por um produto de 

funções tipo atômica e funções conhecidas como harmônicas esféricas. Na região fora das 

esferas muffin-tin, ou seja, no interstício dessas esferas são usadas funções do tipo ondas 

planas [11]. A Figura 2 ilustra a divisão do espaço cristalino em esferas muffin-tin e a região 

intersticial. 

A escolha de diferentes funções em regiões distintas do espaço cristalino no método 

APW é justificada baseando-se no fato de que próximo ao núcleo a densidade eletrônica e o 

potencial cristalino sofrem grandes oscilações. Dessa forma, não sendo possível tratar na 

prática, as funções como ondas planas. Mas, sendo o potencial dentro das esferas possuindo 

simetria esférica, as funções de base nesta região podem ser obtidas mediante a integração da 

equação de Schroedinger radial [16].  

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Divisão do espaço cristalino no método APW em esferas atômicas de raios 

muffin-tin RMT e a região intersticial. 
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As funções de base da equação (24) são tratadas da seguinte forma no método APW 

[11]: 

        

 
 
 

 
 

 

  
               

    
                

          
      

   

  

Na região intersticial 

 

Na região das esferas atômicas 

(25)  

onde   é o volume da célula unitária,    
             

 são coeficientes a serem determinados,     é o 

vetor de onda do espaço recíproco,      é o vetor de translação da rede recíproca, na superfície 

da esfera        (ver figura 2) e   é a energia. 

 As funções de base definidas na equação (25) mostram como o método APW expressa 

as funções de base. Observa-se uma dependência na energia e isso não garante a continuidade 

da função de onda na superfície da esfera. Problemas com autovalores não lineares que 

precisam ser resolvidos para cada valor     tornam a solução do problema bastante caro do 

ponto de vista computacional [13,22]. 

 Motivado por esse problema Andersen [40] propôs o método LAPW em que as 

funções de base dependentes da uma dada energia de linearização. Neste caso, tanto as 

funções de base como suas derivadas são contínuas. Isso pode ser obtido expandindo 

  
          em uma série de Taylor e torno de uma energia de referência     

  
           

                 
   

        

  
  

    

        
  

 
(26)  

 Nessa expansão, considera-se como uma boa energia de referência,   , aquela que 

está próxima do centro da banda de energia de um dado orbital atômico. Referida por   
 , 

onde   é o momento angular orbital da banda (s, p, d e f) para cada átomo. Essa estratégia 

reduz erros de linearização da energia [11]. 

 De forma semelhante ao método APW, podemos escrever as funções de base no 

método LAPW como: 

      

 
 
 

 
 

 

  
               

     
                

        
      

                 
        

    
       

   

  

Na região intersticial 
 

Na região das 
esferas atômicas 

(27)  
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onde os coeficientes    
             

 e    
               são determinados por condições de contorno na 

superfície das esferas atômicas. 
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CAPÍTULO 3 

 SISTEMAS MAGNÉTICOS, FERROELÉTRICOS E 

MULTIFERRÓICOS 
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3 SISTEMAS MAGNÉTICOS, FERROELÉTRICOS E MULTIFERRÓICOS 
  

 Conhecer o comportamento da matéria é um ponto chave para que se possa iniciar 

qualquer investigação de análise e obtenção das propriedades dos mesmos. Muitas vezes, para 

compreender os mecanismos que dão origem aos vários fenômenos físicos da matéria é 

necessário haver uma investigação empírica que seja bem fundamentada por teorias 

microscópicas. 

 Neste capítulo pretendemos caracterizar, classificar e distinguir propriedades 

ferroelétricas de propriedades magnéticas através de conceitos básicos como magnetização, 

polarização, susceptibilidade entre outros. Após as devidas distinções será feita uma discussão 

e revisão bibliográfica sobre as manganitas hexagonais multiferróicas que é alvo de estudo 

desta dissertação. 

 

3.1 ORDENAMENTO MAGNÉTICO  

 

 O ordenamento magnético na matéria está relacionado com o momento magnético 

orbital e de spin dos elétrons dos átomos. Um mesmo composto, pode apresentar 

ordenamentos magnéticos diferentes dependendo de como os momentos magnéticos estão 

orientados em relação a um dado eixo de quantização no material para uma dada faixa de 

temperatura. Esse ordenamento magnético pode ser intrínseco ou motivado pela aplicação de 

um campo magnético externo. É de grande interesse estudar o comportamento de diferentes 

materiais quando submetidos à aplicação de campos elétricos e magnéticos. Ao cessar a 

aplicação do campo e compará-lo com a situação inicial é possível inferir sobre as várias 

propriedades que possibilitam diversas aplicações práticas.   

Um sólido consiste em um grande número de átomos com momentos de dipolo 

magnéticos    , que em geral apontam em várias direções do espaço. A magnetização do meio 

é definida como a soma vetorial de todos os momentos de dipolo magnéticos por unidade de 

volume [41].  

     
 

 
    

 

 

 

 

(28)  

onde      é a magnetização,     é o momento de dipolo magnético do átomo i e   é o volume.  

Uma boa estratégia para se obter uma indicação de qual é o tipo de ordenamento 

magnético presente no material é através de medidas da susceptibilidade magnética. Existem 
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materiais em que a magnetização é proporcional ao campo [42,43]. Neste caso, a constante de 

proporcionalidade é a susceptibilidade magnética, ou seja: 

            (29)  

onde      é a magnetização,      é o campo magnético e    é a susceptibilidade magnética. 

 Porém, o material pode não ter uma resposta linear e a susceptibilidade magnética 

varia com o campo magnético aplicado. Neste caso, ela terá valores diferentes para diferentes 

direções cristalográficas [44]. 

 Os materiais podem ser classificados em relação à magnitude e a orientação dos 

momentos magnéticos. São eles: paramagnéticos (PM), diamagnéticos (DM), ferromagnéticos 

(FM), antiferromagnéticos (AFM) e ferrimagnéticos (fM) [31,32,45,46]. Existem diversas 

outras formas de ordenamentos magnéticas possíveis, como superparamagnética, spin glass, 

metamagnetismo e entre outros [47]. Existem também outras formas de classificação segundo 

a mobilidade dos elétrons (localizados e itinerantes) e quanto ao campo coercivo (macios e 

duros).   

  

3.1.1 Paramagnetismo e  diamagnetismo 

 

Materiais paramagnéticos são aqueles que na ausência de um campo magnético 

externo os átomos possuem momentos de dipolos magnéticos cuja orientação é aleatória 

(figura 3a). Por consequência, a magnetização do material é zero (      ). Com aplicação 

de um campo magnético, ocorre o alinhamento dos momentos de dipolo no sentido do 

campo e a magnetização se torna diferente de zero. Ao cessar o campo aplicado, os 

momentos de dipolo magnéticos voltam a ter uma orientação aleatória [48]. Uma 

característica interessante desses materiais é que eles possuem susceptibilidade magnética 

positiva     ) e pequena (~10
-5

 a 10
-3

) [49]. A magnetização depende da temperatura em 

uma relação linear (lei de Curie). As figuras 3 (a, b e c) ilustram a configuração dos 

momentos magnéticos na ausência de campo externo, com aplicação do campo externo e a 

resposta do material a aplicação do campo magnético para um material paramagnético, 

respectivamente.  

