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Resumo

Simulações computacionais são ferramentas essenciais para o estudo de sistemas
físicos à temperatura �nita. Geralmente, as técnicas utilizadas são: método de Monte
Carlo (MC) e de Dinâmica Molecular (DM); tradicionalmente potenciais empíricos são
empregados. Entretanto, esses potenciais são ajustados para uma dada con�guração
e não há nenhuma garantia de que eles também serão acurados para outras situações.
Assim, existe um grande interesse em combinar as técnicas de simulação com métodos
que descrevam a estrutura eletrônica com grande precisão, os chamados métodos de
primeiros princípios. Nesse trabalho, implementamos um programa de MC no qual a
energia total das con�gurações é obtida via Teoria do Funcional da Densidade (DFT).
Como aplicação de nossa metodologia estudamos inicialmente um aglomerado de Silício
(Si5). Nessas simulações, investigamos as propriedades estruturais dos aglomerados em
função da temperatura e estimamos a faixa de temperatura de transição de fase. Além
disso, propomos uma nova abordagem para simulações de água, em que combinamos
o MC ab initio com otimizações intramoleculares de geometria. Para exempli�car a
metodologia, mostraremos os resultados das simulações para o dímero de água, um
sistema protótipo em que aparecem os dois tipos de ligações: intra e intermoleculares.
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Abstract

Computer simulations are essential tools to the research of physical systems at
�nite temperatures. Monte Carlo (MC) and Molecular Dynamics (MD) methods are
the major techniques used for this purpose, and empirical potentials are traditionally
employed in these simulations. These potentials, however, are built to describe with
precision the system near some region of its con�guration space, thus there is no gua-
rantee that they will provide reliable results in other instances. Therefore, there is a
great interest in the combination of MC and MD simulations with methods that des-
cribe the electronic structure with high precision (ab initio methods). In this work we
have developed a MC program where the total con�gurational energies are obtained
via Density Functional Theory (DFT). As an initial application of our methodology we
have studied a silicon cluster (Si5). In these simulations we have investigated the struc-
tural properties of these cluster at di�erent temperatures and estimated the melting
temperature. Furthermore, we also propose a new formulation for water simulations,
where we combine the ab initio MC with intramolecular geometry optimizations. As
an illustration of our methodology, we show the results for the water dimer simula-
tions. This system is a prototype of the hydrogen bond where we already have both
intra and intermolecular bonds.
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Capítulo 1

Introdução

As técnicas de simulação computacional são ferramentas cada vez mais essenciais
para os estudos na área de física da matéria condensada. Elas podem fornecer infor-
mações sobre situações nas quais resultados analíticos são difíceis de serem obtidos, ou
ainda, nas quais dados experimentais são escassos. O desenvolvimento de algoritmos
mais e�cientes e o rápido avanço tecnológico na área de computação têm permitido
que problemas físicos mais complexos sejam abordados.

Uma área que claramente se bene�cia desses desenvolvimentos é o estudo de
sistemas físicos à temperatura �nita (diferente do zero absoluto). Essas simulações
podem ser divididas basicamente em três categorias: i) situações nas quais se deseja
entender o comportamento do sistema a uma dada temperatura e/ou em função dela
(por exemplo, transições de fase); ii) situações nas quais a temperatura é utilizada
como uma forma de se explorar o espaço de con�gurações do sistema, com o objetivo
de identi�car o mínimo global de energia e os possíveis mínimos locais e iii) situações
nas quais o objetivo é gerar con�gurações �características� de sistemas desordenados,
como líquidos ou amorfos.

Nota-se, assim, que existem duas questões fundamentais associadas à essas simu-
lações: a de como determinar a superfície de energia potencial (SEP) e a de como fazer
uma amostragem dela (isto é, como mover os átomos). Em relação à primeira questão,
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2 Capítulo 1. Introdução

uma aproximação bastante utilizada é a de Born-Oppenheimer, que permite tratar o
problema eletrônico independentemente do nuclear. Para os graus de liberdade eletrô-
nico deve-se resolver as equações da Mecânica Quântica. No entanto, os movimentos
nucleares podem, em geral, ser descritos utilizando-se a Mecânica Clássica.

As técnicas comumente usadas nas simulações mencionadas são os métodos de
Monte Carlo (MC) [1�3] e Dinâmica Molecular (DM) [1], que descrevem os movimentos
nucleares classicamente. Além disso, tradicionalmente, potenciais empíricos têm sido
utilizados para a descrição da interação entre as partículas nessas simulações. A prin-
cipal razão dessa escolha é o alto custo computacional, causado ou pelo tamanho do
sistema (muitos átomos) ou pela necessidade de simulações muito longas. Geralmente,
esses potenciais são funções das coordenadas intermoleculares e podem incluir termos
de interação entre pares, três corpos e de ordens superiores, considerando a natureza
das interações e ligações nos sistemas e sendo determinados por parâmetros. O ajuste
desses parâmetros é normalmente feito a partir de dados experimentais e/ou obtidos
via cálculos teóricos de primeiros princípios. Entretanto, como esses potenciais são
construídos para descrever com precisão o sistema próximo a certas con�gurações, não
há nenhuma garantia de que a descrição será igualmente boa em outras con�gurações
muito distintas dessas.

Portanto, é de grande interesse que as técnicas de MC e DM sejam utilizadas
conjuntamente com métodos que descrevam a estrutura eletrônica com precisão, como
os métodos ditos de primeiros princípios (ab initio). Assim, a interação entre os cons-
tituintes do sistema e a dinâmica dos graus de liberdade nucleares são determinadas
juntamente, consistentemente e de forma acurada à medida que a simulação evolui.
Dessa maneira, a determinação do potencial faz parte da simulação, e não precisa ser
feita numa etapa preliminar.

Em relação à Dinâmica Molecular ab initio (AIMD), estão bem estabelecidas
algumas técnicas, como por exemplo a dinâmica de Car-Parrinello (CPMD) e a de
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Born-Oppenheimer (BOMD). Essas já foram implementadas em diversos códigos com-
putacionais e utilizadas nos estudos de propriedes e sistemas variados. Em situações
nas quais se deseja acompanhar a evolução dinâmica do sistema, a técnica de DM é
claramente justi�cável. Entretanto, se não há esse interesse, mas sim o objetivo de
obter valores médios ou con�gurações �nais, o método de MC passa a ser uma alter-
nativa viável e, às vezes, até mesmo mais e�ciente na amostragem da SEP. O método
de MC possui como vantagens o fato de não exigir o cálculo de forças, ao contrário
do método de DM, e de ser facilmente formulado para descrever situações nas quais o
sistema de interesse encontra-se à temperatura (ou pressão) constante.

Dessa forma, o principal objetivo desse trabalho de mestrado foi o de implementar
o método de MC em conjunto com um método de cálculo de energia total ab initio
(AIMC), baseado na Teoria do Funcional da Densidade (DFT). A DFT [4, 5] é um
dos métodos mais utilizados atualmente para a descrição da estrutura eletrônica da
matéria e tem permitido que sistemas complexos, formados por algumas centenas de
átomos, sejam estudados com uma precisão signi�cativa.

Essa teoria, baseada no fato de a energia total do sistema ser um funcional da
densidade eletrônica, é exata em princípio. No entanto, na prática, não se conhece
a forma desse funcional e torna-se necessário fazer aproximações para ele. O termo
desconhecido e que exige aproximações é denominado funcional de energia de troca e
correlação, Exc. A aproximação mais utilizada, e também a mais simples, é a chamada
Aproximação da Densidade Local (LDA) [6]; que é capaz de prever bons resultados,
mas não possui acurácia su�ciente para descrever processos químicos. A utilização em
larga escala da DFT pela comunidade de Química Quântica só ocorreu após o desenvol-
vimento das chamadas Aproximações Generalizadas com o Gradiente (GGAs) [7�10].
Atualmente, uma grande atividade tem sido dedicada aos funcionais denominados
metaGGAs [11, 12]. Dessa forma, outro objetivo do nosso projeto é o de testar o
comportamento de certas propriedades dos sistemas em função das aproximações para
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Exc.

Como aplicação inicial da nossa abordagem de combinar MC e cálculos de es-
trutura eletrônica ab initio, estudamos o comportamento estrutural e energético de
aglomerados atômicos e moleculares, em função da temperatura, com diferentes fun-
cionais para Exc.

No capítulo 2 apresentamos os fundamentos e formalismos da DFT e da teoria
de pseudopotencial. No capítulo 3 mostramos os fundamentos da técnica de MC,
bem como uma descrição da sua implementação (código MCSampa). Em seguida,
no capítulo 4, discutimos brevemente sobre as propriedades de aglomerados em geral,
com ênfase nos estudados nesse trabalho. No capítulo 5 apresentamos os resultados
das simulações MCAI no caso de aglomerado atômico de Silício (Si5).

No capítulo 6, apresentamos os resultados das simulações para um aglomerado
molecular: o dímero de água, (H2O)2. Além disso, propomos uma nova abordagem
para simulações de água, em que combinamos o MC ab initio com otimizações intra-
moleculares de geometria. Para exempli�car a metodologia, mostraremos os resultados
das simulações para o dímero de água, um sistema protótipo em que aparecem os dois
tipos de ligações: intra e intermoleculares. Por �m, no capítulo 7 são apresentadas as
conclusões desse trabalho e as perspectivas de trabalhos futuros.



Capítulo 2

Cálculos de Estrutura Eletrônica

O desenvolvimento de métodos para cálculos da estrutura eletrônica de siste-
mas atômicos, moleculares e de fase condensada ocorre desde o início da Mecânica
Quântica. Hoje existe uma grande variedade de metodologias e técnicas computacio-
nais, com diferentes níveis de so�sticação e acurácia. Nesse capítulo apresentamos os
fundamentos de uma dessas metodologias: a Teoria do Funcional da Densidade (DFT)

Para compreender as propriedades estruturais e energéticas dos sistemas físicos
deve-se resolver a equação de Schrödinger (não-relativística) considerando todos os
átomos constituintes. Para uma grande variedade de problemas no entanto, podemos
nos restringir à forma independente do tempo dessa equação, isto é:

HΨ = (Te + Tn + Vee + Vnn + Ven)Ψ = EΨ, (2.1)

na qual Te é a energia cinética dos elétrons e Tn a dos núcleos; Vee a energia potencial
de interação entre os elétrons; Vnn a energia potencial de interação entre os núcleos;
Ven a energia potencial de interação entre os elétrons e os núcleos; E a energia do
sistema e Ψ a função de onda que descreve o estado quântico do sistema. Todas as
grandezas que se deseje obter dentro da Mecânica Quântica são determinadas pelas
soluções da equação acima, isto é, pelo conjunto de autofunções Ψ. Em particular,
essas funções possuem a característica de que para um sistema de elétrons (férmions)
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6 Capítulo 2. Cálculos de Estrutura Eletrônica

elas são anti-simétricas em relação à troca de duas partículas.

Apesar da equação (2.1) ser bem estabelecida, sua resolução analítica não é
conhecida para sistemas de muitos corpos e, portanto, torna-se necessário fazer apro-
ximações. Essas devem ser justi�cadas e seus erros e limitações conhecidos.

A primeira aproximação importante na resolução da equação (2.1) é a chamada
aproximação de Born-Oppenheimer (BO) [13], baseada na grande diferença de massa
entre os prótons e os elétrons. Devido a essa característica, podemos considerar que os
núcleos não acompanham a rápida mudança dos elétrons e permanecem, momentane-
amente, �xos, enquanto os elétrons se movimentam. O resultado dessa aproximação é
a separação do problema inicial em dois: um eletrônico e outro nuclear. Desse modo,
pode-se escrever a função de onda total da seguinte forma:

Ψ(r,R) = ψ(r;R)Φ(R), (2.2)

na qual ψ(r;R) é a função de onda para os elétrons e Φ(R) a dos núcleos. A solução
do problema eletrônico fornece informações sobre propriedades como ligações químicas
e energias de ionização e a do nuclear fornece informações sobre energias rotacionais
ou vibracionais de moléculas e sólidos.

Considerando a aproximação de BO, a Hamiltoniana da equação (2.1) para N
elétrons, com posições ri e os núcleos com posições RI �xas, pode ser reescrita como:

H =
N∑

i=1

−1

2
∇2

i +
1

2

∑
i

∑

j 6=i

1

| ri − rj | +
∑

i

∑
I

−ZI

| ri −Ri | +
1

2

∑
I

∑

J 6=I

ZIZJ

| RI −RJ |
= T + U + V + Vnn

= Hele + Vnn, (2.3)

em unidades atômicas (ua), na qual considerou-se Tn = 0, dado que os núcleos são
considerados �xos. Considerando as posições RI para os núcleos como parâmetros
para a Hamiltoniana eletrônica, a sua solução para um conjunto �nito de pontos RI

gera parte de uma superfície de energia potencial (SEP) sob a qual os núcleos se
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movem. Usando algum procedimento de interpolação obtém-se a correspondente SEP
e, a partir daí, a solução da parte nuclear.

Nesse capítulo nos concentraremos apenas na resolução do problema eletrônico.
Nessa área, diversas metodologias foram desenvolvidas e implementadas computacio-
nalmente. Nas abordagens convencionais da chamada Química Quântica temos, por
exemplo, o método de Hartree-Fock, o de Interação de Con�gurações (CI) e o de
�Coupled-cluster� [14, 15]. Nesses, a resolução da parte eletrônica da equação (2.3)
é feita por meio de aproximações para a função de onda, geralmente expandida em
funções de base. Uma importante característica dessas abordagens é que suas solu-
ções podem ser sistematicamente melhoradas em relação à solução exata, como por
exemplo aumentando o número de funções de base, a ordem de perturbação, etc.

No entanto, como Ψ é uma função de 3N variáveis, onde N é o número de elé-
trons, o tempo computacional desses métodos se torna inviável para sistemas grandes.
Essa di�culdade motivou o desenvolvimento de uma nova metodologia: a Teoria do
Funcional da Densidade (DFT). A seguir mostraremos uma breve revisão sobre os
fundamentos dessa teoria e de suas aplicações práticas.

2.1 Teoria do Funcional da Densidade (DFT)

Na DFT, a idéia básica é que todas as quantidades físicas de sistemas de muitos
corpos podem ser consideradas como funcionais da densidade eletrônica ρ(r), ao invés
de considerar a função de onda total. Dessa maneira, o problema de 3N variáveis é
reduzido a um de apenas três variáveis; conseqüentemente diminuindo o tempo com-
putacional. Em princípio, essa teoria é capaz de fornecer as propriedades do estado
fundamental exatamente, porém na prática é necessário introduzir algumas aproxima-
ções. No entanto, mesmo a mais simples delas já fornece resultados razoavelmente
acurados.