Materiais diamagnéticos, por sua vez, possuem momentos magnéticos atômicos 

nulos na ausência de um dado campo magnético externo (ver figura 3d). Com a aplicação do 
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campo externo, porém, os momentos de dipolo surgem e ficam orientados antiparalelos ao 

campo aplicado (ver figura 3e). Isso causa uma susceptibilidade negativa        Afirma-

se que todas as substâncias exibem diamagnetismo, no entanto seus efeitos só são relevantes 

na ausência de materiais paramagnéticos e de magnetismo coletivo [50,51]. Para um 

material diamagnético as figuras 3d e 3e ilustram as configurações dos momentos 

magnéticos e a figura 3f mostra o comportamento do inverso da susceptibilidade com 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Ferromagnetismo, antiferromagnetismo e ferrimagnetismo 

 

 A orientação dos momentos de dipolo magnéticos dos átomos e a sua separação são 

fatores responsáveis pela definição de que tipo de magnetismo intrínseco o material possui. O 

ferromagnetismo é caracterizado por uma forte interação entre os momentos de dipolos 

magnéticos vizinhos que os mantém alinhados paralelamente de forma espontânea (ver figura 

4a) mesmo na ausência de campo magnético externo [46,47,49]. A magnetização espontânea 

varia com a temperatura e atinge um valor máximo a      . Aumentando a temperatura do 

material ferromagnético a partir de certo valor,   , ele passa a ser paramagnético. A 

justificativa é que a agitação térmica diminui o acoplamento atômico e também o 

Figura 3- Configuração dos momentos magnéticos e comportamento do inverso da 

susceptibilidade magnética com a temperatura para materiais paramagnéticos (a,b,c) e 

diamagnéticos (d,e,f) [47]. 
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ordenamento magnético espontâneo, levando a uma desorganização dos momentos de dipolo 

magnéticos. 

Materiais antiferromagnéticos possuem configurações de momentos magnéticos de 

átomos vizinhos orientados de forma antiparalela (ver figura 4b). Como consequência, a 

magnetização espontânea no material é nula. A temperatura a qual essa configuração 

desaparece é chamada de temperatura Néel (  ). Acima desta temperatura o material se torna 

paramagnético. A susceptibilidade magnética nesses materiais diminui com a temperatura até 

a temperatura de Néel. Após   , o material passa a ter caráter paramagnético e a 

susceptibilidade aumentando linearmente com a temperatura (figura 4b). 

Materiais ferrimagnéticos possuem magnetismo mais complexo em relação aos 

anteriormente descritos. A interação de troca em duas sub-redes magnéticas (geralmente 

formada por íons diferentes) resulta em um alinhamento antiparalelo (ver figura 4c). Porém, 

diferentemente do antiferromagnetismo, os momentos magnéticos não possuem a mesma 

intensidade. Como consequência, a magnetização resultante é diferente de zero. Dessa forma, 

esses materiais possuem características dos ferromagnéticos e antiferromagnéticos. Verifica-

se que a susceptibilidade magnética não é uma função linear quando a temperatura é próxima 

a   . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Configuração dos momentos magnéticos dos átomos em materiais: (a) ferromagnéticos 

(b) antiferromagnéticos e (c) ferrimagnéticos. Abaixo de cada configuração, mostra-se o 
comportamento do inverso da suscetibilidade com a temperatura T. 

 

(a) (b)  (c)  
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3.2 FERROELETRICIDADE E PARAELETRICIDADE 

 

 A polarização elétrica é uma grandeza usada para caracterizar o comportamento 

elétrico dos materiais. Em analogia a magnetização, ela é a grandeza usada para caracterizar o 

comportamento magnético dos materiais. Assim, define-se a polarização elétrica em um 

material por [52]: 

    
 

 
    

 

 

 
 

(30)  

onde     é o momento de dipolo elétrico e   é o volume 

Na ausência de um campo elétrico, materiais ferroelétricos apresentam de forma 

permanente e espontânea momentos de dipolo elétrico orientados em uma determinada 

direção. Os momentos de dipolo elétrico causam um desequilíbrio de cargas e a aplicação de 

um campo elétrico externo pode reorientar esses momentos de dipolo elétrico [53]. A 

polarização elétrica de um material, em geral, diminui com o aumento da temperatura até uma 

temperatura crítica,   . A partir dessa temperatura, o material perde a polarização elétrica e a 

fase passa a ser chamada paraelétrica. 

A mudança da fase paraelétrica para uma fase ferroelétrica é acompanhada por 

deslocamentos dos núcleos atômicos e de simetria. A estrutura cristalina passa de uma com 

centro de inversão para outra sem centro de inversão. Portanto, um requerimento para a 

existência de ferroeletricidade é uma distorção estrutural que remove o centro de simetria e 

faz surgir uma polarização elétrica resultante diferente de zero [53]. 

Muitas propriedades dos materiais ferroelétricos são análogas dos ferromagnéticos, 

por exemplo, a polarização elétrica     corresponde a magnetização      e o campo elétrico     

corresponde ao campo magnético     . Os materiais ferroelétricos também são caracterizados 

por domínios e ciclos de histerese. Os entes microscópicos que dão origem a ferroeletricidade 

e o ferromagnetismo, porém, são bem distintos. A ferroeletricidade é uma consequência de 

uma assimetria de cargas elétricas, enquanto que os ferromagnéticos possuem assimetria na 

forma do spin eletrônico [53,54]. 

A existência ou a ausência de ferroeletricidade em um material é determinada por um 

balanço entre repulsões de curto alcance e considerações adicionais sobre as ligações 
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químicas. Com a diminuição da temperatura, as forças de estabilização associadas com as 

polarizações dos íons são deslocadas e se tornam mais fortes que as repulsões de curto alcance 

íon-íon. Existem muitos mecanismos diferentes de ordenamentos ferroelétricos e diferentes 

tipos de ferroelétricos que ainda não são entendidos [55]. Cálculos de primeiros princípios 

têm contribuído significativamente para o entendimento da origem dos mecanismos 

causadores da ferroeletricidade em materiais [53]. 
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3.3 MATERIAIS MULTIFERRÓICOS 

 

 Materiais que combinam duas ou mais propriedades ferróicas como (anti) 

ferromagnetismo, ferroeletricidade ou ferroelasticidade em uma mesma fase são chamados de 

materiais multiferróicos. Esses materiais têm ganhado muito interesse por parte da 

comunidade científica pelo fato de oferecer enormes vantagens em aplicações em eletrônica, 

spintrônica, sensores, dispositivos de armazenamento e dispositivos para redução do consumo 

de energia [56,57]. Além disso, pouco se conhece acerca dos mecanismos microscópicos que 

dão origem ao acoplamento dessas propriedades [58].  

 Multiferróicos magnetoelétricos são simultaneamente ferroelétricos e (anti) 

ferromagnéticos. Nesses compostos, ocorre que a magnetização pode ser controlada pela 

aplicação de um campo elétrico externo ou a polarização elétrica controlada pela aplicação de 

um campo magnético externo. No entanto, obter esse acoplamento na mesma fase e em 

temperaturas nas quais os dispositivos são usados na prática, tem mostrado ser bastante difícil 

[59]. 

Entre os multiferróicos mais estudados na literatura, destaca-se à família das 

manganitas cuja fórmula química geral é RMnO3 (R = íon terra-rara, Sc, Y ou In). Elas são 

conhecidas, principalmente, por acoplarem a ferroeletricidade e o antiferromagnetismo, 

sendo, portanto, multiferróicos magnetoelétricos. A simetria cristalina das manganitas pode 

ser ortorrômbica (no caso quando R = La-Dy e Bi) ou hexagonal (no caso quando R = Ho-Lu, 

Sc, Y e In) [60,61,62]. Os compostos com simetria cristalina ortorrômbica, como por 

exemplo, o TbMnO3 são antiferromagnéticos (AFM) abaixo de 41 K e ferroelétricos (FE) 

abaixo de 27 K [62]. Por outro lado, as manganitas hexagonais como, por exemplo, o YMnO3, 

possuem uma temperatura de transição ferroelétrica (Tc) abaixo de 900 K [63] e uma 

temperatura de transição antiferromagnética (TN) abaixo de 90 K [64]. 

A figura 5 mostra, esquematicamente, a relação entre causa e efeito das grandezas 

físicas que estão relacionadas com os materiais multiferróicos [59]. É importante salientar que 

as grandezas coexistem numa mesma fase cristalina mesmo na ausência de campos externos. 