8 Capítulo 2. Cálculos de Estrutura Eletrônica

Essas características da DFT a tornaram um dos métodos mais utilizados nas
últimas décadas na descrição da estrutura eletrônica da matéria. Os cálculos base-
ados em DFT permitem tratar, realisticamente, problemas como: energia de ligação
e de vibração de moléculas e sólidos; impurezas em sólidos; determinação do arranjo
espacial dos átomos em uma superfície, etc. Em Química Quântica o uso de DFT tem
aumentado bastante, tanto para o estudo de estruturas e energéticas quanto em áreas
mais avançadas, como por exemplo na descrição de propriedades óticas de moléculas
usando sua extensão dependente do tempo (TD-DFT) [16].

A idéia de se utilizar a densidade foi usada inicialmente nos trabalhos de Thomas
e Fermi, na década de 20 [17,18]. Nesse modelo as interações entre os elétrons e entre
esses e o núcleo são tratadas classicamente. Já a energia cinética do sistema é obtida
considerando-se um gás de elétrons uniforme, com densidade eletrônica constante.
Dessa forma, o funcional da energia do sistema pode ser expresso como:

ETF [ρ] =
3

10
(3π2)2/3

∫
ρ5/3(r)dr− Z

∫
ρ(r)

r
dr +

1

2

∫ ∫
ρ(r1)ρ(r2)

r12

dr1dr2 (2.4)

na qual o primeiro termo à direita é o funcional da energia cinética, TTF [ρ], o segundo
a interação elétron-núcleo e o último é a energia eletrostática clássica de Hartree (in-
teração entre os elétrons).

A densidade e a energia do estado fundamental neste modelo podem ser obtidas
minimizando o funcional ETF [ρ] (eq. 2.4) para todas as possíveis densidades ρ(r),
sujeitas ao vínculo do número total de elétrons:

∫
drρ(r) = N. (2.5)

Entretanto, essa aproximação não fornece bons resultados para a maioria dos
sistemas, pois a aproximação de TTF é muito grosseira em relação à energia cinética real
e além disso os efeitos de troca e correlação não são considerados. Assim, a importância
do modelo de Thomas-Fermi não está tanto na sua capacidade de descrever a energia
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do sistema corretamente, mas sim no fato da energia ser expressa completamente em
termos da densidade eletrônica ρ(r).

A partir dessas idéias, Hohenberg e Kohn, em 1964, consolidaram a teoria do
funcional da densidade na forma como é conhecida atualmente, por meio de dois
teoremas [4]. O primeiro deles estabelece que a função de onda do estado fundamental
Ψ0 é um funcional da densidade eletrônica ρ(r), isto é, Ψ0 = Ψ[ρ0]; e é univocamente
determinada por essa. Assim, como Ψ0 pode ser obtido a partir de ρ0 e vice-versa,
essas duas grandezas são equivalentes e contêm exatamente as mesmas informações do
sistema físico considerado.

A prova desse teorema supõe a existência de dois potenciais externos diferentes,
por mais de uma constante, que geram a mesma densidade do estado fundamental.
Isso implica a existência de duas Hamiltonianas diferentes com respectivas funções de
onda distintas para o estado fundamental, porém correspondendo à mesma densidade.
Usando o fato de que a função de onda do estado fundamental minimiza o valor
esperado da Hamiltoniana e trocando o papel das duas funções de onda, é fácil mostrar
que a suposição de dois potenciais diferentes que geram a mesma densidade levam a
um absurdo.

A prova original de Hohenberg-Kohn é restrita às densidades ρ(r) que são densi-
dades do estado fundamental não-degenerado do hamiltoniano eletrônico de um dado
potencial externo V . Essas densidades são denominadas de �V-representáveis�. No
entanto, é possível estender a faixa de validade do funcional para todas densidades
que se originam de uma função de onda anti-simétrica. Esta formulação foi proposta
por Levy [19] e nesse caso as densidades são ditas �N-representáveis�.

Como conseqüência do primeiro teorema temos que o valor esperado de qualquer
observável relacionado ao estado fundamental também é um funcional de ρ0. Em
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particular, temos para a energia:

E[ρ0] =
〈
Ψ[ρ0]

∣∣∣Ĥ
∣∣∣ Ψ[ρ0]

〉
, (2.6)

na qual Ĥ = T̂ + Û + V̂ é a Hamiltoniana do sistema. Podemos também escrever
a energia total E como a soma da energia cinética T , mais o termo de interação
Coulombiano Vee e o termo do potencial externo V :

E[ρ] = F [ρ] + V [ρ], (2.7)

na qual F [ρ] = T [ρ]+Vee[ρ] são funcionais universais, independentes de V . Já o termo
do potencial depende do sistema em questão:

V [ρ] =

∫
drρ(r)v(r) , (2.8)

e é este termo que �xa a Hamiltoniana do sistema. Além disso, o potencial v(r)
é determinado univocamente, a menos de uma constante, pela densidade do estado
fundamental:

v(r) = v[ρ0(r)]. (2.9)

Assim, a densidade do estado fundamental ρ0 determina todas as propriedades eletrô-
nicas do sistema uma vez que a Hamiltoniana foi �xada.

O segundo teorema de Hohenberg-Kohn estabelece que a energia do estado fun-
damental obedece ao princípio variacional, isto é:

E[ρ0] ≤ E[ρ′], (2.10)

onde ρ′ é alguma densidade diferente de ρ0 (mas que obedece aos mesmos vínculos de
ρ0), analogamente ao princípio variacional obtido em termos das funções de onda.

2.1.1 Equações de Kohn-Sham

Os resultados apresentados na seção anterior podem ser considerados como teo-
remas de existência, ou seja, eles indicam que as propriedades físicas do estado fun-
damental são funcionais da densidade e que essa densidade minimiza o funcional da
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energia. Entretanto, os teoremas de Hohenberg-Kohn não fornecem nenhum guia
prático de como o funcional relacionado à energia do estado fundamental deve ser
construído. Nessa seção, mostraremos como a DFT pode ser rede�nida para tornar-se
aplicável aos cálculos reais de estrutura eletrônica.

Dado um sistema especí�co, v(r) conhecido, o problema agora é minimizar a
energia

E[ρ] = F [ρ] +

∫
d3rρ(r)v(r) , (2.11)

em relação à ρ(r), com o vínculo

N =

∫
drρ(r) , (2.12)

isto é, deve-se resolver a equação

δ

δρ(r)

[
E[ρ]− µ

(∫
drρ(r)−N

)]
= 0 , (2.13)

na qual µ é o multiplicador de Lagrange associado à equação (2.12).

No entanto, o primeiro problema que se encontra é que a forma exata para o
funcional F [ρ(r)] não é conhecida e o que se faz são aproximações para esse termo.
Como citado anteriormente, uma primeira aproximação foi a de Thomas-Fermi. Po-
rém, dada a simplicidade do seu funcional da energia cinética, os resultados obtidos
com essa abordagem não são satisfatórios. A partir dessas considerações, Kohn e
Sham [5] estabeleceram uma proposta mais acurada para tratar o termo de energia
cinética.

O modelo de Kohn-Sham consiste em decompor T [ρ] em dois termos: um que
representa a energia cinética de partículas não-interagentes, Ts[ρ], e outro que repre-
senta a diferença desse termo com o funcional exato, Tc[ρ]. Apesar da forma funcional
de Ts[ρ] não ser conhecida exatamente, esse termo pode ser facilmente expresso em
função dos orbitais φi(r) de um sistema de partículas não-interagentes com densidade
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ρ. Dessa maneira, o funcional da energia pode ser agora reescrito como:

E[ρ] = T [ρ] + Vee[ρ] + V [ρ]

= Ts[φi[ρ]] + VH [ρ] + Exc[ρ] + V [ρ] (2.14)

= −1

2

N∑
i=1

〈
φi

∣∣∇2
∣∣φi

〉
+

1

2

∫ ∫
ρ(r1)ρ(r2)

r12

dr1dr2 + Exc[ρ] +

∫
υρ(r)dr ,

na qual Exc é chamado de energia de troca e correlação e VH é a energia eletrostática
clássica ou termo de Hartree. O termo de troca e correlação, Exc, contém tanto a dife-
rença entre as energias cinéticas do sistema interagente de muitos corpos e do sistema
�ctício de partículas independentes, isto é, Tc = T−Ts; como a diferença entre as ener-
gias internas de cada um desses sistemas, ou seja, Vee − VH . A vantagem de escrever
o funcional da energia na forma da expressão (2.14) é que Exc[ρ] é tipicamente muito
menor do que os termos conhecidos Ts, VH e V . Portanto, espera-se que aproximações
para esse funcional forneçam bons resultados para a energia total.

Para contornar o problema de minimização da energia em relação à densidade
ρ, uma vez que o termo Ts está expresso em função dos orbitais, Kohn e Sham [5]
propuseram um modelo no qual considera-se um sistema auxiliar de elétrons sem in-
teração com a mesma densidade do sistema físico real onde os elétrons, obviamente,
são interagentes. Para mostrar esse esquema, começamos escrevendo a minimização
da energia expressa na equação (2.14), conforme a equação (2.13):

0 =
δE

δρ
− µ =

δTs

δρ
+
δVH

δρ
+
δV

δρ
+
δExc

δρ
− µ

=
δTs

δρ
+ υH(r) + υ(r) + υxc(r)− µ , (2.15)

na qual o potencial de Hartree é dado por:

υH(r) =

∫
ρ(r′)
|r− r′|dr

′ (2.16)

e
υxc(r) =

δExc

δρ
(2.17)
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é chamado de potencial de troca e correlação.

Agora considere um sistema de partículas não-interagentes na presença de um
potencial efetivo local υef (r). Nesse caso, a condição de minimização da energia é
simplesmente expressa como:

0 =
δE

δρ
=
δTs

δρ
+ υef (r)− µ . (2.18)

Comparando as equações (2.15) e (2.18), vemos que elas terão a mesma solução ρ(r)
se υef (r) for expresso como:

υef (r) = υH(r) + υxc(r) + υ(r) . (2.19)

Dessa forma, pode-se calcular a densidade do sistema de muitos corpos intera-
gentes num potencial υ(r) resolvendo-se as equações de uma partícula para um sistema
de partículas não-interagente sujeito ao potencial efetivo υef (r). Da equação de Schrö-
dinger para esse sistema auxiliar,

(
−1

2
∇2

s + υef (r)

)
φi(r) = εiφi(r) , (2.20)

resultam orbitais que reproduzem a densidade ρ(r) do sistema original,

ρ(r) =
N∑

i=1

|φi(r)|2 . (2.21)

As equações (2.19) a (2.21) são conhecidas como equações de Kohn-Sham. Essas
têm a forma de equações de partículas independentes com um potencial que também
depende da densidade eletrônica. Assim, as soluções das equações de Kohn-Sham são
obtidas de forma auto-consistente, isto é, parte-se de uma densidade inicial, constrói-se
o potencial efetivo e resolve-se a equação (2.20), obtendo uma nova densidade através
da equação (2.21). Esse ciclo é continuado até que a diferença entre as densidades
inicial e �nal no ciclo seja menor do que um valor previamente determinado. Por-
tanto, as equações de Kohn-Sham produzem, em princípio, uma solução exata para o
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problema de calcular a densidade eletrônica de um sistema com interação, desde que
seja conhecido o funcional Exc[ρ(r)].

É importante notar que os autovalores da equação (2.20) aparecem como meros
elementos matemáticos auxiliares, sem signi�cado físico óbvio. Eles são apenas os au-
tovalores da equação auxiliar de uma partícula, cujas autofunções (orbitais) fornecem
a densidade correta. A única exceção é o autovalor de mais alta energia num sistema
�nito que corresponde ao negativo da energia de ionização I [20]. Entretanto, há situ-
ações em que se atribui o signi�cado de energias de excitação a esses autovalores, ao
menos como uma aproximação, muitas vezes por serem os únicos resultados disponíveis
para serem comparados com os dados experimentais.

2.1.2 Aproximações para o funcional de troca e correlação Exc

Vimos na seção anterior que as equações de Kohn-Sham são especi�cadas dada a
forma funcional de Exc; no entanto, a expressão exata desse funcional não é conhecida.
Dessa maneira, um dos grandes objetivos de pesquisa metodológica na área de DFT
é encontrar aproximações cada vez melhores para esses funcionais, uma vez que a
qualidade do cálculo de DFT é determinada pela acurácia da aproximação escolhida
para Exc. No entanto, ao contrário dos métodos usuais baseados na função de onda,
na DFT não existe uma maneira sistemática de se melhorar as aproximações. O
funcional exato é universal e, portanto, deveríamos esperar que suas aproximações
fossem igualmente acuradas tanto para moléculas quanto para sólidos, e para os casos
intermediários como moléculas biológicas e aglomerados, o que nem sempre ocorre.

O desenvolvimento de aproximações para o funcional de troca e correlação possui
basicamente duas �loso�as. A primeira supõe que como não é possível, pelo menos até
o momento, saber a forma exata do funcional, então a melhor estratégia é propor uma
forma paramétrica e otimizá-la ajustando-a para um conjunto de dados experimentais.
No entanto, mesmo a melhor construção semi-empírica pode falhar para situações di-
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ferentes das quais ela foi ajustada. A segunda abordagem adota a idéia de que as
aproximações para o funcional devem ser desenvolvidas a partir de primeiros princí-
pios, incorporando condições exatas conhecidas. Os funcionais não-empíricos não são
ajustados para experimentos reais ou computacionais, porém são validados por eles.
Os funcionais semi-empíricos usados atualmente podem fornecer grande acurácia para
átomos e moléculas, sendo, no entanto, menos acurados para sólidos e superfícies.