Por exemplo, é conhecido da física básica que um campo elétrico     aplicado em uma 

distribuição de cargas de diferentes naturezas (positivas e negativas) gera uma polarização 

elétrica    . Como também, sabe-se que um campo magnético      aplicado em um material gera 

uma magnetização     . A novidade nos materiais multiferróicos magnetoelétricos, por 
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exemplo, é que um campo elétrico pode ser causa para uma magnetização e o campo 

magnético será causa para uma polarização elétrica. Usando um raciocínio parecido e os 

sentidos das setas na figura 5, chega-se a relação entre as grandezas que podem ser causa ou 

efeito nos materiais multiferróicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Mecanismo da ferroeletricidade em manganitas hexagonais  
 

Por conta da diversidade, os compostos magnetoelétricos costumam ser classificados 

em dois grupos segundo o mecanismo que originam a sua ferroeletricidade [65]. Existem os 

chamados de magnetoelétricos multiferróicos do tipo I em que as fontes de ferroeletricidade e 

magnetismo são diferentes. Também há os denominados magnetoelétricos multiferróicos do 

tipo II em que a ferroeletricidade é causada pelo ordenamento magnético adquirido pelo 

composto. O primeiro caso ocorre nas manganitas multiferróicas hexagonais, enquanto que o 

segundo ocorre para aquelas com estrutura cristalina ortorrômbica. 

O mecanismo da ferroeletricidade das manganitas hexagonais vem sendo motivo de 

vários artigos na literatura [30,66,67,68,69,70,71,72]. Um dos pioneiros nesse estudo foram 

Filippetti e Hill [66]. Baseando-se em cálculos DFT, foi proposto um modelo que ficou 

Figura 5- Relação entre causa e efeito nos materiais multiferróicos [59]. P é a polarização elétrica, 

E é o campo elétrico, M é a magnetização, H é o campo magnético,  é a deformação e  é a 

pressão. 
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conhecido como Directional Mn d
0
 – ness. Nesse modelo, a força motora causadora do estado 

FE é devido a alta sensibilidade a hibridização dos orbitais 2pz (O) e 3dz
2
 (Mn) desocupados, 

devido ao deslocamento desses átomos na direção da distorção FE.  

Aken e seu grupo [67] usando difração de raios X mostraram que os átomos de Mn 

não se movem significativamente de suas posições originais quando passam da fase PE para 

FE. Através de cálculos da densidade de estados (DOS) e cargas efetivas de Born (BEC), eles 

concluíram que a rehibridização 2p (O) – 3d (Mn) proposta por [66], durante a transição 

ferroelétrica, seria pouco provável. Além disso, eles verificaram que a estrutura local do 

MnO5 (uma bipirâmide trigonal), no YMnO3 é inclinada em relação ao eixo cristalino c, tal 

que os  íons Y
3+

 e O
2-

  formam dipolos elétricos e um momento de dipolo elétrico resultante 

diferente de zero ao longo do eixo c. Essa distorção ferroelétrica, por sua vez, não estaria 

associada a transferência de carga, rehibridização de ligações covalentes ou a redistribuição 

de carga intra-atômica. 

 A figura 6 ilustra de forma qualitativa a distorção na rede hexagonal do YMnO3 

quando ele passa de uma fase PE (figura  6a) para FE (figura 6b). As setas indicam a direção e 

o sentido do deslocamento dos átomos de oxigênios (O) em relação aos átomos de ítrio (Y). O 

comprimento do parâmetro de rede c, em ambas as fases, é praticamente o mesmo. Mais 

detalhes das diferenças estruturais das fases PE e FE serão fornecidos no capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Cho et al [68] realizaram cálculos de cargas efetivas de Born (BEC) através de um 

outro método de cálculo que não é baseado em DFT. Seus resultados, porém, contrariaram 

algumas das previsões daqueles publicados anteriormente por Aken [67]. Eles concluíram que 

os estados 4d vazios do Y são fortemente hibridizados com os estados 2p do O’s e isso 

Figura 6- Esquema de parte da estrutura cristalina da célula hexagonal do YMnO3 nas 

diferentes fases (a) paraelétrica (b) e ferroelétrica. As bipirâmides trigonais (MnO5) na fase FE 
estão inclinadas em relação ao eixo c.  
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justificaria as anomalias obtidas nas BEC.  Eles verificaram ainda que essas observações eram 

parecidas ao que já tinha sido descrito para o mecanismo da ferroeletricidade no BaTiO3 (Ti 

d
0 

- ness) [73]. Então, por analogia ao modelo Ti d
0 

- ness, eles propuseram o denominado 

modelo Y d
0 

- ness com rehibridização entre os estados 4d do Y e os estados 2p dos O’s, ao 

longo da distorção ferroelétrica, como sendo o mecanismo principal da ferroeletricidade no 

YMnO3.. 

Kim et al [69] realizaram um estudo experimental da distribuição de densidade 

eletrônica (ρ) do cristal YMnO3 nas temperaturas próximas a transição de fase FE-PE. Nesse 

trabalho, eles verificaram diferente distribuição de ρ entre Y1-O3, para T < Tc, quando 

comparado com a distribuição de ρ na ligação Y-O1, para T > Tc.  Houve uma diminuição em 

ρ entre a ligação Y1-O3, tal que o caráter iônico da ligação foi alterado. Esse fato seria 

resultado da hibridização orbital 4d (Y) – 2p (O). Tal proposta, portanto, corroboraria com o 

modelo Y d
0 
- ness. 

Outro trabalho experimental [70] muito semelhante ao anterior, mas investigando o 

LuMnO3, confirmou a conclusão sobre a influência da hibridização na ferroeletricidade dessas 

manganitas hexagonais. Exceto pelo fato de que não foram observadas mudanças nas 

distribuições de densidade eletrônica ao longo das ligações do Lu2-O4 nas diferentes fases FE 

e PE, como tinha sido percebido no caso de ρ entre as ligações Y2-O4 durante a transição 

ferroelétrica do YMnO3. A justificativa para esse fato foi dada baseando-se na diferença 

existente entre os raios iônicos do Y
3+

 e Lu
3+

. Eles também sugeriram que o momento de 

dipolo elétrico das manganitas hexagonais tendem a aumentar com a diminuição do raio 

iônico dos terras-raras dessa família. 

Outro estudo baseado na DFT, usando o método projector augmented wave (PAW) 

[74], descreveram o mecanismo da ferroeletricidade no HoMnO3 [71]. Para uma descrição 

mais apropriada dos estados 3d do Mn foi aplicado a correção de Hubbard. Porém, não foram 

considerados nos cálculos os estados 4f do Ho, método esse conhecido como frozen core [75]. 

Eles também simularam o ordenamento antiferromagnético em ambas as fase PE e FE. Com 

base nesses cálculos os autores concluíram que a hibridização entre estados 5dz
2
 (Ho) e 2pz 

(O) é a principal causa da ferroeletricidade no HoMnO3. 

Esses três últimos trabalhos convergiram para um modelo em que a rehibridização 

entre estados 4d do elemento R (Y e Lu) e 2p dos O’s, ao longo da distorção ferroelétrica, são 

o mecanismo principal da força motriz da ferroeletricidade nas manganitas hexagonais. 
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Porém, outro estudo experimental recentemente publicado [72] propôs que a origem da 

ferroeletricidade está associada com transferência de carga das ligações Y (1,2) - O (1, 2) para 

as ligações Mn - O (1, 2). 

Um estudo teórico baseado em cálculos DFT [30], investigou com mais detalhes como 

as ligações químicas entre os estados 3d do Mn e 2p dos O’s e 4d do Y e 2p dos O’s mudam 

quando a estrutura cristalina hexagonal do YMnO3 sai da fase paraelétrica (SG: P63/mmc) 

para a fase ferroelétrica (SG: P63cm). Ambas as fases foram calculadas sem polarização de 

spin (ou estado paramagnético). Nesse estudo, concluiu-se que os estados 4dz
2
 do Y e 2pz do 

O sofre realmente rehibridização durante a transição da fase PE para a FE ou vice-versa.  

Como pode ser visto, o entendimento do mecanismo da ferroeletricidade nas 

manganitas hexagonais não é uma tarefa simples e demanda muitos esforços em pesquisas 

experimentais e teóricas. Nesse sentido, as metodologias de cálculos de primeiros princípios 

têm demonstrado ser uma ferramenta bastante útil para uma melhor compreensão das 

observações experimentais. Portanto, nesta dissertação, procurar-se-á descrever algumas das 

propriedades estruturais e eletrônicas do cristal LuMnO3 com o objetivo de verificar se são 

confirmadas as previsões do trabalho da ref. [70]. Como também, proporcionar mais detalhes 

sobre a estrutura cristalina e eletrônica desse composto. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ELETRÔNICAS DAS FASES 

PARAELÉTRICA E FERROELÉTRICA DO LuMnO3 
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4 PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ELETRÔNICAS DAS FASES 

PARAELÉTRICA E FERROELÉTRICA DO LuMnO3 

 

 Neste capítulo foram estudadas algumas propriedades estruturais e eletrônicas da 

manganita hexagonal LuMnO3 com o objetivo de investigar o mecanismo de ferroeletricidade 

nesse composto. Todos os cálculos realizados neste trabalho foram obtidos com a estrutura 

cristalina hexagonal usando código computacional WIEN2k [76] e subprogramas a ele 

associados, como o Xcrysden [77] que se integra a interface do WIEN2k para a visualização 

das estruturas cristalinas, produção e análise dos mapas de densidade eletrônica. O LuMnO3 

apresenta uma temperatura de transição antiferromagnética-paramagnética em torno             

TN  90 K, exibindo o acoplamento magnetoelétrico abaixo dessa temperatura, ou seja, as 

fases antiferromagnética e ferroelétrica coexistem abaixo da temperatura de Néel [70]. A 

temperatura da transição de fase ferroelétrica-paraelétrica, por outro lado, ocorre a                

Tc  750 K. Há ainda uma mudança de fase estrutural no sistema cristalino hexagonal em 

torno de TS  1290 K. A estrutura cristalina na fase ferroelétrica é não centrossimétrica com o 

grupo espacial P63cm. Porém, na fase paraelétrica após Ts torna-se centrossimétrica e com o 

grupo espacial P63/mmc. A figura 7 mostra um esquema das mudanças de fases FE-PE, AFM-

PM e estrutural do LuMnO3. 

 

 

 

Na manganita hexagonal LuMnO3, os átomos de Mn estão centrados em camadas de 

bipirâmides trigonais (MnO5) com átomos de oxigênios formando um plano basal na estrutura 

local do Mn, além dos átomos de oxigênios no topo da bipirâmide. As Figuras 8 (a e b) 

mostram as estruturas cristalinas nas fases paraelétrica (após Ts) e ferroelétrica, 

respectivamente, do LuMnO3 com os seus respectivos átomos na rede. Nelas, são 

identificados os átomos de oxigênio, lutécio e manganês. Algumas ligações entre os átomos 

na estrutura local do manganês com os seus respectivos oxigênios também são evidenciados. 

A estrutura na fase PE (após Ts) possui apenas 10 átomos na célula unitária, enquanto que na 

Figura 7- Esquema ilustrativo das mudanças de fase do LuMnO3. 
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fase FE existem 30 átomos por célula unitária. Essas observações estruturais serão descritas 

com mais detalhes na próxima seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Estruturas cristalinas das fases: (a) paraelétrica e (b) ferroelétrica. 

 
(a) (b) 
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4.1 PARTICULARIDADES DOS CÁLCULOS E PARÂMETROS IMPORTANTES. 

  

Um dos objetivos desta dissertação é discutir o mecanismo da ferroeletricidade do 

LuMnO3 proposto pelo trabalho experimental de ref. [70]. Neste último trabalho, eles 

descreveram o comportamento das ligações químicas do LuMnO3 através das mudanças das 

propriedades estruturais e eletrônicas do cristal quando ele sofre a transição de fase FE→PE, 

mais especificamente entre 730 K (T < Tc) e 800 K (T > Tc). Dessa forma, os cálculos 

realizados nesta dissertação para investigar as propriedades estruturais e eletrônicas do 

LuMnO3 correspondem ao do seu estado paramagnético, em ambas as fases FE e PE. Em 

outras palavras, os cálculos realizados foram sem polarização de spin, isto é, sem assumir 

ordenamento magnético. Nesse caso, assume-se que a diferença entre as densidades de carga 

com spin up e down são iguais a zero [28]. 

O processo de inicialização dos cálculos é realizado em várias etapas (montar a 

estrutura cristalina, escolher parâmetros de cálculo, otimização de parâmetros de rede, 

relaxação de posições atômicas) onde são inseridas informações que devem estar em 

consonância com cada tipo de material em estudo e com os recursos computacionais 

disponíveis. Entre os parâmetros que merecem mais destaque para o método de cálculo de 

estrutura eletrônica aqui empregado são: o número de pontos k na IBZ (ver seção 2.2.1), o 

produto KmaxRMT (onde Kmax é  a magnitude do maior vetor      da rede recíproca e o RMT é o 

menor raio da esfera muffin-tin), o Gmax (magnitude do maior vetor G na expansão de Fourier 

do produto de dois orbitais) e lmax (valor máximo do momento angular para a expansão em 

harmônicos esféricos do produto de dois orbitais). Para os cálculos apresentados nesta 

dissertação, os valores adotados para o KmaxRMT, Gmax e lmax foram 8, 14 e 10, 

respectivamente. 

 No caso do número de pontos k na (IBZ), já é conhecido da literatura que para 

materiais semicondutores é preciso um número pequeno de pontos k para que se tenha uma 

boa caracterização estrutural e eletrônica do sistema [22,78]. Porém, para se ter uma noção 

quantitativa do número de pontos k que são realmente adequados para representar o espaço 

recíproco nos cálculos dos sistemas que aqui foram estudados, foi realizada uma análise do 

quanto a energia total do sistema é sensível a quantidade de pontos k na IBZ para a estrutura 

PE. A Figura 9 mostra o resultado desta análise. Nota-se que a partir de 10 pontos k, na IBZ, a 

energia total do cristal praticamente não muda. Com base nesse resultado, verificou-se que 10 
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pontos k na IBZ é um número suficiente para uma boa descrição das propriedades dos 

sistemas estudados. 

Os estados eletrônicos atômicos no FPLAPW recebem diferentes denominações. 

Quando eles estão totalmente confinados nas esferas atômicas ou cujas energias atômicas são 

menores que -7 Ry, eles são chamados de estados de caroço. No caso quando os estados 

possuem um pequena quantidade de carga fora da esfera atômica ou cujas energias estão entre 

-7 Ry e -1 Ry, esses estados são denominados de semicaroço. Por fim, aqueles estados que 

são mais energéticos (maior que -1 Ry) e apresentam uma quantidade significativa de carga 

na região intersticial são chamados de estados de valência [76]. A Tabela 1 mostra como foi 

tratada a estrutura eletrônica de cada átomo do LuMnO3, em ambas as fases FE e PE, com 

seus respectivos raios muffin-tin (RMT). 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Tratamento dos estados eletrônicos dos átomos do LuMnO3 em ambas as fases 
ferroelétrica e paraelétrica e seus respectivos raios das esferas muffin-tin. 