A aproximação para Exc proposta no trabalho inicial de Kohn e Sham [5] é a
chamada Aproximação da Densidade Local (LDA � Local Density Approximation).
Essa aproximação considera o sistema não-homogêneo de muitos corpos como com-
posto localmente de sistemas homogêneos de gás de elétrons interagentes. O funcional
Exc[ρ(r)] é então de�nido como:

ELDA
xc [ρ(r)] =

∫
ρ(r)εlda

xc (ρ(r))dr , (2.22)

na qual εlda
xc é a energia de troca e correlação, por partícula, para um gás de elétrons

homogêneo com densidade ρ(r). A densidade de energia de troca para esse sistema é
conhecida exatamente e dada por:

εlda
x (ρ) ≡ εhom

x (ρ) =
3

4π
(3π2ρ)1/3 . (2.23)

Já o termo de correlação εlda
c é obtido com grande acurácia por meio de cálculos

de Monte Carlo Quântico, para apenas alguns valores de densidade. A partir desses
resultados, determina-se uma expressão analítica para εlda

c em função da densidade,
o que deve ser feito uma vez que ρ varia continuamente na equação (2.22). Assim, o
potencial de troca e correlação para a LDA é expresso como:

υxc =
δExc

δρ
= (εlda

x (ρ) + εlda
c ) + ρ

(
∂εlda

c

∂ρ
+
∂εlda

c

∂ρ

)
. (2.24)

Neste trabalho foi usada a parametrização de Perdew e Zunger [21] que reproduz os
resultados do Monte Carlo Quântico obtidos por Ceperley e Alder [22].
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Por construção, a LDA é um funcional puramente local da densidade, tornando-se
exato para uma densidade uniforme e deveria funcionar apenas no limite de densidade
variando muito lentamente no espaço. Por essa razão, ela fornece resultados melhores
para sólidos e piores para sistemas muito não-homogêneos, como átomos e moléculas,
nos quais as densidades variam rapidamente. Essa aproximação também pode ser
expandida para o tratamento de sistemas spin-polarizados, sendo então denominada
Aproximação Local da Densidade de Spin (LSDA) [23]. Para esses sistemas, a energia
passa a ser um funcional das densidades de spin para cima (up), ρ↑, e para baixo
(down), ρ↓, com as equações de Kohn-Sham para os correspondentes orbitais.

Além disso, a razão para o sucesso da LDA vem do fato dela satisfazer várias
propriedades formais do funcional de energia de troca e correlação como:

1. a regra de soma para o buraco de troca e correlação;

2. ser consistente com o tamanho do sistema;

3. a relação de escalamento com o spin:

Ex[ρ↑, ρ↓] =
1

2
Ex[2ρ↑] +

1

2
Ex[2ρ↓] ; (2.25)

4. a relação de escalamento uniforme da densidade:

Ex[ρλ] = λEx[ρ] , (2.26)

dado que ρλ(r) = λ3ρ(λr);

5. e o limite de Lieb-Oxford

Ex[ρ↑, ρ↓] ≥ Exc[ρ↑, ρ↓] ≥ −1.679

∫
d3rρ4/3 . (2.27)

No entanto, ela apresenta o problema de não ser exata no limite de um elétron.
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Apesar de sua simplicidade, essa aproximação fornece resultados surpreendente-
mente bons e a isso se deve o sucesso inicial da DFT. A LDA obteve, e ainda tem,
grande aceitação e popularidade na comunidade de Matéria Condensada. Entretanto,
esse funcional não possui a acurácia desejada para cálculos moleculares. Dessa ma-
neira, a utilização em larga escala da DFT pela comunidade de Química Quântica só
ocorreu após o desenvolvimento das aproximações que utilizam o gradiente da densi-
dade.

Uma primeira tentativa além da aproximação local seria incluir, no funcional
de troca e correlação, o gradiente da densidade ∇ρ, bem como o valor da densidade
ρ em cada ponto, numa espécie de expansão em série de Taylor. Essa Aproximação
de Gradiente Expandido (GEA � Gradient Expansion Approximation) foi sugerida
inicialmente por Kohn e Sham e levada adiante por Ma e Brueckner [24] e outros.
Porém, essa simples expansão não representa um avanço consistente em relação à
LDA [25], sendo uma possível razão para isso o fato da GEA não obedecer certas
condições formais relevantes.

Já as aproximações denominadas Aproximações Generalizadas com o Gradiente
(GGA� Generalized Gradient Approximation) [7�10] denotam uma variedade de pro-
postas para funcionais que partem da idéia da GEA e modi�cam o comportamento
do gradiente de maneira a preservar propriedades formais desejadas. Genericamente,
o funcional dessa aproximação pode ser expresso como:

EGGA
xc [ρ(r)] =

∫
εgga

xc (ρ,∇ρ)ρ(r)dr , (2.28)

ou seja, a energia de troca e correlação por partícula, εgga
xc (ρ,∇ρ), depende agora não

somente da densidade no ponto r, mas também da densidade em uma vizinhança
in�nitesimal de r (via o gradiente da densidade), sendo assim um funcional semi-local
da densidade. Testes extensivos de diversas GGAs indicam que elas melhoram, em
geral, as energias de atomização, em relação aos resultados obtidos via LDA [7]; fator
esse que ajudou a popularizar a DFT entre os químicos.
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Ao contrário do caso da LDA na qual a energia εlda
xc é unicamente de�nida, não

existe uma única função εgga
xc que de�na a GGA e portanto várias formas foram pro-

postas, tanto semi-empirícas quanto baseadas em primeiros princípios. Neste trabalho
utilizamos duas formas de GGA: as denominadas PBE [10] e BLYP [9,26].

O funcional GGA não-empírico proposto por Perdew, Burke e Ernzerhof (PBE) é
construído de modo a preservar as características corretas da LDA e adicionar outras
propriedades formais. Esse funcional mantém o limite de gás uniforme, o limite de
Lieb-Oxford, o correto escalamento de Ex com o spin e mantém a resposta linear da
LDA. Em adição, o funcional de energia de correlação Ec obedece à expansão correta
de segunda ordem no limite de densidade variando lentamente, porém o funcional de
troca não obedece esse limite.

O funcional de energia de troca do PBE é expresso como:

EPBE
x [ρ] =

∫
ρεhom

x (ρ)F PBE
x (ρ,∇ρ)d3r , (2.29)

no qual o fator de engradecimento F PBE
x é dado por:

F PBE
x (ρ,∇ρ) = 1 + κ− κ

1 + µs2/κ
, (2.30)

sendo s o gradiente de densidade reduzida dado por:

s =
|∇ρ|

2(3π2)1/3ρ4/3
, (2.31)

enquanto µ e κ são constantes não-empíricas, obtidas pela imposição dos limites for-
mais.

O termo de correlação do funcional PBE GGA pode ser escrito como:

EPBE
c [ρ] =

∫
ρεPBE

c (ρ,∇ρ)d3r , (2.32)

que se reduz ao termo de correlação da LDA para ρ(r) constante. Informações mais
detalhadas sobre a construção e forma desse funcional podem ser encontradas no tra-
balho de Perdew et al. [10] e em diversos artigos de revisão disponíveis, como o de
Payne et al. [27].
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O outro funcional utilizado, o BLYP, combina o funcional de troca proposto por
Becke [26] com o funcional de correlação desenvolvido por Lee, Yang e Parr [9]. O
funcional de Becke é determinado semi-empiricamente ajustando as energias de troca
exatas de alguns átomos de gás nobre. Já o funcional de correlação (LYP) contém
quatro parâmetros semi-empíricos, obtidos via um procedimento de ajuste que envolve
o átomo de Hélio. Apesar da aproximação BLYP não satisfazer certos critérios formais
como o limite de gás uniforme, ela é bastante utilizada por fornecer bons resultados
para moléculas.

Os erros relativos da energia de correlação atômica são superestimados em 10%
pela aproximação PBE e em menos do que 5% para o BLYP (exceto para o átomo
de Lítio). Esses resultados apresentam grande melhora em relação à aproximação
LDA, que superestima esses erros em 300%. No caso das energias de troca elas são
subestimadas em 5 a 15% pelo LDA, enquanto as GGAs reduzem signi�cativamente
esses erros, sendo no máximo de 2% para os átomos leves.

No entanto, como a densidade dos elétrons de valência dos sólidos, especialmente
para os metais simples, variam lentamente as descrições LDA e GGA são praticamente
equivalentes, ao menos considerando os funcionais GGA de troca e correlação que
obedecem ao limite de gás uniforme. Por essa razão, a LDA continua sendo bastante
popular em física do estado sólido.

Para moléculas, o funcional PBE GGA reduz signi�cativamente os comprimentos
de ligação obtidos de forma superestimada via LDA e melhora bastante as energias
de atomização. Além disso, fornece curvas de energia de ligação realísticas para os
dímeros de gases raros, enquanto outros GGAs falham. Em física do estado sólido, ele
melhora parâmetros de rede e propriedades magnéticas para diversos metais e pressões
para transições de fase. No entanto, a melhora dos parâmetros de rede em relação à
LDA não é sistemática e em alguns casos o PBE piora os resultados, como por exemplo
para o Germânio.
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Apesar do sucesso das GGAs para diferentes sistemas, existem diversos casos
em que essa aproximação não possui a acurácia desejada. Assim, busca-se funcionais
que atinjam esses objetivos. Uma maneira de se ir além da GGA seria construir
um funcional de densidade totalmente não-local. Entretanto, isso geraria di�culdades
tanto na sua construção em relação às propriedades formais quanto relacionadas aos
cálculos reais, pois não teriam mais a vantagem computacional da localidade das outras
aproximações. Uma possibilidade mais prática de se ir além da GGA é construir um
funcional que expanda os argumentos do integrando da equação (2.28) incluindo outras
informações semi-locais como, por exemplo, o laplaciano da densidade ρ e a densidade
de energia cinética dos orbitais Kohn-Sham ocupados.

Recentemente, uma grande atividade tem sido dedicada à construção e teste das
aproximações chamadas metaGGAs. Nesse caso, o funcional da energia de troca e
correlação pode ser expresso como:

EMGGA
xc [ρ(r)] =

∫
εmgga

xc (ρ,∇ρ,∇2ρ, τ)ρ(r)dr , (2.33)

na qual a densidade de energia cinética τ é dada por:

τ =
1

2

occ∑
i

|∇ϕi|2 , (2.34)

sendo a soma acima sobre os orbitais Kohn-Sham ocupados. Funcionais da densidade
desse tipo foram propostos por Perdew [28]; Ghosh e Parr [29]; Becke e Roussel [30];
van Voorhis e Scuseria (VSXC) [31]; Perdew, Kurth, Zupan e Blaha (PKZB) [11]; Tao,
Perdew, Staroverov e Scuseria (TPSS) [12]. Em particular, as duas últimas aproxima-
ções, PKZB e TPSS, já foram implementadas em diferentes códigos computacionais e
testadas extensivamente [32�35].

Nessa classe de aproximação, a densidade de energia cinética é dependente ex-
plicitamente dos orbitais, o que não ocorre nos casos LDA e GGA. No entanto, como
os orbitais Kohn-Sham são funcionais da densidade, as aproximações metaGGAs con-
tinuam sendo funcionais da densidade. Mas como a densidade de energia cinética τ
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(eq. 2.34) não é expressa explicitamente como um funcional da densidade eletrônica
ρ, a derivada funcional da energia de troca e correlação, isto é, o potencial de troca
e correlação não é facilmente obtido. Conseqüentemente, para cálculos que se deseje
ter uma auto-consistência completa, esse potencial deve ser obtido de uma maneira
diferente da utilizada usualmente para as aproximações LDA e GGA. Uma possível
abordagem seria utilizar o método OEP (Optimised E�ective Potential), em que o
potencial Kohn-Sham passa a ser um funcional dos orbitais. Entretanto, em diversas
implementações computacionais do funcional metaGGA utiliza-se para o cálculo da
energia total (via equação 2.33) a densidade obtida de forma auto-consistente de um
cálculo prévio GGA. Diversos testes práticos mostram que esse procedimento é uma
boa aproximação [32].

Para melhorar os resultados obtidos via LDA e GGA, na construção do metaGGA
utilizou-se como elemento do Exc a densidade de energia cinética τ como um indicativo
das regiões da densidade do sistema de um elétron e anulou-se a densidade de energia
de correlação para esse caso. O sistema de um elétron representa um paradigma
fundamental na física de matéria condensada e portanto resolvê-lo corretamente tem
uma grande importância. Além disso, o uso de τ(r) também fornece a expansão
correta em segunda ordem (e até a quarta) [36] das energias de correlação e troca para
densidades variando lentamente no espaço (isto é, s → 0). Assim, a construção do
metaGGA foi fundamentada na tentativa de se escrever um funcional que seja bastante
universal e que obedeça às diferentes condições exatas.

Da mesma maneira que os funcionais não-empíricos apresentados, um funcional
metaGGA deve satisfazer certas propriedades formais, como por exemplo a relação de
escalamento com o spin, a relação de escalamento uniforme da densidade e o limite de
Lieb-Oxford. Para as construções que apresentaremos, essas condições são obedecidas.

Dentre os diversos tipos de funcionais metaGGA, focaremos nos denominados
PKZB [11] e no TPSS [12], por serem os mais utilizados nessa classe de aproximações
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para Exc. O funcional da energia de correlação nos dois casos retêm as propriedades
formais corretas do termo de correlação do PBE GGA, como o limite de densidade
variando lentamente. Além disso, agora impõe-se que a energia de correlação de auto-
interação seja nula, isto é, anula-se quando o sistema se reduz a um único elétron.

No caso da aproximação PKZB, a energia de correlação é dada por uma função de
ρ, ∇ρ e τ e também depende da densidade de energia de correlação do funcional GGA
PBE (εPBE

c ). Sua forma é obtida a partir da imposição de limites formais conhecidos e
não contém nenhuma constante empírica. O termo de correlação para a aproximação
TPSS é obtido a partir de pequenos ajustes da expressão do PKZB e também tem
como elemento fundamental εPBE

c . Nesse funcional, a densidade de energia de cinética
não é expressa em termos da polarização de spin, ao contrário do que é feito no PKZB.

Como já mencionado, esses funcionais metaGGAs são construídos de maneira
a eliminar apropriadamente o erro de auto-interação da energia de correlação para
densidades de spin não-polarizadas. Assim, as aproximações PKZB e TPSS fornecem
energias de correlação corretas para densidades atômicas mesmo no limite de forte
interação, isto é, baixa densidade; no qual LDA e GGA falham severamente devido a
esse erro.

O funcional de energia de troca metaGGA (TPSS e PKZB) inicia-se a partir desse
termo do PBE GGA, no qual o fator Fx depende da densidade de gradiente reduzida
s (equação (2.31)), e impõe outros vínculos formais para s pequeno. Densidade de
gradiente reduzido s pequeno pode ocorrer em três situações diferentes [32]:

1. densidade praticamente uniforme com oscilações sinusoidais estáticas de ampli-
tude pequena e vetor de onda arbitrário k;

2. densidade estática que varia lentamente no espaço, e

3. perto do núcleo de um átomo, onde o potencial de troca GGA, δEx/δρ(r), possui
uma divergência não desejada e o do LDA não; e perto do extremo da densidade
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numa ligação covalente.

O funcional PBE GGA foi construído de modo que os termos de troca e correlação
juntamente restabelecessem o bom comportamento da LDA na situação (1). Já o termo
de troca do PKZB foi fundamentado nas situações (1) e (2) e o do TPSS foi construído
respeitando as três situações.

Genericamente, o termo de troca do metaGGA pode ser representado por:

EMGGA
x =

∫
ρεunif

x (ρ)FMGGA
x (ρ,∇ρ, τ))d3r . (2.35)

O termo de engradecimento é dado por:

FMGGA
x (ρ,∇ρ, τ) = 1 + κ− κ

1 + x/κ
, (2.36)

no qual x é uma complicada função das variáveis ρ,∇ρ, e τ , que possui diferentes
formas para o PKZB (com uma constante empírica) e para o TPSS (completamente
não-empírico), sendo κ uma constante não-empírica obtida da imposição do limite de
Lieb-Oxford. A maior diferença entre as duas formas é a exigência no TPSS de que
o potencial de troca seja �nito no núcleo para uma densidade exponencial de dois
elétrons, exigindo que Fx seja independente de s perto do núcleo:

∂Fx

∂s
|s≈0.4,z=1= 0 ; (2.37)

uma propriedade satisfeita no LDA, mas não no GGA. Assim, o metaGGA TPSS
recupera a energia de troca para a densidade exata do estado fundamental do átomo
de hidrogênio.

Os resultados obtidos com o funcional PKZB mostram que ele é menos acu-
rado do que o PBE para todas as propriedades moleculares exceto para as energias
de atomização [35, 37]. Além disso, os parâmetros de rede não melhoram de forma
sistemática em relação ao GGA. Já o TPSS melhora os comprimentos de ligações,
a descrição de sistemas com ligação de hidrogênio e sólidos iônicos, em relação ao
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PKZB. Em relação ao funcional PBE, o TPSS melhora signi�cativamente as energias
de atomização de moléculas e energias de superfície de sólidos, enquanto para as ou-
tras propriedades a acurácia é equivalente [35]. Espera-se que o TPSS seja bom para
situações intermediárias entre moléculas e sólidos (como aglomerados) e para combi-
nações deles (como reações químicas na superfície de um sólido). Sendo assim, um dos
objetivos do presente trabalho é testar a qualidade desse funcional.

Na prática, a resolução das equações de Kohn-Sham é feita numericamente, para
um dado funcional de troca e correlação Exc escolhido. Para tanto, expande-se os
orbitais num conjunto de funções de base convenientes e resolve-se a equação secular
resultante para os coe�cientes dessa expansão e/ou para os autovalores associados.

Nos cálculos de estrutura eletrônica realizados nesse trabalho, utilizamos o código
computacional Siesta (Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thousands
of Atoms) [38]. Uma das principais características dele é que os orbitais KS são
expressos como uma combinação linear de orbitais atômicos (LCAO) e além disso, as
funções de base são estritamente localizadas. Isso permite construir matrizes (como a
Hamiltoniana) esparsas e escalar o algoritmo linearmente com o tamanho do sistema,
possibilitando uma e�ciência computacional.

Na versão do programa utilizada estão implementados para cálculos auto-consis-
tentes os seguintes funcionais Exc: LDA (CA) e GGA (PBE, BLYP, PW92). Além des-
ses, a aproximação metaGGA (TPSS) foi implementada pelo nosso grupo de pesquisa
por M. F. Silva, A. J. R. da Silva, K. Capelle e A. Fazzio de forma não auto-consistente
(devido às di�culdades computacionais já citadas). Informações mais detalhadas sobre
o código Siesta podem ser obtidas na literatura [38, 39] e no seu manual (disponível
no endereço eletrônico: www.uam.es/siesta).
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2.2 Pseudopotencial

A determinação de propriedades eletrônicas de diversos materiais pode ser sim-
pli�cada com a utilização de pseudopotenciais atômicos, diminuindo o número total
de elétrons a ser tratado e conseqüentemente reduzindo o tempo computacional. O
pseudopotencial substitui o forte potencial de Coulomb do núcleo e os efeitos dos elé-
trons mais internos (fortemente ligados) por um potencial efetivo mais fraco atuando
nos elétrons de valência. Sendo esses últimos os responsáveis pelas ligações químicas.

O uso de pseudopotenciais está fundamentado �sicamente em dois motivos prin-
cipais. O mais importante é a diferença de escala de energia entre os elétrons de
valência e os de caroço, que tende a desacoplar as camadas de caroço das proprieda-
des de valência. Isso permite que o pseudopotencial seja gerado num cálculo atômico
e depois usado na obtenção de propriedades dos elétrons de valência em sólidos ou
moléculas, uma vez que os estados de caroço permanecem praticamente inalterados.
Devido a essa característica, diz-se que o pseudopotencial possui a propriedade de
transferibilidade. Além disso, como a energia total é estacionária em relação às fun-
ções de onda eletrônica, manter os orbitais de caroço �xos ao se mudar a con�guração
de valência de um átomo, chamada de aproximação de caroço congelado, leva apenas
a um erro variacional (de segunda ordem) na energia total [40].

Um dos primeiros trabalhos sobre o uso de pseudopotenciais foi o proposto por
Phillips e Kleinman [41], no qual eles mostraram que o potencial atrativo e as con-
tribuições da energia cinética se cancelam e assim podem ser substituídos por um
potencial efetivo na região do caroço. A partir disso, eles propuseram a construção
de uma pseudo-função de onda suave dos elétrons de valência ψv, como uma soma da
função de onda real dos elétrons de valência, φv mais uma combinação das funções de
onda dos elétrons de caroço, φc, isto é

ψv = φv +
∑

c

acφc , (2.38)
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tal que ac = 〈φc | ψv〉, dado que 〈φc | φv〉 = 0.

Substituindo (2.38) na equação de Schrödinger para a função de onda de valência
real,

Ĥφv = Evφv , (2.39)

sendo Ĥ o Hamiltoniano dado pela soma do operador potencial V̂ mais o operador
energia cinética (−∇2/2); e considerando as condições de normalização apresentadas,
obtemos:

Ĥψv +
∑

c

ac(Ev − Ec)φc = Evψv , (2.40)

na qual Ec são os autovalores dos estados do caroço. De�nindo o operador potencial
repulsivo V̂R por:

V̂R =

∑
c ac(Ev − Ec)φc

ψv

, (2.41)

temos que (em u.a.): (
−∇

2

2
+ V̂ + V̂R

)
ψv = Evψv . (2.42)

Dessa forma, o pseudopotencial resultante,

V̂ PS = V̂ + V̂R, (2.43)

representa um potencial atrativo mais suave, conseqüência do cancelamento entre o
termo atrativo V̂ e o termo repulsivo V̂R. Entretanto, a pseudofunção ψv não é única
e pode ser obtida de diversas maneiras. A escolha do pseudopotencial deve ser feita
considerando a acurácia dos resultados obtidos e a redução do tempo computacional.

Basicamente, os pseudopotenciais podem ser obtidos de duas maneiras: (1) em-
piricamente, sendo ajustados de forma a reproduzir dados experimentais, como por
exemplo as energias de bandas; (2) de forma ab initio, independentes de dados empí-
ricos e obtidos a partir da resolução da equação de Schrödinger (ou Dirac) para o caso
atômico.
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Nessa última classe de pseudopotenciais, o desenvolvimento dos chamados pseu-
dopotenciais de norma-conservada (PPNC) [42, 43] proporcionou uma forma direta
de tornar esses potenciais transferíveis e mais acurados nos cálculos de moléculas e
sólidos.

Os PPNCs utilizados em cálculos de estrutura eletrônica são os denominados
iônicos, que consideram o problema da interação apenas dos elétrons de valência.
Eles são obtidos dos PPNCs atômicos por um processo dito de desblindagem, isto é,
remove-se do potencial blindado os potenciais eletrostáticos e de troca e correlação
dos elétrons de valência. Dessa maneira, as pseudofunções produzidas não têm nós e
tornam-se idênticas à função de onda normalizada de todos elétrons a partir de um
determinado raio de corte.

Os PPNCs obedecem às seguintes propriedades básicas, propostas por Hamann,
Schluter e Chiang (HSC) [44]:

1. os autovalores de valência do pseudo e do cálculo de todos elétrons devem con-
cordar para uma dada con�guração atômica de referência:

εl = εPS
l ; (2.44)

2. a função de onda de valência obtida via cálculo de todos elétrons e a pseudofunção
devem ser iguais a partir de um determinado raio de corte (rc), isto é:

φl(r) = φPS
l (r) para r ≥ rc ; (2.45)

3. as integrais das densidades de carga real e pseudo concordam entre si, para cada
estado de valência e dentro da esfera de raio rc (conservação da carga), ou seja:

Ql =

∫ rc

0

| φl(r) |2 dr =

∫ rc

0

| φPS
l (r) |2 dr; (2.46)

4. as derivadas logarítmicas da função de onda real e da pseudofunção devem ser
iguais para r ≥ rc.



28 Capítulo 2. Cálculos de Estrutura Eletrônica

Das propriedades 1 e 2 segue que o pseudopotencial de norma conservada é igual
ao potencial atômico fora da região de caroço de raio rc. Já as propriedades 3 e 4 são
essenciais para a transferabilidade dos pseudopotenciais em diversos ambientes físicos.
A conservação da carga (item 3) garante que a carga total na região de caroço é correta
e que as propriedades de espalhamento do caroço sejam reproduzidas com um mínimo
de erro.

A geração do pseudopotencial começa com um cálculo atômico com todos elétrons
na aproximação escolhida, no caso DFT utilizando um dado funcional. O próximo
passo é identi�car os estados de valência e gerar os pseudopotenciais. Por último
deve-se testar a qualidade do pseudopotencial gerado, checando, por exemplo, sua
transferabilidade.

Como o pseudopotencial substitui o potencial do núcleo e elétrons mais internos,
ele é esfericamente simétrico e cada estado l, m pode ser tratado independentemente,
o que gera pseudos não-locais dependentes de l. Dentro da região de caroço é espe-
rado que o potencial seja repulsivo com um grau que depende do momento angular l.
Além disso, como a energia εl está �xa (autovalor do cálculo de todos elétrons, Te) o
pseudopotencial é obtido diretamente invertendo-se a equação de Schrödinger (radial):

V PS
l = εl − l(l + 1)

r2
+

1

rRPS
l (r)

d2

dr2

(
rRPS

l (r)
)

(2.47)

A forma analítica proposta por Kerker [45] para a pseudofunção é RPS
l (r) = ep(r),

r < rc, na qual p(r) é um polinômio de grau quatro com coe�cientes �xos determinados
impondo-se a continuidade da primeira e da segunda derivadas em rc e a conservação
da carga.

Troullier e Martins [43] generalizaram o método de Kerker de modo a obter
pseudofunções mais suaves e propuseram a seguinte forma para essas:

RPS
l (r) =





RTe
l (r) se r ≥ rc

rlep(r) se r ≤ rc ,

(2.48)
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na qual p(r) é um polinômio de grau oito:

p(r) = a0 + a1r + a2r
2 + a3r

3 + a4r
4 + a5r

5 + a6r
6 + a7r

7 + a8r
8 . (2.49)

Os coe�cientes são determinados a partir das seguintes considerações:

1. não singularidade do potencial na origem, isto é, a1 = 0;

2. conservação da norma para r < rc:
∫ rc

0

| RPS
l (r) |2 r2dr =

∫ rc

0

| RTe
l (r) |2 r2dr ; (2.50)

3. Continuidade das pseudofunções de onda e de suas cinco primeiras derivadas em
r = rc;

4. analiticidade do potencial na origem, a3 = 0;

5. curvatura nula para o pseudopotencial blindado na origem, (a2)
2+(2l+1)a4 = 0.

No nosso trabalho, usaremos pseudopotenciais gerados a partir de cálculos com
todos elétrons obtidos via DFT (aproximações LDA e GGA) e dessa abordagem pro-
posta por Troullier-Martins. Para os cálculos realizados com a aproximação metaGGA
utilizamos os pseudopotenciais obtidos via GGA, dada a di�culdade em fazer a auto-
consistência do potencial de troca e correlação nesse caso.
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Capítulo 3

Simulação Computacional

Simulações computacionais podem fornecer informações sobre situações nas quais
os resultados analíticos são difíceis de serem obtidos e também para casos em que os
dados experimentais são carentes. As propriedades calculadas nas simulações, obtidas
a partir de um dado modelo teórico, podem ser comparadas com os resultados expe-
rimentais, quando disponíveis, a �m de se rati�car o modelo. Caso haja desacordo,
deve-se rever o modelo ou buscar novas aproximações. Dessa forma, essas simulações
são de grande interesse tanto no campo teórico quanto no experimental.

O grande desenvolvimento tecnológico na área de computação nas últimas déca-
das tem permitido que problemas físicos mais complexos sejam tratados. Além disso,
as simulações podem ser realizadas em situações físicas extremas (como alta pressão
e/ou temperatura); condições, muitas vezes, difíceis de serem obtidas experimental-
mente.

Uma área que claramente se bene�cia desse desenvolvimento é o estudo de siste-
mas físicos à temperatura �nita (diferente do zero absoluto). Comumente as técnicas
empregadas nessas simulações são os métodos de Monte Carlo (MC) [1�3] e de Di-
nâmica Molecular (DM) [1], sendo o primeiro estocástico e o segundo determinístico.
Tradicionalmente, potenciais empíricos têm sido empregados para descrever o poten-
cial de interação entre as partículas nessas simulações. A principal razão para tanto é

31
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o alto custo computacional, causado pelo tamanho do sistema e/ou pela necessidade
de simulações muito longas. Entretanto, como esses potenciais são ajustados para
descrever com precisão o sistema próximo a certas con�gurações, não há nenhuma
garantia de que a descrição será igualmente apropriada em situações distintas des-
sas. Um exemplo desse problema é observado no estudo de aglomerados atômicos e
moleculares utilizando potenciais ajustados para as propriedades do sistema em fase
condensada (bulk). Nesse caso, geralmente, não se obtém bons resultados.

Existem diversas estratégias para a determinação dos potenciais empíricos mas,
de forma geral, esse processo envolve o ajuste de parâmetros a partir de um conjunto de
dados experimentais ou obtidos via cálculos quânticos. Ao se utilizar esses potenciais
deve-se sempre analisar a extensão de sua validade, sua aplicabilidade e acurácia, seja
no MC ou na DM. Ao contrário, ao se utilizar os métodos de primeiros princípios não
é necessário conhecer a priori informações adicionais sobre o sistema. Além disso, é
difícil explicar situações como formação e quebra de ligações químicas e transferência
de cargas utilizando os potenciais empíricos.

Dessa maneira, há um grande interesse em se utilizar as técnicas de simulação
(MC e DM) em conjunto com métodos que descrevam a estrutura eletrônica do sistema
com precisão, isto é, os métodos de primeiros princípios (ab initio). Um importante
avanço nesse sentido foi o trabalho de Car e Parrinello [46] de dinâmica molecular
quântica ou dinâmica de Car-Parrinello (CPMD)1. Nessas simulações, o movimento
dos núcleos é tratado classicamente, na forma usual de DM. No entanto, as forças
sobre esses são determinadas pela solução das equações eletrônicas obtidas via DFT.