ÁTOMOS 
ESTADOS ELETRÔNICOS DE 

VALÊNCIA 
RMT (u.a) 

Lutécio (
71

Lu) 5s
2
 5p

6
 4f

14
 5d

1
 6s

2
 2 

Manganês (
25

Mn) 3s
2 
3p

6
 3d

5
 4s

2 
1,8 

Oxigênio (
8
O) 2s

2
 2p

4 
1,5 

 

Figura 9- Relação entre o número de pontos k na zona irredutível de Brillouin (IBZ) com a 

energia total do cristal LuMnO3 na fase PE 
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Para montar a célula unitária hexagonal do LuMnO3 são necessárias de algumas 

informações experimentais preliminares. Porém, é importante ressaltar que essas informações 

passam por um processo denominado de otimização estrutural (ver seção 4.2). Esse processo 

consiste na obtenção dos parâmetros de rede teóricos a partir dos valores experimentais. Com 

os parâmetros otimizados, é realizada a relaxação das posições atômicas de maneira que as 

forças entre os átomos são minimizadas.  

A tabela 2 mostra as posições atômicas experimentais dos átomos inequivalentes 

cristalograficamente do LuMnO3 a temperatura ambiente [70]. Nessa temperatura, o 

composto é ferroelétrico, com grupo espacial P63cm, não tem centro de inversão e possui 

parâmetros de rede a = 6,0382(2) Å e c = 11,3598(7) Å. 

 

 

 

 

 

 

Vários outros autores como [79,80] também apresentam resultados experimentais 

acerca das posições atômicas e parâmetros de rede do LuMnO3 para a fase PE, porém sem 

diferenças significativas em relação aos dados apresentados na tabela 2. Não foi encontrada 

na literatura dados experimentais dos parâmetros de rede para a fase PE (após Ts). Para 

contornar esta dificuldade, foi usada a estratégia adotada nas referências [63,81]. Mostra-se 

que os parâmetros de rede da fase PE estão relacionados com os parâmetros de rede da fase 

FE através da fórmula: 

 

Essas relações são justificadas usando o argumento de que o volume da célula unitária 

da fase PE (após Ts) é 1/3 do volume da célula unitária da fase FE mantendo o comprimento 

do parâmetro de rede c praticamente inalterado. Isso ocorre porque durante a transição de fase 

 
    

 

  
   

       

  

 

(31)  

Tabela 2- Coordenadas atômicas para a fase ferroelétrica do LuMnO3 em temperatura 
ambiente (ver ref. [70]). 

Átomos Inequivalentes 
Posições atômicas 

x y z 

Lu1 0 0 0,2760(7) 

Lu2 1/3 2/3 0,2323(7) 

Mn 0,3348(16) 0 0 

O1 0,3039(16) 0 0,1661(7) 

O2 0,6402(16) 0 0,3364(7) 

O3 0 0 0,4736(7) 

O4 1/3 2/3 0,0220(7) 

 

 



36 
 

 

 

estrutural (T ~ Ts) ocorre um rearranjo dos átomos na célula unitária e mudança na simetria 

local do sítio dos átomos de Mn e Lu. Assim, os parâmetros de rede da célula unitária 

hexagonal da fase paraelétrica (após Ts) calculados através da equação (31) foram a = 3,486 Å 

e c = 11,3598 Å. A tabela 3 abaixo mostra as posições dos átomos cristalograficamente 

inequivalentes usadas para a construção da célula unitária da fase PE após Ts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Tabela 3- Coordenadas atômicas da fase paraelétrica do LuMnO3 baseadas na referência [63].  

Átomos Inequivalentes 
Posições atômicas 

x y z 

Lu 0 0 0 

Mn 1/3 2/3 1/4 

O1 0 0 1/4 

O2 1/3 2/3 0,08557(7) 
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Figura 10- Otimização estrutural da fase ferroelétrica através do ajuste de Murnaghan com o 
potencial de troca e correlação GGA-PBE. 

 

4.2 OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESCOLHA DO POTENCIAL DE TROCA E 

CORRELAÇÃO 

  

Um dos passos importantes nas etapas de realização de cálculos baseados na DFT é o 

processo de otimização estrutural dos parâmetros de rede da célula unitária. Para este 

trabalho, em especial, essa etapa foi fundamental. Isso porque não se conhece os parâmetros 

de rede da célula hexagonal experimental da fase PE do LuMnO3. Porém, com a realização 

bem sucedida do processo de otimização estrutural, pode-se ter uma estimativa confiável para 

essas grandezas. 

O processo de otimização estrutural em métodos de cálculos de estrutura eletrônica 

baseados em DFT consiste em encontrar o mínimo da energia total do sistema para diferentes 

volumes da célula unitária. Para isso, primeiro é necessário obter a energia total convergida 

autoconsistentemente do sistema para diferentes volumes da sua célula unitária em relação ao 

volume da célula unitária experimental. Após essa primeira etapa, o volume da célula unitária 

de menor energia é obtido através do fit das equações de estado de Murnaghan [82], como 

mostram as figuras 10 e 11. Do volume da célula unitária de menor energia total, infere-se os 

parâmetros de rede, os quais se denominam de otimizados. 
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Figura 11- Otimização estrutural da fase paraelétrica através do ajuste de Murnaghan 
com o potencial de troca e correlação GGA-PBE 

 
 

Tabela 4- Comparação dos volumes de equilíbrio obtidos com diferentes potenciais de 

troca e correlação e com o experimental/estimado [70].  

FASES 
VOLUMES DE EQUILÍBRIO ( Å

3 
) 

LDA GGA-WC GGA-PBE Experimental/Estimado* 

Ferroelétrica 324,66 336,87 350,16 358,69 

Paraelétrica 109,78 113,43 117,76 119,55* 

* Estimado através da equação (31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As energias totais e, consequentemente, os respectivos volumes das células unitárias 

mostrados nas figuras 10 e 11 foram obtidos utilizando o potencial de troca e correlação 

denominado de GGA-PBE [20]. A escolha desse tipo de aproximação para o potencial de 

troca e correlação foi motivada pelo fato de que ele leva a resultados dos volumes das células 

unitárias que estão em melhor concordância com o experimental, quando comparado com os 

resultados dos volumes obtidos pelo mesmo processo de otimização estrutural usando a 

aproximação da densidade local (LDA) [8,9]. Verifica-se também que a parametrização PBE 

proporciona resultados em melhor concordância com os experimentais, quando comparados 

com a aproximação (GGA-WC) [21]. Os resultados dos volumes das células unitárias nas 

diferentes fases e com diferentes aproximações para o potencial de troca e correlação estão 

sumarizados na tabela 4.  
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4.2.1 Relaxação de posições atômicas 

 

Após conhecer os parâmetros de rede otimizados, o próximo passo nos cálculos é 

verificar se as forças interatômicas são altas. Como padrão no código WIEN2k, espera-se que 

os valores das forças interatômicas sejam menores do que 5 mRy/bohr. Realizar essa tarefa de 

forma bem sucedida, isto é, convergir os cálculos autoconsistentes para esse critério, permitirá 

inferir algumas propriedades estruturais dos sistemas cristalinos estudados nesta dissertação. 

A otimização estrutural dos parâmetros de rede e a relaxação das posições atômicas 

poderiam ter sido realizadas simultaneamente. Porém, para os sistemas estudados e o método 

de cálculo de estrutura eletrônica que foi empregado, seria muito caro do ponto de vista 

computacional. Por conta disso, optou-se por fazer esses dois processos separadamente. A 

metodologia implementada no WIEN2k oferece a possibilidade de determinar as posições 

atômicas de equilíbrio para todos os átomos da célula unitária sem modificar a sua simetria 

[76,83,84,85,86]. Dessa forma, obtém-se a mesma estrutura cristalina no final do processo. 