O algoritmo de CP não resolve a dinâmica real dos elétrons, o que exigiria a
solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. Porém, ele foi desenvolvido
com o propósito de encontrar o estado fundamental para os elétrons, adiabaticamente,

1O nome dinâmica molecular quântica (Quantum Molecular Dynamics) é freqüentemente utilizado
na literatura, no entanto ele não é estritamente correto, dado que os movimentos nucleares são
clássicos. Por essa razão, preferimos utilizar dinâmica de Car-Parrinello.
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à medida que os núcleos se movem. Para tanto, adiciona-se uma energia cinética �ctícia
para os estados eletrônicos, gerando conseqüentemente uma Lagrangiana �ctícia para
o sistema. Um dos problemas relacionados ao método de Car-Parrinello refere-se
exatamente à escolha dessa Lagrangiana. Essa deve manter a superfície de energia
potencial (SEP) �ctícia perto da SEP real com uma acurácia aceitável. No entanto, ao
tratar o problema da estrutura eletrônica e do movimento dos núcleos conjuntamente,
a técnica CPMD permitiu pioneiramente o estudo de uma diversidade de problemas
além das capacidades iniciais dos métodos de estrutura eletrônica, como o estudo
de sólidos e líquidos em função da temperatura (além da aproximação harmônica),
transições de fase, etc.

Uma outra possibilidade de simulação ab initio é realizar o cálculo de estrutura
eletrônica para cada passo de Dinâmica Molecular. Esse procedimento é denominado
AIMD (Ab initio Molecular Dynamics) ou BOMD (Born-Oppenheimer Molecular Dy-
namics), esse último nome devido ao fato de que agora os movimentos do sistema são
feitos na SEP real. Simulações AIMD vêm sendo realizadas no estudo de diversos sis-
temas e propriedades e já foi implementada em vários códigos computacionais, como
por exemplo no Siesta.

Em situações onde se deseja acompanhar a evolução dinâmica do sistema, a
técnica de DM é claramente justi�cável. Entretanto, se não há interesse na evolução
dinâmica e sim nos valores médios ou con�gurações �nais, o método de MC passa a
ser uma alternativa viável e até mesmo mais e�ciente na amostragem do espaço de
fases. Esse método possui como vantagens o fato de não exigir o cálculo de forças, ao
contrário do método de DM, e de ser facilmente formulado para descrever situações
nas quais o sistema de interesse está numa situação de temperatura (e/ou pressão)
constante. Considerando essas razões e a inviabilidade de se obter as forças para o
funcional de troca e correlação metaGGA, optamos por implementar o método de
Monte Carlo em conjunto com cálculos de energia de primeiros princípios.
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Nas próximas seções desse capítulo, é apresentado uma breve revisão sobre os
fundamentos teóricos do método de Monte Carlo e sua implementação no código com-
putacional Siesta.

3.1 Monte Carlo

Inicialmente, o método de Monte Carlo (MC) não tinha o objetivo de resolver
problemas físicos, mas sim de calcular integrais que não podiam ser obtidas analiti-
camente, como por exemplo, integrais de funções não bem comportadas ou integrais
em espaços multi-dimensionais. Na Física e em outras áreas como Química e Biolo-
gia, essa técnica passou a ser mais utilizada com o desenvolvimento do algoritmo de
Metropolis et al. [47], nos anos 50, e com o surgimento de computadores rápidos.

O método de Monte Carlo parte da idéia de aproximar a média de um observável
por uma soma de apenas um conjunto característico de pontos do espaço de fase. Esses
são escolhidos randomicamente a partir de uma dada distribuição de probabilidade pµ

e usados como amostra estatística. Em termos físicos, essa é uma maneira estocástica
de evolução temporal de um dado sistema. No entanto, vale ressaltar que essa evolução
temporal não corresponde a nenhuma dinâmica física real, ao contrário do que occore
na DM, mas sim a um algoritmo numérico de gerar novas con�gurações.

As simulações computacionais geram informações sobre um sistema em nível
microscópico. A conversão dessas informações para termos macroscópicos (como pres-
são, energia interna, coe�cientes de transposrte, etc.) é feita por meio da mecânica
estatística e essas são as grandezas geralmente obtidas nos experimentos. Essa teoria
trata de sistemas com vários graus de liberdade e tem como objetivo obter médias
de observáveis macroscópicas desses sistemas a partir da Hamiltoniana supostamente
conhecida. Assim, a técnica de MC está fundamentada nessa teoria.

Da mecânica estatística do equilíbrio, temos que a média de uma propriedade A,
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no ensemble canônico, é dada por:

〈A〉 =
∑

i

Aipi =
1

Z

∑
i

Aie
−βEi , (3.1)

na qual i representa os estados do sistema, pi é a distribuição de probabilidade de
Boltzmann para um sistema em equilíbrio térmico, β = (kT )−1 na qual k = 1.38 ×
10−23J/K é a constante de Boltzmann, e Z é a função de partição do sistema dada
por:

Z =
∑

i

e−βEi . (3.2)

No entanto, só é possível calcular essa soma (eq. 3.1), sobre todos os estados, para
sistemas muito pequenos ou muito simples. Para o estudo de sistemas reais (mais
complexos), uma possível solução é obter a média apenas num subconjunto de estados,
apesar disso introduzir necessariamente um erro ao cálculo.

O estimador comumente utilizado para obter 〈A〉, equação (3.1), é dado por [3]:

AM =

∑M
µ=1Aµp

−1
µ e−βEµ

∑M
µ=1 p

−1
µ e−βEµ

; (3.3)

na qual a soma agora é sobre apenas um subconjunto de estados µ dos possíveis estados
i do sistema. Esse estimador tem a propriedade de que à medida que o número de
estados M aumenta, AM se torna uma estimativa mais acurada de 〈A〉, e no limite
M →∞ temos AM = 〈A〉. A questão agora é como escolher os estados µ de maneira
a se obter a melhor estimativa para 〈A〉. Se a escolha dos estados µ for feita de forma
homogênea no espaço de fase, uma amostragem representativa dele só será obtida
considerando-se um número muito grande de estados, o que geralmente será proibitivo
em termos do tempo computacional.

Uma boa estratégia é escolher os estados com probabilidade pµ = Z−1e−βEµ ,
ou seja, a própria probabilidade do ensemble, no caso o canônico. Dessa forma, o
estimador para 〈A〉, equação (3.3), se torna simplesmente:

AM =
1

M

M∑
µ=1

Aµ . (3.4)
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Uma técnica para acelerar a convergência do cálculo das médias é escolher preferen-
cialmente os estados mais importantes, com maior contribuição na soma na equação
(3.4). A esse procedimento denomina-se amostragem relevante (importance sampling).

Além disso, as con�gurações geradas pela simulação Monte Carlo seguem uma
cadeia de Markov [1,3], isto é, uma seqüência de transições sucessivas de con�gurações
em que o estado futuro depende apenas do estado presente e não dos estados passados.
Essa cadeia é construída de maneira que cada con�guração ν é atingida a partir da
con�guração µ, com uma dada probabilidade de transição P (µ→ ν). Em particular,
essas probabilidades devem satisfazer a dois critérios: (1) elas não devem variar no
tempo, e (2) devem depender apenas das propriedades dos estados atuais µ e ν, e não
de nenhum outro estado que o sistema já tenha passado. Além disso, as probabilidades
são normalizadas:

∑
ν

P (µ→ ν) = 1 . (3.5)

O processo de Markov é realizado de maneira que após um período su�ciente-
mente longo, o sistema, começando de qualquer estado, produzirá uma sucessão de
estados que aparecem com probabilidades proporcionais à distribuição de Boltzmann.
Para tanto, mais duas condições são impostas à cadeia de Markov: a de ergocidade
e a de reversibilidade microscópica (ou balanço detalhado). A primeira condição se
refere à exigência de que seja possível atingir qualquer estado do sistema a partir de
qualquer outro estado, num número �nito de passos.

Já a condição de balanço detalhado garante que a distribuição de probabilidade
gerada após o sistema ter entrado em equilíbrio é proporcional à distribuição de Boltz-
mann. No equilíbrio, a taxa com que o sistema entra e a com que ele sai de um estado
µ devem ser iguais. Isto é, as probabilidades de transição devem obedecer à:

pµP (µ→ ν) = pνP (ν → µ) , (3.6)
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com a razão entre elas dada por:

P (µ→ ν)

P (ν → µ)
=
pν

pµ

= e−β(Eν−Eµ) . (3.7)

Existe mais de uma maneira de se satisfazer à equação (3.7). No entanto, algumas
são mais e�cientes que outras na amostragem do espaço de fases. Uma possibilidade
que se mostrou bastante e�ciente foi a proposta por Metropolis et al. em 1953 [47].
Nesse algoritmo as transições de probabilidade são dadas por:

P (µ→ ν) =





1 se Eν ≤ Eµ

pν

pµ
= e−β∆E se Eν > Eµ ,

(3.8)

na qual ∆E = Eν − Eµ.

Do ponto de vista prático, as equações (3.8) estabelecem regras de aceitação e
rejeição para as mudanças de con�gurações do sistema e são elas que caracterizam o
algoritmo de Metropolis. Assim, se uma con�guração de energia menor for gerada,
então ela será sempre aceita. Já se a con�guração gerada tiver uma energia maior, a
probabilidade dela ser aceita é de e−β∆E e a de ser rejeitada é de 1−e−β∆E. Ao rejeitar
uma nova con�guração, o sistema mantém a conformação atual e as modi�cações
posteriores são feitas a partir dela.

Na �gura 3.1 a seguir temos uma representação grá�ca da probabilidade de acei-
tar ou rejeitar novas con�gurações. A área hachurada corresponde às transições aceitas
pelo algoritmo de amostragem de Metropolis. Originalmente, Metropolis propôs o al-
goritmo para o sistema no ensemble NVT, no entanto ele pode ser facilmente generali-
zado para os outros ensembles. Apenas deve-se mudar a distribuição de probabilidade
para o determinado ensemble.
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Figura 3.1: Esquema de aceitação e rejeição do algoritmo de Metropolis.

3.1.1 Implementação do método Monte Carlo

O primeiro passo na realização de um cálculo MC, uma vez escolhido o algoritmo
a ser utilizado, é escrever um programa computacional que o implemente. Nesse tra-
balho, como já foi citado anteriormente, o método Monte Carlo foi implementado, em
linguagem Fortran90, utilizando a estrutura do código Siesta. Uma possibilidade
seria utilizar um programa de simulação MC já disponível na literatura e acoplá-lo
ao Siesta. No entanto, preferimos desenvolver o nosso próprio código, uma vez que
isso permitiu um domínio maior sobre a técnica. Assim, algumas subrotinas especí�-
cas para o MC foram desenvolvidas e outras subrotinas do Siesta foram modi�cadas
apropriadamente.

Um algoritmo de simulação Monte Carlo pode ser esquematizado, simpli�cada-
mente, da seguinte maneira:

1. inicia-se a simulação a partir de uma con�guração qualquer do sistema, com uma
dada energia;

2. altera-se esta con�guração (mudança da posição das partículas e/ou do volume
do sistema);

3. calcula-se a energia da nova con�guração e aplica-se o teste de aceitação. Caso
o movimento seja aprovado, a nova con�guração é aceita; caso contrário, ela é
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rejeitada e a con�guração velha mantida;

4. repete-se o procedimento (a partir do item 2) até o �m da simulação.

O esquema apresentado permite, em princípio, realizar simulações MC para di-
versos sistemas e com diferentes �nalidades. No entanto, algumas questões devem ser
consideradas numa dada simulação, como por exemplo: qual deve ser o tempo a ser
simulado (isto é, número total de passos MC), tanto na fase de termalização quanto
de produção; qual con�guração inicial a ser usada; como deve ser feito o deslocamento
das partículas, etc. As respostas para essas questões são diferentes para cada sistema
estudado e muitas vezes são obtidas via o processo de tentativa e erro e baseado na
experiência de simulações prévias.

Além disso, a evolução de uma simulação geralmente pode ser dividida em dois
estágios. O primeiro é um estágio não estacionário, no qual as con�gurações geradas
não constituem con�gurações típicas de equilíbrio, e portanto não são utilizadas para
o cálculo das médias. Esse período é conhecido como termalização ou equilibração.
Uma maneira simples de observar esse estágio é monitorar os valores instantâneos
de grandezas como energia e pressão, e observar o momento em que eles começam
a oscilar em torno de valores médios estáticos. A segunda etapa das simulações é
o estágio estacionário ou de equilíbrio, e as médias de interesse são obtidas com as
con�gurações geradas nesse período. Nessa última etapa, a probabilidade média de
se encontrar o sistema num particular estado µ é proporcional ao peso de Boltzmann
e−βEµ desse dado estado.

Em relação às con�gurações iniciais, temos que elas podem ser obtidas de diversas
formas: disposição aleatória das partículas dentro da caixa de simulação; con�guração
de uma rede cristalina ou até mesmo de geometrias obtidas de simulações anteriores.
Em diversos casos, a con�guração inicial escolhida não é particularmente importante,
no entanto uma escolha apropriada pode diminuir o tempo de termalização.
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A alteração das con�gurações também pode ser feita de diversos modos, uma vez
que os movimentos numa simulação MC não precisam ser movimentos �físicos�. Ao
contrário, numa simulação de Dinâmica Molecular as con�gurações são alteradas de
acordo com as equações de movimento clássicas (equações de Newton). Essa �exibili-
dade do método MC permite que vários problemas de naturezas diferentes possam ser
tratados de forma e�ciente.

Uma crítica geralmente feita às simulações MC quando comparadas às de DM é
a de que nessa última as coordenadas das partículas são ajustadas simultaneamente,
enquanto no MC apenas algumas coordenadas são modi�cadas num passo. Como con-
seqüência, movimentos coletivos não seriam descritos de maneira e�ciente no MC, o
que poderia afetar a taxa de termalização e até mesmo a descrição das propriedades
na fase de produção. Entretanto, no MC implementado no presente trabalho esse
problema não ocorre, uma vez que as coordenadas dos átomos são ajustadas simulta-
neamente e a isso será denominado passo MC.

Apesar da �exibilidade para alterar as con�gurações dos sistema no MC, as
regras dos movimentos devem ser bem estabelecidas. Dessa maneira, no que se refere
às mudanças das con�gurações, várias subrotinas foram desenvolvidas e utilizadas
conforme os objetivos de cada simulação. No caso de sistemas moleculares usualmente
podemos considerar a aproximação de corpos rígidos2 e os possíveis movimentos são: o
de translação do centro de massa e o de rotação rígida em torno de algum eixo (x, y, z).

A translação é feita calculando-se um novo valor para cada uma das coordenadas
(x, y, z) do centro de massa da molécula de acordo com as equações:

xi+1 = xi + δrξ1

yi+1 = yi + δrξ2

zi+1 = zi + δrξ3 , (3.9)

2No capítulo 6 discutiremos mais a respeito dessa aproximação de corpos rígidos.
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nas quais ξj são números aleatórios no intervalo [−1, 1] e δr é o deslocamento má-
ximo (ajustado periodicamente durante a simulação de forma a se obter uma taxa de
aceitação em torno de 50%). Para determinar o valor do δr deve-se considerar que se
este for muito grande, é provável que a con�guração resultante tenha alta energia e
portanto não será aceita. Ao contrário, se for muito pequeno, a mudança de energia é
pequena e praticamente todos os passos serão aceitos.

A rotação rígida por um ângulo α em torno de um dado eixo é feita sorteando-se
um dos eixos (entre x, y ou z) aleatoriamente e, em seguida, aplicando a equação:

αi+1 = αi + δθξ , (3.10)

na qual αi é um dado ângulo inicial, δθ é o ângulo máximo de rotação e ξ é um
número aleatório. Analogamente ao δr, o valor de δθ também é ajustado no decorrer
da simulação. Entretanto, vale ressaltar que não existe uma única maneira para o
ajuste desses parâmetros, de modo a se obter a taxa de aceitação desejada.

No caso de sistemas atômicos, como para os aglomerados de Silício estudados
nesse trabalho, a mudança de con�guração é feita modi�cando-se as coordenadas de
cada átomo. Para tanto, utilizamos as equações (3.9) para cada um dos átomos, sendo
que agora xi, yi e zi são as coordenadas cartesianas de cada um deles.

Para o teste de aceitação utilizamos o algoritmo de Metropolis, conforme discu-
tido na seção anterior, que tem a variação de energia como termo decisivo na regra de
seleção de con�gurações. O cálculo da energia total do sistema é feito completamente
pelo código Siesta, de acordo com o formalismo da Teoria do Funcional da Densidade
(vide capítulo 2). Esse cálculo é o responsável pelo maior tempo computacional da
simulação, uma vez que para cada tentativa de mudança de geometria do sistema,
a energia total é calculada de forma ab initio. O algoritmo foi implementado para
comparações de energia obtidas via qualquer um dos funcionais de troca e correla-
ção implementados no Siesta, inclusive para o metaGGA, sendo a opção desejada



42 Capítulo 3. Simulação Computacional

indicada pelo usuário no arquivo de entrada.

Assim, pelo algoritmo de Metropolis, dada uma nova con�guração, calcula-se
sua energia (Ei+1) e a diferença de energia em relação à con�guração anterior, isto é,
∆E = Ei+1 − Ei. Se ∆E ≤ 0, então a nova con�guração é aceita e torna-se parte
da cadeia markoviana. Agora, se ∆E > 0, sorteia-se um número aleatório ξ entre 0
e 1 e compara-se com e−β∆E. Se ξ > e−β∆E, então rejeita-se a nova con�guração e a
con�guração i passa a ser a con�guração i + 1. Se ξ ≤ e−β∆E, a con�guração nova é
aceita e passa a ser a con�guração i+ 1.

Ao �nal da simulação MC utiliza-se as con�gurações geradas para se obter ca-
racterísticas do sistema como função de distribuição radial e angular, variação dos
comprimentos de ligações entre átomos, etc. Além disso, é possível calcular propri-
edades termodinâmicas, como calor especí�co e compressibilidade térmica, por meio
das médias obtidas durante a fase de equilíbrio. Outras propriedades de interesse,
como momento de dipolo para sistemas moleculares, podem ser calculadas durante o
decorrer da simulação.

Outro fator importante que se deve analisar numa simulação MC é o gerador de
números aleatórios, pois a qualidade da amostragem do algoritmo de Metropolis está
diretamente relacionada a esses números. Algumas propriedades que devem ser consi-
deradas no gerador são: uniformidade, aleatoriedade, ausência de correlação sequencial
em chamadas sucessivas e periodicidade. Além disso, características computacionais
como rapidez e portabilidade também são analisadas. Dentre os geradores disponíveis
na literatura optamos, após a realização de alguns testes, pelo gerador denominado
ran2 [48], que será então utilizado nas simulações.

A �gura 3.2 a seguir ilustra esquematicamente o algoritmo de simulação do pro-
grama MC ab initio implementado.



3.1. Monte Carlo 43

Figura 3.2: Ilustração esquemática do programa MC implementado, no
qual os cálculos de energia total são realizados via DFT (calculados no
código Siesta).
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3.1.2 Análise dos dados

Após o sistema estar na fase de equílíbrio, as informações disponíveis na simu-
lação sobre o sistema são coletadas para obter os valores médios de grandezas de
interesse. Entretanto, é necessário determinar por quanto tempo a simulação deve ser
realizada de modo a se obter boas estimativas desses valores (equação 3.4), ou seja,
determinar o número total de passos MC da simulação.

As mudanças con�guracionais em cada passo MC são pequenas e portanto as
con�gurações sucessivas geradas na simulação são bastante correlacionadas, isto é,
estatisticamente dependentes. Assim, para estimar o número total de passos da simu-
lação, deve-se analisar o tempo de correlação τ do sistema. Esse tempo representa o
número de passos após o qual uma con�guração será estatisticamente independente
da anterior e portanto fornecerá informação relevante no cálculo das médias.

Em geral, se uma simulação é realizada num tempo tmax (isto é, o total de passos
MC), então o número de medidas independentes que se pode obter, após o período de
termalização, é da ordem de:

n =
tmax

2τ
. (3.11)

O fator 2 aparece para se ter con�gurações realmente independentes e assim consi-
derarmos um número maior do que o próprio τ ; no caso, o dobro. No entanto, uma
prática usual de simulação MC é fazer medidas em intervalos de tempo menores do
que o do tempo de correlação. Isso porque, primeiramente, não é possível determinar
a priori esse tempo e também porque com tempos menores pode-se medir a função de
autocorrelação com uma melhor estimativa.

2A denominação tempo de correlação é feita devido ao seu uso original nas simulações DM, na
qual um passo de simulação realmente representa um intervalo de tempo real.
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A função de autocorrelação não-normalizada3 pode ser expressa como:

C(t) =
1

tmax − t

tmax−t∑

t′=0

m(t′)m(t′ + t) +

− 1

tmax − t

[
tmax−t∑

t′=0

m(t′)

]
×

[
tmax−t∑

t′=0

m(t′ + t)

]
, (3.12)

na qual m(t) representa a grandeza analisada e t o passo MC. Para tempos grandes,
espera-se que a autocorrelação decaia exponencialmente, por causa da natureza mar-
koviana dos pontos que geram essa função. Além disso, para um tempo muito grande
o comportamento da função de autocorrelação se torna ruidoso e esses pontos são des-
considerados na determinação de τ . Entretanto, o ponto exato em que se deve truncar
a função pode ter um efeito importante no valor resultante de τ .

O tempo τ é dado idealmente pela integração da função C(t) para todos os
tempos:

τ =

∫ ∞

0

C(t)dt . (3.13)

Essa equação é válida se existe apenas um tempo de correlação característico do sis-
tema. No entanto, existem situações nas quais identi�ca-se diferentes tempos τ , corres-
pondentes aos diferentes estados do sistema. Nesses casos, a função de autocorrelação
é então dada por:

C(t) =
∑

i 6=0

cie
−t/τi , (3.14)

e o tempo de correlação total é então:

τ =
∑

i 6=0

ciτi. (3.15)

Além disso, análises com relação aos erros das médias também devem ser feitas
para simulações MC. Nelas, as principais fontes de erro são o número de passos MC
�nito considerado na etapa de termalização e na fase seguinte, a de equilíbrio. No

3Para normalizar basta dividir a função pelo seu valor no instante inicial, isto é, C(0).
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entanto, o problema da termalização é menos importante do que o de autocorrelação
no equilíbrio.

A estimativa do desvio padrão da média é dada por:

σ =

√∑n
i=0(mi −m)2

n(n− 1)
=

√
1

n− 1
(m2 −m2) ; (3.16)

na qual consideramos que as amostragens de m são estatisticamente independentes, o
que geralmente não ocorre. De fato, pode-se demonstrar que a expressão correta para
σ é:

σ =

√
1 + 2τ/∆t

n− 1
(m2 −m2) (3.17)

na qual τ é o tempo de correlação e ∆t é o intervalo de tempo entre as medidas
tomadas.

Claramente, essa equação (3.17) se torna igual a anterior (eq. 3.16) para ∆tÀ τ .
No entanto, o que se tem normalmente é ∆t ¿ τ e, nesse caso, podemos ignorar o 1

no numerador de (3.17). Além disso, considerando a equação 3.11 e n grande, tem-se:

σ =

√
2τ

tmax

(m2 −m2) , (3.18)

que é independente de ∆t e portanto o intervalo entre as medidas pode ser escolhido
da forma mais conveniente para cada simulação.
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Aglomerados atômicos e moleculares

Uma das grandes motivações dos estudos de aglomerados é compreender a tran-
sição das propriedades individuais dos átomos para o comportamento coletivo de sis-
temas condensados. Geralmente observa-se que essas propriedades são bastante pe-
culiares nos aglomerados, sendo qualitativamente diferentes das observadas nos seus
constituintes isolados e nos sistemas macroscópicos correspondentes.

Os aglomerados (clusters) são sistemas que não possuem a composição e geome-
tria bem de�nidas das moléculas. Eles são agregados �nitos de átomos ou moléculas,
cuja composição pode ser modi�cada adicionando-se ou removendo-se as unidades das
espécies constituintes. Podemos classi�cá-los em homogêneos, nos quais as unidades
constituintes são da mesma espécie, ou heterogêneos, isto é, compostos por diferentes
unidades. Além disso, eles podem ser neutros ou carregados (positiva ou negativa-
mente); sólidos ou líquidos; quimicamente inertes ou reativos. Notavelmente, todas
essas propriedades, bem como energia de ligação, estrutura eletrônica, temperatura de
fusão, têm uma forte dependência com o tamanho do aglomerado.

Além disso, a força de interação entre os constituintes dos aglomerados pode
ser de diferentes tipos: forte atração entre íons carregados com cargas opostas (como
nos aglomerados de NaCl), atração de van der Waals (por exemplo para Ar e He),
ligações químicas covalentes (como no caso do Si), ou ligações metálicas (por exemplo,

47
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aglomerados de Na e Cu). Uma característica interessante dos aglomerados de átomos
metálicos com tamanho pequeno é que eles interagem através de forças que são muito
mais parecidas com ligações covalentes do que com as forças exercidas pelos elétrons
quase livres dos metais em fase condensada (bulk).

O ponto de partida para o estudo das propriedades elétricas, magnéticas, óticas
ou mecânicas de aglomerados é a determinação de sua estrutura. Dada a composição
e tamanho do sistema, deve-se obter a con�guração correspondente de menor energia,
isto é, o mínimo global da superfície de energia potencial; e eventualmente con�gura-
ções relacionadas aos outros isômeros (mínimos locais). Para tanto, deve-se combinar
cálculos teóricos e medidas experimentais.

A �gura 4.1 ilustra um processo teórico de busca pela con�guração de menor
energia (via técnica de Simulated annealing) para um aglomerado de Silício (Si7). As
con�gurações intermediárias mostradas representam os isômeros identi�cados durante
o processo.

Figura 4.1: Ilustração de um processo de busca do mínimo global de energia
para o aglomerado Si7. Também são mostrados alguns isômeros (con�gura-
ções de mínimos locais) do sistema. Figura retirada do trabalho de J. R.
Chelikowsky et al. [49].

Os métodos experimentais para a produção de aglomerados foram desenvolvidos
há algumas décadas, sendo utilizados inicialmente no estudo de sistemas de gases
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nobres [50]. De maneira simpli�cada, o procedimento experimental divide-se em duas
etapas: i) produção e ii) identi�cação dos aglomerados.

Em relação à primeira etapa, eles podem ser produzidos num feixe ultrasônico
pulsado (ou de laser) seguido de uma condensação de vapor. Geralmente seu tamanho
é determinado num espectrômetro de massa após o sistema passar por um processo de
ionização e aceleração. Dentre as técnicas experimentais utilizadas com aglomerados
podemos citar: fotofragmentação, dissociação induzida por colisão e espectroscopia
fotoeletrônica de íons negativos. O desenvolvimento dessas técnicas permitiu que sis-
temas com tamanhos e cargas selecionados sejam formados e analisados.

Além disso, no espectro de massa dos aglomerados é possível observar picos
maiores para certos tamanhos especí�cos. Esses picos ocorrem nos ditos �números
mágicos�, isto é, correspondem aos aglomerados mais estáveis comparados com os de
tamanho próximos. A �gura 4.2 mostra o espectro de massa para aglomerados de
Sódio e os seus �números mágicos�.

Figura 4.2: Espectro de massa de aglomerados de Sódio, com os �números
mágicos� indicados. Figura retirada do trabalho de M. Schmidt et al. [51]

No entanto, algumas questões relacionadas aos aglomerados nem sempre po-
dem ser respondidas simplesmente considerando-se os resultados experimentais isola-
damente. Para respondê-las de forma mais apropriada, é necessário realizar um estudo
teórico desses sistemas. Os objetivos desses estudos são reproduzir de forma con�ável
os resultados experimentais e também predizer outras propriedades não fornecidas nos
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experimentos.

Tendo a geometria do aglomerado, uma pergunta que pode ser feita é como o
aumento da temperatura (e/ou pressão) in�uencia nas suas propriedades estruturais
e energéticas. Para respondê-la utiliza-se técnicas de simulação computacional como
Monte Carlo e Dinâmica Molecular, empregando um modelo teórico escolhido para des-
crever a interação entre os constituintes. Tradicionalmente, modelos parametrizados
(potenciais empíricos e semiempíricos) são utilizados para essa descrição. Entretanto,
como esses potenciais geralmente são ajustados para as propriedades do material no
estado de fase condensada, não há garantia de que eles serão igualmente adequados
no estudo de aglomerados. Principalmente para estudos em que se deseje fazer uma
amostragem do espaço de con�gurações (inclusive considerando uma temperatura �-
nita, diferente do zero absoluto), esses potenciais costumam não ser apropriados na
descrição desses sistemas. Dessa maneira, é de extrema importância simulações de
primeiros princípios para aglomerados, como as que serão realizadas nesse trabalho.