 Na Tabela 5 estão sumarizadas as distâncias de equilíbrio entre alguns átomos das 

células unitárias do LuMnO3 nas fases FE e PE. Essas distâncias são comparadas com as 

distâncias experimentais obtidas da literatura [70]. Pode-se verificar que as distâncias 

interatômicas calculadas estão em boa concordância com as distâncias experimentais, tanto no 

caso ferroelétrico como no caso paraelétrico. Isso é um indicativo que estão sendo 

reproduzidas de maneira realística as características físicas estruturais desses compostos nas 

diferentes fases que serão de grande importância para se compreender o mecanismo da 

ferroeletricidade no LuMnO3. Nesse sentido, nota-se uma redução no comprimento das 

ligações Lu - O que estão ao longo do eixo c da célula unitária quando se compara a distância 

Lu - O1 = 2,900 Å, na fase PE, com as distâncias Lu1 - O3 = 2,305 Å e Lu2 - O4 = 2,466 Å, 

na fase FE. 

 Como tinha sido discutido anteriormente, a transição da fase PE para a fase FE do 

LuMnO3 implica na perda no centro de inversão. Uma das consequências desse fato é a 

existência de dois átomos de Lu (Lu1 e Lu2) na célula unitária da fase FE (ver figuras 8a e 

8b). Além disso, um dos átomos de oxigênio (O3) se aproxima mais do Lu (Lu1), enquanto 

que dois dos oxigênios (O4) se aproximam menos do Lu (Lu2). Isso faz surgir um momento 

de dipolo elétrico resultante na célula unitária ao longo do eixo cristalino c. Essa aproximação 

entre os átomos possibilita uma mudança na natureza da ligação, passando de um caráter mais 
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iônico na fase PE para um caráter menos iônico na fase FE. Isso ficará evidenciado quando 

forem analisados e comparados os mapas de densidade eletrônica apresentados na seção 4.3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta discutida acima para o mecanismo geométrico da ferroeletricidade do 

LuMnO3 é semelhante ao que foi mencionado no trabalho da ref. [67] para o caso de um dos 

membros da família das manganitas hexagonais (YMnO3). Porém, os autores deste trabalho 

não obtiveram, através dos seus cálculos de estrutura eletrônica, evidências que levassem a 

possíveis mudanças nas ligações químicas do composto quando ele sofre a transição PE→FE. 

Dessa forma, eles concluíram que o mecanismo da ferroeletricidade no YMnO3 é puramente 

devido a efeitos geométricos. Nos últimos anos, vários outros trabalhos mostraram que essa 

afirmação não é verdadeira [68,72]. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5- Comparação em (Å) entre ligações selecionadas em relação ao experimental/estimado 

nas fases ferroelétrica e paraelétrica. 

FASE FERROELÉTRICA (FE) 

Grupo espacial: P63cm 
FASE PARAELÉTRICA (PE) 

Grupo espacial: P63/mmc 

 

Neste 

trabalho 
Experimental

* 

 

Neste 

trabalho 
Estimada

** 

Mn-O1 (x1) 1,892 1,896 Mn-O1 (x3) 1,976 2,013 

Mn-O2 (x1) 1,879 1,865 Mn-O2 (x2) 1,900 1,868 

Mn-O3 (x1) 2,030 2,043 
   

Mn-O4 (x2) 1,974 2,024 
   

Lu1-O3 (x1) 2,305 2,245 
Lu-O1 (x2)         2,900              2,839 

Lu2-O4 (x1) 2,466 2,389 

*
 Referência [70] 

**
Estimada através da equação (31) 
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4.3 PROPRIEDADES ELETRÔNICAS 

 

Na secção 2.1 foi discutido sobre o formalismo da DFT e como é possível obter a 

estrutura eletrônica dos sólidos cristalinos através do método LAPW. Além disso, foi 

mencionado sobre algumas das opções mais apropriadas para o tratamento do potencial de 

troca e correlação para se obter a estrutura eletrônica do sólido de forma mais realista. Nesta 

seção, serão exploradas as propriedades eletrônicas do composto LuMnO3 em ambas as fases 

PE e FE. As propriedades a serem apresentadas são a estrutura de bandas eletrônicas por volta 

do band gap, os mapas de densidade eletrônica de valência e a densidade de estados (total e 

parcial). Será discutida também a correção no band gap que o potencial de troca modificado 

de Becke-Johnson faz em relação ao funcional GGA-PBE, quando comparados com o valor 

do band gap estimado experimentalmente. Além disso, serão discutidas como as mudanças 

das distâncias interatômicas das fases PE e FE estão relacionadas com as mudanças de 

comportamento dos orbitais eletrônicos envolvidos nessas ligações químicas. Por fim, serão 

justificadas as mudanças no comportamento das ligações químicas do Lu1-O3 com base na 

rehibridização ocorrida dos estados 2pz do O3 com 5dz
2
 do Lu1. 

 

4.3.1 Estrutura de bandas eletrônicas. 

 

 Podem-se distinguir os tipos de sólidos quanto as suas propriedades elétricas através 

de medidas da dependência da resistividade elétrica em função da temperatura. Um sólido 

condutor é aquele em que a resistividade elétrica cresce com o aumento da temperatura, 

enquanto que um sólido semicondutor a resistividade elétrica diminui com o aumento da 

temperatura [87]. Porém, essas medidas para o caso de um material semicondutor não informa 

diretamente o valor do band gap do material investigado. Sendo necessário recorrer a algum 

modelo para estimar o valor do band gap a partir das medidas realizadas [88]. 

Uma forma alternativa para se obter o band gap de um material semicondutor ou 

isolante é recorrer aos cálculos de estrutura de bandas eletrônica baseados na DFT. Porém 

nesse último caso, é preciso escolher um potencial de troca e correlação que descreva 

adequadamente essa propriedade. É bem conhecido da literatura, e verificado aqui neste 

trabalho, que os funcionais LDA, GGA-PBE e GGA-WC subestimam o band gap de 

semicondutores e isolantes. Quando esses semicondutores possuem estados eletrônicos 

fortemente correlacionados, como é o caso do LuMnO3, o comportamento das bandas 
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eletrônicas em volta do gap fundamental pode ser de um metal ao invés de um semicondutor, 

contrariando as expectativas experimentais. Por esse motivo, devido às dificuldades 

anteriormente citadas, recorremos ao potencial de troca modificado de Becke-Johnson para a 

abertura do band gap nessas estruturas. 

A figura 12 mostra a estrutura de bandas eletrônicas por volta da energia de Fermi do 

LuMnO3 nas fases FE e PE calculadas com diferentes potenciais de troca e correlação (GGA-

PBE e mBJ). As figuras 12 (a e b) correspondem a fase FE obtidas com o potencial GGA-

PBE e mBJ, respectivamente. Verifica-se que no cálculo usando GGA-PBE as bandas 

eletrônicas acima e abaixo do nível de Fermi se entrelaçam. Apresentando, assim, um 

comportamento de bandas eletrônicas de um material condutor. Porém, é conhecido da 

literatura que entre 10 e 300 K (fase FE) o LuMnO3 é transparente até 1,2 eV. Em outras 

palavras, nessa faixa de temperatura, ele é um semicondutor com pelo menos um band gap de 

magnitude de 1,2 eV [89]. Então, foram realizados cálculos com o potencial de troca mBJ 

[23] e a estrutura de banda eletrônica resultante desse cálculo fornece um band gap de 1,6 eV 

(ver figura 12b), o qual está em melhor concordância com a expectativa experimental.  

O mesmo comportamento metálico foi obtido no cálculo GGA-PBE da fase PE do 

LuMnO3, como pode ser observado na figura 12c. Apesar de não ter sido encontrado na 

literatura um trabalho que revele o valor do band gap do LuMnO3 na fase PE, infere-se do 

trabalho ref. [90] que ele tem uma resistividade elétrica em função da temperatura semelhante 

a de um semicondutor. Partindo dessa premissa, foram realizados cálculos da fase PE do 

LuMnO3 utilizando o potencial mBJ [23] com o objetivo de se obter um band gap como 

ocorreu na fase FE, porém não foi obtido band gap. Em um trabalho recente [29] foi mostrado 

e proposto uma alteração em um dado parâmetro “c” no potencial de troca mBJ que 

estatisticamente produz resultados em melhor concordância com o experimental para uma 

série de semicondutores de band gap pequeno. Então, dessa forma, foi realizado o cálculo da 

estrutura eletrônica do LuMnO3 usando o potencial de troca mBJ melhorado. Como resultado, 

foi obtido um pequeno band gap de 0,3 eV para a fase PE. Essa estrutura de bandas 

eletrônicas com o potencial mBJ melhorado é mostrada na figura 12d.   

Pode-se destacar algumas outras informações acerca das estruturas de bandas 

eletrônicas do LuMnO3 nas diferentes fases para os cálculos com os potenciais mBJ e mBJ 

melhorado. Apesar da diferença ser muito pequena, nota-se que o band gap na fase FE é 

direto, isto é, o máximo da banda de valência e mínimo da banda de condução ocorrem no 

mesmo ponto de alta simetria (   ) da IBZ.  Enquanto que na fase PE, o band gap é 
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indireto (   ). Em ambas as fases, o caráter orbital atômico predominante nas bandas 

próximas a energia de Fermi é 3d dos átomos de manganês. Essa característica da estrutura de 

bandas do LuMnO3 será discutida com mais detalhes na seção 4.3.3. Nas figuras 12 os 

círculos com maior diâmetro indicam o maior caráter orbital 3d dos átomos de manganês 

como afirmado anteriormente. Essa característica serve para indicar que, entre essas bandas, 

predominantemente as transições eletrônicas entre os estados 3d do manganês são 

desdobrados devido aos efeitos de campo cristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Estrutura de bandas eletrônicas ao longo dos pontos de alta simetria da IBZ e próximas 
ao nível de Fermi (EF). Na fase FE: a) GGA-PBE e b) mBJ.  Na fase PE: c) GGA-PBE e d) mBJ 

melhorado.  

 

c) d) 

a) 
b) 
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4.3.2 Mapas de densidade eletrônica. 

A densidade eletrônica de um sólido cristalino pode ser determinada, por exemplo, em 

experimentos de difração de raios X, onde os elétrons dos átomos da rede sofrem difração. 

Essa é uma técnica bastante útil na caracterização da estrutura cristalina, imperfeições e 

orientação dos cristais. Essas características podem ser descritas em termos dos fatores de 

estrutura. Com isso a densidade eletrônica em função da posição é uma transformada de 

Fourier dos fatores de estruturas: 

         
 

 
                           

   

 
 

(32)  

onde        são os fatores de estrutura e         são os índices de Miller. 

Porém, muitas vezes essas técnicas experimentais apresentam dificuldades de serem 

aplicadas quando os sistemas em estudo estão submetidos a altas temperaturas. No 

formalismo DFT, entretanto, podemos ter acesso a essas propriedades físicas em boa 

concordância com o experimento. Dessa forma, motivados pela discussão existente sobre a 

origem da ferroeletricidade nas manganitas multiferróicas hexagonais e, em particular, no 

trabalho experimental ref. [70] que estudou o comportamento das ligações químicas do 

LuMnO3, foram produzidos mapas de densidade eletrônica de valência como mostra a figura 

13. Para os resultados desta e da seção seguinte, o potencial de troca mBJ foi usado para os 

cálculos da fase FE, enquanto que o potencial de troca mBJ melhorado foi o empregado para 

os cálculos da fase PE. 

A figura 13a revela qualitativamente que o caráter da ligação Lu - O1 ao longo do eixo 

c do cristal é predominantemente iônico. Nota-se que as isolinhas de densidade eletrônica têm 

forma esférica em torno dos núcleos atômicos do Lu e do O1, como é de se esperar para um 

mapa de densidade eletrônica de sistemas cujas ligações são predominantemente iônicas. 

Verifica-se, também, comportamento semelhante ao longo das ligações Lu1 - O3 e Lu2 - O4 

na fase FE na figura 13 (b e c). Porém, a ligação Lu1 - O3 de comprimento 2,305 Å, mostra 

uma leve perda do caráter iônico quando comparada com essa mesma ligação na fase PE que 

é de 2,900 Å (Lu - O1). Portanto, os mapas de densidade eletrônica de valência sugerem 

qualitativamente que houve uma mudança na natureza da ligação. 

Os resultados discutidos acima estão em concordância com as observações 

experimentais realizadas no trabalho da ref. [70]. Porém, é importante ressaltar que no 

trabalho experimental os mapas de densidades eletrônicas foram produzidos para uma 
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densidade de carga do cristal a 730 K (T < Tc) e a 800 K (T > Tc). Assim, o que eles 

produziram como mapa de densidade eletrônica da fase PE não corresponde a um mapa de 

densidade eletrônica na fase PE com mudança estrutural, pois ela só ocorre acima de 1290 K 

[70].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diminuição do comprimento das ligações Lu - O ao longo do eixo c cristalino 

quando o composto sofre a transição de fase FE - PE corrobora com a diminuição da 

ionicidade dessa ligação química. Ou seja, a aproximação do íon Lu1
3+

 com o oxigênio O3 

favorece o compartilhamento eletrônico e pode ser a força motora da ferroeletricidade do 

material. Isso é observado quando o composto sofre não apenas a transição de fase FE - PE, 

como mostrado pelo trabalho experimental ref. [70]. Mas também, quando ocorre a transição 

de fase FE - PE acompanhada de uma transição estrutural, como mostrado através dos 

cálculos apresentados nesta dissertação. Para se ter ideia de quais estados eletrônicos no 

composto podem ser responsáveis por essa mudança sensível na ligação química Lu1 - O3, 

serão analisadas na próxima seção as densidade de estados total e parcial do LuMnO3 em 

ambas as fases PE e FE. 

 

Figura 13- Densidades eletrônicas de valência do LuMnO3 na fase (a) PE e (b e c) FE. Nas figuras 

(a) e (b) os mapas estão alinhados com o eixo c da célula hexagonal. Nesse caso, ele passa através 
das ligações Lu - O1 (PE) e Lu1 - O3 (FE). No caso da figura (c) o mapa está um pouco inclinado 

em relação ao eixo c para passar através da ligação Lu2 - O4. 

 

a)  b)  c)  
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4.3.3 Densidade de estados total e parcial. 

 

 Para obter o conhecimento das mudanças ocorridas nos estados eletrônicos do 

composto ao sofrer a transição de fase FE - PE ou vice-versa, será comparada as figuras de 

densidade de estados do LuMnO3 nas suas fases PE e FE. Essa foi a estratégia usada para a 

investigação do mecanismo de hibridização que faz surgir a distorção ferroelétrica em outros 

membros da família das manganitas multiferróicas hexagonais como o YMnO3 [30], HoMnO3 

[71] e InMnO3 [91]. 