Antes de apresentarmos os resultados das simulações realizadas, discutiremos
brevemente, nas seções a seguir, as propriedades estruturais e termodinâmicas de aglo-
merados usualmente analisadas em simulações computacionais. Em seguida, faremos
uma introdução a respeito das características dos aglomerados de silício e água, estu-
dados nesse trabalho, indicando referências nas quais pode-se obter mais informações
acerca desses sistemas.

4.1 Análise de propriedades estruturais

Como já citado, as simulações computacionais (MC ou DM) podem fornecer
informações sobre as estruturas e outras propriedades interessantes dos aglomerados.
Uma característica usualmente analisada é o grau de rigidez do sistema, medido por
meio das �utuações dos comprimentos de ligação entre os átomos (BLF � Bond-Length
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Fluctuation). Esse é de�nido por:

δ =
2

N(N − 1)

∑
i<j

(〈r2
ij〉 − 〈rij〉2

)1/2

〈rij〉 , (4.1)

na qual N é o número de átomos, rij a distância entre os átomos i e j, e 〈〉 denota
uma média sobre o ensemble durante uma simulação. Essa quantidade (adimensional)
é sensível à mudanças estruturais; assim, quando ocorre uma transição de fase o BLF
muda bruscamente. Portanto, um grá�co de BLF em função da temperatura pode
fornecer uma estimativa da região de temperatura de transição de fase.

Outra propriedade geralmente estudada é a função de distribuição radial, que
indica o grau de ordenamento do sistema e que, muitas vezes, pode ser comparada
com resultados experimentais obtidos por meio das técnicas de difração de nêutrons e
raio-x e espalhamento de raio-x. A função de distribuição radial (RDF), g(r), fornece
a probabilidade de se encontrar um par de átomos a uma distância r, relativa à proba-
bilidade esperada para um sistema de mesma densidade com distribuição totalmente
aleatória (isto é, distribuição de um gás ideal). Para o ensemle canônico temos essa
função de pares de�nida como [1]:

g(r1, r1) =
N(N − 1)

ρ2ZNV T

∫
dr3dr4 . . . drNe

−βU(r1,r2,...rN ) , (4.2)

na qual ri são as coordenadas dos átomos i e ρ é a densidade do sistema. Uma de�nição
equivalente pode ser expressa em termos de médias sobre pares do ensemble, isto é:

g(r) = ρ−2〈
∑

i

∑

j 6=i

δ(ri)δ(rj − r)〉 =
V

N2
〈
∑

i

∑

j 6=i

δ(r−rij)〉 . (4.3)

Nas nossas simulações calculamos a RDF utilizando os histogramas de distâncias
dos pares de átomos i e j, isto é, a função é obtida calculando-se as distâncias entre
os átomos para cada con�guração e fazendo-se uma média sobre o número total de
con�gurações obtidas na simulação. No entanto, como os sistemas estudados são
muito pequenos não normalizamos a função em relação à probabilidade do gás ideal.
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Analogamente ao g(r), obtém-se a função de distribuição angular (ADF), considerando
a probabilidade de se encontrar três átomos formando um dado ângulo θ.

4.2 Propriedades termodinâmicas

Nessa seção faremos uma análise das mudanças que ocorrem nos aglomerados com
a variação da temperatura. Essas mudanças apresentam características peculiares que
determinam as propriedades termodinâmicas de sistemas pequenos.

Estritamente falando, mudanças estruturais observadas em aglomerados não po-
dem ser consideradas como uma transição de fase propriamente dita, uma vez que
essas só ocorrem no limite macroscópico. Entretanto, o aumento de �utuações indica
uma reorganização estrutural relacionada a uma mudança de estado. Nesse traba-
lho utilizaremos a expressão �transição de fase� para aglomerados considerando esses
aspectos, e como sinônimo para o processo de transição entre isômeros distintos.

Dois aspectos importantes estão relacionados com a termodinâmica desses siste-
mas. O primeiro se refere ao fato de que as transições de fase em sistemas pequenos
não ocorrem em uma dada temperatura de�nida, mas sim ocorrem de forma gradual
ao longo de uma faixa de temperatura. Dessa maneira, existem bandas de tempe-
ratura e pressão nas quais duas ou mais estruturas do aglomerado podem coexistir
dinamicamente. O segundo aspecto é que as propriedades termodinâmicas estão dire-
tamente relacionadas ao tamanho do sistema. Além disso, devido ao tamanho �nito
do aglomerado, as quantidades termodinâmicas obtidas em diferentes ensembles, por
exemplo canônico ou microcanônico, podem ser diferentes.

Experimentalmente, o estudo das transições de fase de aglomerados é feito usu-
almente por meio de duas maneiras: (1) análise da mudança de alguma propriedade
física ao longo da faixa de transição, como por exemplo as mudanças nos padrões de
difração de raio-x; (2) medida da curva calórica E = E(T ), isto é, a energia interna E
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do aglomerado em função da temperatura T .

Análises de difração eletrônica e de raio-x e técnicas de nanocalorimetria têm sido
utilizadas para o estudo de fusão de aglomerados depositados em substratos [52]. No
entanto, os métodos de difração citados não podem ser aplicados para o caso de aglo-
merados livres e com massa selecionada em vácuo, devido basicamente à duas razões:
a primeira é que não se conhece método de medir temperatura nesse caso; e segundo
porque a densidade dos aglomerados com massa selecionada é muito baixa e portanto
é extremamente difícil coletar um sinal de difração nesse caso. Já os experimentos de
calorimetria foram realizados tanto para aglomerados depositados em substratos [53]
quanto para aglomerados livres [51, 54].

Nos estudos teóricos de transição de fase de aglomerados o que se observa ge-
ralmente são características como: pico no grá�co de calor especí�co em função da
temperatura; uma diminuição abrupta do número de coordenação médio e aumento
repentino nas �utuações dos comprimentos de ligações entre os átomos (BLF).

A �gura 4.3 mostra um grá�co de calor especí�co (à esquerda) e do BLF (à
direita), ambos em função da temperatura, para um aglomerado de Argônio (Ar57).
Neles podemos observar o pico no grá�co de c(T ) e o aumento abrupto no do BLF(T )

correspondentes à faixa de temperatura da transição de fase.

Figura 4.3: Ilustração de características observadas em transições de fase: grá�co
do calor especí�co (à esquerda) e do BLF (à direita), ambos em função da tempe-
ratura, para o aglomerado Ar57. Figura retirada do trabalho de D. D. Frantz [55].
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Também podemos citar algumas diferenças entre as transições de fase que ocor-
rem nos sistemas em fase condensada (bulk) e nas dos aglomerados. Nesse último caso
temos que:

1. o ponto de fusão geralmente diminui e depende fortemente com o tamanho e
estrutura do sistema;

2. o calor latente é menor, e isso pode ser entendido, por exemplo, notando que o
desordenamento em uma superfície requer menos energia do que para desordenar
átomos mais internos;

3. como já dito, a transição não ocorre num ponto de�nido, mas sim numa faixa
de temperatura.

Todas essas características também ocorrem no fenômeno de isomerização de
aglomerados. De fato, o derretimento de pequenos sistemas pode ser considerado
como sinônimo de uma transição entre isômeros associados à distintas con�gurações
nucleares.

4.2.1 Estimativa de Tm na aproximação harmônica

Uma maneira simples de estimar teoricamente a temperatura de transição de fase
Tm é utilizando a probabilidade de um dado mínimo local (isômero) ocorrer, que está
diretamente relacionada com a sua função de partição. A idéia é obter a temperatura
na qual a probabilidade de ocorrência de dois isômeros diferentes na SEP seja a mesma.
Na �gura 4.4 ilustramos esquematicamente a SEP com os diferentes isômeros (s e s′).

A seguir demonstramos como obter essa temperatura. Dado um aglomerado de
tamanhoN e considerando que o acoplamento entre os modos vibracionais e rotacionais
pode ser desprezado, a função partição total do mínimo s pode ser fatorada como:

Zs = Ztr
s Z

rot
s Zvib

s (4.4)
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Figura 4.4: Ilustração de uma SEP com dois isômeros distintos, s e s′, com
energias Es e Es′ , respectivamente. A temperatura de transição de fase é
obtida quando a probabilidade de ocorrência dos dois isômeros for a mesma.

na qual Ztr
s e Zrot

s são as funções de partição relacionada à translação do centro de
massa e movimento de rotação rígido, respectivamente, e Zvib

s está relacionada aos
movimentos vibracionais em torno do mínimo s.

Para pequenas oscilações podemos considerar a aproximação harmônica e escre-
ver a energia potencial do sistema em termos dos modos normais de vibração (coor-
denadas ξs,i), isto é,

U = E0
s +

1

2

κ∑
i=1

ω2
s,iξ

2
s,i , (4.5)

na qual ωs,i são as freqüências associadas aos κmodos normais (sendo κ = 3N−6) e E0
s

é a energia do mínimo s. Assim, nessa aproximação, a função de partição vibracional
é dada por:

Zvib
s = e−βE0

s

κ∏
i=1

(
kT

}ωs,i

)
. (4.6)

Para as outras funções temos as seguintes expressões:

Ztr
s = V

(
MkT

2π}2

)3/2

; (4.7)

Zrot
s =

(
2πkTIs

}2

)3/2

; (4.8)

nas quais k é a constante de Boltzmann, V é o volume da caixa na qual o aglomerado
está contido, M é a sua massa e I é a média geométrica dos momentos principais de
inércia (Ii, i = 1, 3) de s, isto é, Is = (I1I2I3)

1/3.
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Considerando agora que cada mínimo s possui um número ns de isômeros equi-
valentes por permutação, temos que ns é dado por ns = 2N !/hs para aglomerados
homogêneos, sendo hs a ordem do grupo de simetria ao qual o mínimo s pertence. A
probabilidade ps do sistema estar nesse mínimo é então expressa como:

ps =
nsZs

Z
=

nsI
3/2

s e−βE0
s (

∏κ
i ωi,s)

−1

∑Mmin

j=1 njI
3/2

j e−βE0
j (

∏κ
i ωi,j)−1

, (4.9)

na qual Mmin representa o número de mínimos possíveis.

A razão de probabilidade entre dois mínimos, s e s′, será dada por:

ps′

ps

=
ns′

ns

e−β(E0
s′−E0

s )

(
Is′

Is

)3/2 ( ∏κ
i ωi,s∏κ
i ωi,s′

)
. (4.10)

Finalmente, utilizando as equações acima e igualando ps′ a ps, temos que a temperatura
de transição de fase entre esses dois mínimos é:

Tm =
∆E

k

[
ln

(
ns′

ns

)
+

3

2
ln

(
Is′

Is

)
+ ln

( ∏κ
i ωi,s∏κ
i ωi,s′

)]−1

, (4.11)

na qual ∆E = E0
s′ − E0

s . Essa temperatura pode ser vista como um limiar acima da
qual o isômero s′ passa a ser mais provável do que o s, enquanto para temperaturas
abaixo de Tm o último é o mais provável.

A equação (4.11) será utilizada no estudo da isomerização de aglomerado de
Silício, que será apresentado no próximo capítulo.

4.3 Aglomerados atômicos de Silício

Vários trabalhos foram feitos com aglomerados semicondutores, particularmente
os de Silício, devido ao seu interesse em física da matéria condensada e de um possível
potencial em aplicações industriais. Por exemplo, uma aplicação seria a produção de
�lmes amorfos a partir da deposição de aglomerados em substratos, ou a produção de
materiais com propriedades especí�cas incorporando aglomerados em uma matriz.
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Diversos estudos téoricos [56�61] e experimentais [62�65] envolvendo aglomerados
neutros e iônicos de silício foram feitos nas últimas décadas, abrangendo estruturas
pequenas (2 átomos) e médias (da ordem de 70 átomos). Em particular, a investigação
dos sistemas pequenos é interessante e importante uma vez que os aglomerados maiores
podem fragmentar em unidades menores.

Os aglomerados pequenos de Silício possuem uma grande variedade de estruturas,
sendo bastante diferentes das do Carbono (que são mais abertas) e mais similares com
as do Germânio. Uma característica desse sistema é que suas ligações entre os átomos
são covalentes e fortemente direcionais.

Vários modelos de potenciais semiempíricos foram desenvolvidos para o estudo
de simulações do Silício em fase condensada, como o de Terso� [66] e o de Stillinger-
Weber [67]. No entanto, esses estudos mostraram que é difícil, se não impossível,
construir um único modelo teórico que descreva corretamente os diferentes tipos de
ligação química para os diversos arranjos atômicos, isto é, a fase cristalina, a amorfa,
a líquida, etc. Geralmente, os modelos empíricos descrevem bem apenas con�gurações
similares às utilizadas na parametrização.

No caso de aglomerados o desenvolvimento de potenciais é ainda mais compli-
cado, uma vez que geralmente os ajustes são feitos com as propriedades do sistema
na fase cristalina. Assim, os potenciais empíricos serão mais adequados no caso dos
aglomerados maiores e raramente para os pequenos. Entretanto é difícil determinar
com precisão a partir de qual tamanho ele passa a ser válido, sendo necessário realizar
comparações com dados experimentais e com cálculos ab initio.

Os experimentos com aglomerados de Silício iniciaram-se com o trabalho de Ho-
nig [68] na década de 50, no qual ele detectou sistemas com dois a sete átomos (Si2−7)
no vapor de sílicio líquido, utilizando técnicas de espectroscopia de massa. Posterior-
mente, os avanços nas técnicas experimentais permitiram a formação de aglomerados
com tamanho e carga selecionados. Dentre as técnicas utilizadas temos: photodeta-
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chment de íons negativos [69]; estudos de duplo-fóton ionização [70] e da reatividade
química [71,72]; dissociação induzida por colisão [73] e fotofragmentação de íons posi-
tivos e negativos [62,74].

Experimentalmente, o foco maior dos estudos é nos aglomerados iônicos de Sin.
Em particular, os aglomerados carregados positivamente Si+n com até 70 átomos apa-
rentam ser menos reativos do que a superfície de silício [64] e de acordo com estudos
de dissociação por colisão induzida, esses aglomerados dissociam liberando mais as
espécies Si6 e Si10.

Com relação às estruturas, existe uma grande correlação entre a geometria dos
sistemas neutros e a dos carregados, sendo geralmente a mesma em ambos os casos.
Uma exceção bem conhecida é o caso do Si6 que apresenta uma estrutura tetraédrica
bicapped (C2v) quando carregado negativamente, Si−6 , diferente da geometria do aglo-
merado neutro (grupo de simetria D4h).