A figura 14 mostra a densidade de estados total no intervalo de -6 a 10 eV para o 

LuMnO3 nas fases PE e FE. Comparando as bandas de valência (conjunto de estados 

eletrônicos ocupados com energias abaixo do nível de Fermi, EF) nas duas diferentes fases, 

verifica-se que na fase FE existe uma banda entre -1 e -2 eV que na fase PE encontra-se em 

maior energia, sobreposta a banda no topo da banda de valência. As bandas de condução 

(conjunto de estados eletrônicos desocupados) das duas diferentes fases PE e FE do LuMnO3 

também apresentam algumas diferenças significativas. Em especial, a banda compreendida 

entre 2 e 4 eV na fase FE é dividida em duas na fase PE. Essas diferenças observadas entre as 

duas diferentes fases FE e PE do LuMnO3 poderão ser entendidas a partir da análise das 

densidades de estados parcial dos átomos que tem caráter predominante nessas bandas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Densidade de estado total do LuMnO3 nas fases paraelétrica (PE) e 

ferroelétrica (FE). 
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Como já tinha sido afirmado na seção sobre a estrutura de bandas eletrônicas, o topo 

da banda de valência e fundo da banda de condução em ambas as fases do LuMnO3 são 

devido aos estados 3d do Mn (comparar figuras 14, 15 e 16). Porém na fase PE, o topo da 

banda de valência tem forte presença dos estados 4f do Lu. Esses estados são os responsáveis 

pelo pico da TDOS (figura 14) logo abaixo de -1 eV. Na fase FE, esses estados deslocam-se 

para menores energias. Eles correspondem a banda entre -1 e -2 eV na fase FE. As outras 

bandas abaixo de -2 eV são constituídas pelos estados  5d do Lu , 3d do Mn e 2p dos O’s.  

Os estados 3d do Mn na fase PE se desdobram segundo os efeitos do campo cristalino 

bipiramidal (simetria local D3h), como pode ser visto na figura 16a e discutido na referência 

[89]. Os orbitais 3dz
2
 formam o topo da banda de valência, enquanto que os orbitais dx

2
-y

2
+ xy, 

constituem o fundo da banda de condução. Essa banda é separada por uma outra banda devido 

aos orbitais dxz+yz. Por outro lado, o desdobramento dos estados 3d do Mn na fase FE, 

segundo os efeitos do campo cristalino bipiramidal, não são evidenciados como na fase PE. 

Isso pode estar relacionado, entre outros fatores, à perda do plano de reflexão da bipirâmide 

triangular de MnO5 quando o cristal passa da fase PE para a FE.  

Apesar das várias diferenças mencionadas acerca da estrutura eletrônica dos estados 

3d do Mn nas duas diferentes fases, é importante destacar que nos mapas de densidade 

eletrônica não foram observadas mudanças significativas ao logo das ligações Mn - O tanto 

daquelas que estão no plano basal da bipirâmide triangular, como as ligações Mn - O dos 

ápices que no caso da fase PE é alinhada com o eixo c cristalino que é a direção observada 

para a distorção ferroelétrica.  

É importante observar, porém, as diferenças ocorridas nos estados 4f e 5d do Lu na 

banda de valência quando da transformação de fase PE→FE (comparar figuras 15 a-f). No 

caso dos estados 5dz
2
, que está na direção do eixo c cristalino, nota-se um aumento 

relativamente significativo da participação desses estados na banda de valência na fase FE do 

em relação a fase PE. Essa mudança é um pouco mais evidente para o Lu1 do que para o Lu2. 

Além disso, nota-se que os estados 2pz dos O3 e O4 da fase FE também aumentam sua 

participação em relação aos estados 2pz do O1 da fase PE na faixa de energia em que os 

estados 5dz
2 
do Lu ficaram mais notáveis. 

Com base nessas últimas observações, podemos justificar as mudanças no caráter das 

ligações Lu1 - O3 e Lu2 - O4. Pode-se dizer que a perda da ionicidade destas ligações são 

acompanhadas por um pequeno aumento no compartilhamento de cargas entre os estados 2pz 
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do O (3, 4) e 5dz
2
 do Lu (1, 2) que ocorrem quando o cristal passa da fase PE para a FE. Esse 

comportamento foi previsto fenomenologicamente no trabalho experimental da ref. [70] 

quando descreveu as mudanças nos mapas de densidade eletrônica do LuMnO3 próximos as 

suas temperaturas de transição FE→PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15- Densidade de estados parciais das fases PE e FE dos estados 5d e 4f do Lu (Lu1 e Lu2). 
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e) 
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Figura 16- Densidade de estados parciais das fases PE e FE dos estados 3d do Mn e 

2p do O (O3 e O4). 
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5 CONCLUSÃO 

  

 Neste trabalho foi realizado um estudo teórico e computacional das fases ferroelétrica 

(FE) e paraelétrica (PE) da manganita hexagonal LuMnO3. Esse composto pertence a uma 

classe de magnetoelétricos multiferróicos do tipo I, cujo mecanismo da ferroeletricidade tem 

sido motivo de muita discussão na literatura [30,66,67,68,69,70]. Foi utilizado neste trabalho 

o método de cálculo de estrutura eletrônica denominado de Full Potential Linearized 

Augmented Plane Wave que é baseado na teoria do funcional da densidade e implementado no 

código WIEN2k [76]. 

Foram obtidas algumas propriedades estruturais através do processo de otimização dos 

parâmetros de rede e relaxação das posições atômicas. A otimização dos parâmetros para 

obter o volume de mínima energia foi realizada usando aproximação da densidade local 

(LDA) [8,9] e a do gradiente generalizado (GGA). Por sua vez, os cálculos com a 

aproximação GGA foram realizados com as parametrizações de Perdew-Burke-Enzerhof 

(PBE) [20] e a de Wu-Cohen [21]. Diante do exposto, comparando os resultados obtidos com 

essas aproximações, pode-se inferir que o potencial GGA-PBE foi aquele que apresentou 

melhor concordância com o valor experimental. Os volumes de equilíbrio se aproximaram em 

-2,4% na fase FE e -1,5% na fase PE em relação aos valores experimentais e estimados, 

respectivamente.  

A relaxação das posições atômicas foi realizada com o potencial de troca e correlação 

GGA com a parametrização PBE. Dessa forma, as distâncias interatômicas de ligações 

selecionadas estão em excelente concordância se comparadas com os respectivos valores 

experimentais. Desses resultados, verifica-se que durante a mudança da fase PE para a fase 

FE o cristal diminui o comprimento da ligação Lu-O ao longo do eixo c cristalino. Esse efeito 

proporciona condições para a formação do momento de dipolo elétrico no material. 

A estrutura eletrônica foi calculada usando o potencial de troca modificado de Becke-

Johnson [23].  Com o primeiro esquema de cálculo, foi obtido um band gap direto (   ) 

em torno de 1,6 eV para a fase FE. O qual concorda bem com o resultado experimental que é 

estimado em torno de 1,2 eV [89]. Com o potencial de troca mBJ melhorado, foi possível 

obter um pequeno band gap indireto (   ) de 0,3 eV na fase PE. Não foi encontrado na 

literatura o valor do band gap experimental para a fase PE. Logo, supomos, a partir da análise 
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do trabalho ref. [90], que ainda nessa fase o material seja semicondutor e com band gap 

menor que na fase FE que por sua vez foi encontrado a partir deste cálculo. 

Através dos mapas de densidade eletrônica de valência, pode-se observar, 

qualitativamente, que na transição da fase PE para FE a ligação Lu-O mostra uma leve perda 

do caráter iônico. Portanto, a aproximação dos íons Lu1
3+

 com os oxigênios O’s (O3 e O4) 

favorece um maior compartilhamento dos elétrons. Portanto, esse comportamento é 

semelhante ao previsto no trabalho experimental ref. [70]. Levando-se em conta o que foi 

observado, os mapas de densidade eletrônica sugerem qualitativamente uma mudança na 

natureza da ligação. 

A partir da análise comparativa das figuras de densidade de estados, pode-se também 

chegar a conclusão do que está por trás da diminuição do caráter da ligação química Lu - O. 

Verifica-se que o LuMnO3 passa por um processo de rehibridização dos estados 2pz do O (3, 

4) com os estados 5dz
2
 do Lu (1, 2). Em virtude desse fato, leva-se a acreditar que esse é o 

mecanismo microscópico causador da ferroeletricidade do LuMnO3. Essa proposta está em 

concordância com o modelo proposto para outros membros da família das manganitas 

hexagonais multiferróicas RMnO3 [30,68,69,70,71,91].   
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