Dentre os aglomerados pequenos observa-se que os mais estáveis são os com
4, 6, 7 e 10 átomos [75], isto é, esses são os �números mágicos� para o Si. A abundância
dos sistemas neutros pode ser re�etida na intensidade de cada aglomerado iônico no
espectro de massa de fotoionização. Além disso, as estruturas obtidas teoricamente
por diferentes métodos para esses aglomerados foram con�rmadas experimentalmente,
com exceção do caso Si5. A geometria prevista teoricamente para o estado fundamental
é um triângulo (C2v) para o Si3, rômbica (D2h) para o Si4, bi-piramidal (D3h) para
o Si5, bipirâmide tetragonal (D4h) e bipirâmide pentagonal (D5h) para o Si6 e Si7,
respectivamente.

No caso do Si5 há alguns indícios experimentais indiretos que con�rmam a es-
trutura D3h como a mais estável. Um deles é que essa é a estrutura dos aglomerados
carregados, tanto positiva quanto negativamente [62, 76]. Outro é que o potencial de
ionização determinado experimentalmente [65] está em acordo com essa geometria.
Teoricamente, diversos trabalhos também obtêm essa estrutura para o mínimo global
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de energia [57,59,76,77].

Outra característica interessante desses sistemas é que analisando as estruturas
dos aglomerados pequenos (Si3−7) observa-se que cada Sin pode ser obtido a partir do
aglomerado menor Sin−1 adicionando-se um átomo Si num sítio de ligação apropriado.

Uma outra maneira de se comparar resultados teóricos e experimentais é por
meio da análise dos modos vibracionais. Um trabalho importante nesse aspecto é o
de Jarrold et al. [78], no qual eles obtiveram o espectro Raman de alguns aglomerados
de silício isolados numa matriz de N2 e a partir desses dados deduziram as freqüên-
cias vibracionais para o estado fundamental dos sistemas neutros com quatro, seis e
sete átomos. Esse trabalho obteve a primeira evidência experimental de que esses
aglomerados se organizam em estruturas compactas e não em formas microcristalinas.

No próximo capítulo extenderemos a discussão em relação aos aglomerados de
Silício e mostraremos os resultados das simulaçõe Monte Carlo ab initio realizadas
para esse sistema.

4.4 Aglomerados moleculares de água

A água é a substância mais abundante no nosso planeta e o principal consti-
tuinte dos organismos vivos. Assim, o estudo de suas propriedades e características
é de grande interesse em diversas áreas de pesquisa, como química, biologia, física,
astrofísica e outras.

Na tentativa de se obter um conhecimento em nível molecular dos fenômenos
químicos e físicos da água, vários modelos para o potencial de interação entre as mo-
léculas desse sistema foram propostos. No entanto, muitas questões continuam sendo
debatidas, tanto em nível teórico quanto experimental. Uma dessas considerações é
como as ligações de hidrogênio se organizam na água líquida.

O estudo dos aglomerados de água isolados pode fornecer informações impor-
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tantes sobre as ligações de hidrogênio e de como as moléculas se organizam. Dessa
forma, o estudo detalhado desses sistemas contribui com o entendimento de diversos
problemas incluindo a estrutura da fase condensada, solvatação e transferência de pró-
ton. Além disso, vários fenômenos da química atmosférica ocorrem em aglomerados
de água.

O protótipo para a ligação de hidrogênio é encontrado entre duas moléculas de
água, o dímero de água (H2O)2. A estrutura do dímero foi estabelecida por um ex-
perimento de espectroscopia ressonante utilizando um feixe molecular (espectroscopia
de microondas) [79] e con�rmada por diversos estudos teóricos de primeiros princí-
pios [80,81].

A estrutura correspondente ao mínimo global do dímero tem simetria pertencente
ao grupo Cs e a ligação de hidrogênio é praticamente linear. Utilizando-se operações
de permutação e inversão, obtém-se oito estruturas equivalentes [82] que envolvem a
troca dos átomos de hidrogênio (porém sem trocá-los nos monômeros), incluindo rear-
ranjos que trocam as moléculas doadoras e receptoras. Além disso, foram discutidos
teoricamente dez diferentes estados de transição para o dímero que estão associados
aos caminhos que conectam, na SEP, as oito formas [83].

O interesse no dímero também é motivado pelo fato de que para ele pode-se
aplicar diversos métodos teóricos e a partir desses estudos veri�car as limitações dos
métodos para sistemas que contenham ligações de hidrogênio. Além disso, esse é o
menor sistema que se pode estudar a competição entre os movimentos intramolecu-
lares e intermoleculares, sendo então um protótipo para sistemas maiores. Portanto,
os trabalhos teóricos e experimentais dos aglomerados de água não estão relacionados
somente ao entendimento desses sistemas individualmente, mas são também uma fer-
ramenta para um entendimento melhor e mais preciso do sistema em fase condensada.
No capítulo 6 discutiremos sobre as simulações computacionais realizadas com o dí-
mero, mostrando as di�culdades e limitações encontradas. Além disso, propomos uma
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nova metodologia para simulações de sistemas aquosos.
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Capítulo 5

Aplicações I: Aglomerados de Silício

Nesse capítulo apresentaremos os resultados das simulações Monte Carlo ab initio
para aglomerados de Silício com cinco átomos, (Si5), obtidos utilizando a metodologia
desenvolvida.

Além dos aspectos já mencionados no capítulo anterior sobre aglomerados de
Silício que os tornam um sistema interessante para simulações à temperatura �nita,
outra motivação para a escolha do Si foi o fato de que os cálculos de diagrama de
fase desse sistema em fase condensada, utilizando a DFT com diferentes funcionais de
energia de troca e correlação, Exc, fornecem resultados distintos.

O trabalho de Sugino e Car [84] com simulações de Car-Parrinello em conjunto
com DFT na aproximação local para Exc (LDA) calculou uma temperatura de tran-
sição da fase do Sidiamante (bulk) para a fase líquida, Silíquido, de 1350K; sendo o valor
experimental 1685K [85]. O trabalho posterior de Alfè e Gillan [86] mostrou que o fun-
cional GGA melhora o cálculo dessa temperatura de transição, obtendo Tm = 1492K;
no entanto esse valor ainda não é bom quando comparado ao experimental. Portanto,
surge uma questão interessante que é saber como a aproximação metaGGA descreve
essa transição de fase. Num trabalho recente de Wang et al. [87] é mencionado que
utilizando o metaGGA (TPSS) a temperatura de transição encontrada melhora em re-
lação aos outros funcionais e se aproxima bastante do valor experimental. Entretanto
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não foi publicado até o momento a descrição do procedimento adotado no cálculo, bem
como o valor explícito da temperatura utilizando a aproximação metaGGA.

Dessa forma, um dos objetivos das simulações MC com os aglomerados de Silício
é observar o comportamento estrutural e energético deles em função da temperatura
e estabelecer uma possível seqüência para as temperaturas de transição de fase con-
siderando diferentes funcionais Exc (LDA, GGA e metaGGA). Mesmo sabendo das
diferenças já citadas entre aglomerados e sistemas em fase condensada, é interessante
observar o comportamento dos funcionais na obtenção de temperaturas de transições
de fase e futuramente comparar com o caso do sistema em fase condensada.

A escolha do aglomerado com cinco átomos está relacionada com o fato dele
ser um sistema dito de camada fechada, isto é, os últimos orbitais Kohn-Sham estão
completamente preenchidos. Nessa classe de sistemas a convergência dos cálculos de
estrutura eletrônica é obtida mais rapidamente quando comparada com os de camada
aberta. Isso permitiu que, dado o tempo disponível para a realização do trabalho, as
simulações desse aglomerado fossem factíveis, possibilitando uma análise mais deta-
lhada dos resultados.

Na seção a seguir apresentaremos os parâmetros relevantes em relação aos cálcu-
los de energia total dos sistemas. Em seguida, na seção 5.2, mostraremos as simulações
realizadas com o Si5 para as temperaturas 1500K, 1800K, 2000K, 2200K, 2800K e
uma estimativa da temperatura de transição de fase Tm baseada em análises das pro-
priedades obtidas via simulação. Na seção 5.3, faremos uma caracterização geométrica,
energética e do espectro vibracional para os isômeros identi�cados no decorrer das si-
mulações. Por �m, na seção 5.7, obteremos uma estimativa teórica de Tm baseado no
que foi comentado na seção 4.2 do capítulo anterior.
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5.1 Parâmetros dos cálculos de energia total

Na metodologia implementada e utilizada nesse trabalho, a energia total de cada
con�guração correspondente a um passo MC é calculada utilizando a DFT. Esses
cálculos são realizados pelo código Siesta e são os principais responsáveis pelo tempo
computacional das simulações.

De modo a reduzir esse tempo, foi necessário otimizar os parâmetros computacio-
nais relacionados ao cálculo de estrutura eletrônica, sem diminuir a acurácia desejada.
Como o algoritmo de Metropolis baseia-se em diferenças de energia de con�gurações
distintas do sistema, de�nimos um critério de tolerância para os parâmetros compu-
tacionais baseado nessa grandeza. Dessa forma, a modi�cação da diferença de energia
entre duas con�gurações α e β do sistema calculada considerando parâmetros conver-
gidos (∆E0 = Eα

0 −Eβ
0 ) e otimizados (∆Ei = Eα

i −Eβ
i ) deve ser menor do que 5meV .

Isto é,

∆ = |∆Ei −∆E0| < 5meV. (5.1)

Esse critério foi estabelecido baseado no fato de que para as temperaturas simuladas,
o termo kBT é da ordem de 0, 2 eV e portanto bastante superior a nossa tolerância.

Um parâmetro computacional importante a ser determinado é o tamanho da
caixa de simulação (supercélula), que no caso tinha uma forma cúbica. O tamanho da
supercélula foi de�nido considerando que o aglomerado deve ter interações desprezí-
veis com suas réplicas1. Como a maior ligação entre os átomos de Silício, no caso do
Si5, é da ordem de 3,08 Å e considerando o alcance da base (utilizada para descrever
as funções de Kohn-Sham), usamos uma supercélula cúbica de lado 15 Å de modo
a garantir a condição citada. Para con�rmarmos se o tamanho da caixa estava ade-
quado, realizamos alguns testes com diferentes lados de caixa e analisando aspectos
energéticos, estruturais e o tempo computacional, concluímos que essa dimensão da

1O programa Siesta utiliza condições periódica de contorno para o cálculo de energia.
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caixa é satisfatória.

Em relação à amostragem da zona de Brillouin apenas o ponto Γ foi utilizado,
por se tratar de um sistema que não possui periodicidade, ao contrário do que ocorre
num sólido. No cálculo das grandezas feitas no espaço real utilizamos uma energia de
corte de 200Ry para determinar o espaçamento entre os pontos da malha, na qual as
funções de onda eletrônica e a densidade são projetadas. Assim, dado o tamanho da
caixa, a malha é discretizada em 128× 128× 128 pontos.

As matrizes densidade, ρin e ρout, do ciclo autoconsistente para a resolução das
equações de Kohn-Sham, são misturadas de acordo com o esquema de Pulay [88, 89],
conforme a expressão:

ρn+1
in = αρn

out + (1− α)ρn
in , (5.2)

na qual os valores de ρn
out e ρn

in são construídos a partir de N iterações anteriores,
dados por:

ρn
out/in =

N∑
i=1

βiρ
(n−N+i)
out/in . (5.3)

Nos nossos cálculos utilizamos N = 3 e α = 0, 1. Os valores de βi são obtidos minimi-
zando a distância entre ρn

out e ρn
out . Nesse trabalho, o critério de auto-consistência é

atingido quando a diferença entre cada elemento das matrizes ρin e ρout for menor do
que 5× 10−4.

Outro aspecto importante relacionado à qualidade dos resultados é o conjunto
de funções de base utilizado na descrição dos orbitais Kohn-Sham. Uma característica
importante do programa Siesta é que ele utiliza como conjunto de bases uma com-
binação linear de orbitais atômicos numéricos. Nos nossos cálculos usamos uma base
dita duplo-ζ (isto é, duas funções radiais para cada momento angular referentes aos
elétrons de valência) mais uma função de polarização, sendo então denominada DZP.
O maior alcance (raio de corte) da base duplo-ζ é de 4, 0 Å aproximadamente, e de
2, 4 Å para a função de polarização. Para pontos após os raios de corte, a função é
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ajustada conforme proposta apresentada no trabalho de J. Junquera et al. [90].

Na otimização das geometrias via o método de Gradiente Conjugado alteramos
a energia de corte que controla o espaçamento da malha real para 300Ry e o critério
de convergência da matriz densidade para 1× 10−4, para aumentar o nível de cálculo
de estrutura eletrônica. Além disso, o critério de convergência das forças nesse caso
é dado por 0, 015 eV/Å. Os outros parâmetros computacionais foram os mesmos já
mencionados.

5.2 Simulações Monte Carlo: Si5

A aplicação inicial da metodologia implementada de Monte Carlo ab initio foi o
estudo de aglomerados de Silício em função da temperatura, para diferentes funcionais
de energia de troca e correlação (LDA, GGA PBE, metaGGA TPSS). Além de analisar
diferenças nas características dos sistemas em função de Exc, pretendemos determinar
a faixa de temperatura correspondente ao processo de isomerização do Si5.

As simulações MC foram iniciadas a partir de uma geometria próxima à de
mínimo global, proposta na literatura [57, 59], de modo a diminuir o período de ter-
malização. A �gura 5.1 ilustra essa con�guração, que será caracterizada mais adiante
(na seção 5.3). Em média, foram feitos 40000 passos Monte Carlo para cada uma
das simulações, nas quais consideramos o sistema isolado e sujeito a uma dada tem-
peratura constante2. Outro ponto a se destacar é que, no decorrer das simulações, o
deslocamento máximo de cada átomo foi ajustado periodicamente de modo que a taxa
de aceitação oscilasse em torno de 50%.

Iniciamos as simulações do aglomerado Si5 à temperatura T = 1500 K. A
�gura 5.2 ilustra a variação da energia total em relação ao valor médio, em função do
número de passos, na aproximação para Exc LDA. Para os outros funcionais estudados,

2Uma discussão sobre o número total de passos MC nas simulações será apresentada mais adiante.
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Figura 5.1: Ilustração da con�guração inicial utilizada na simulação do Si5.

o comportamento desse grá�co é análogo ao do caso LDA. Portanto, com o intuito
apenas de facilitar a leitura, eles serão apresentados no apêndice A (grá�cos A.1 e
A.2).

0 10000 20000 30000 40000 50000

Passos MC

-1

0

1

2

E
 -

 E
m

éd
ia (

eV
)

Figura 5.2: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função do
número de passos, para a simulação à T = 1500 K; na aproximação para Exc

LDA.

Observamos nesse grá�co apenas um patamar de energia, em torno do qual ela
�utua. Esse comportamento está associado à �utuações dos comprimentos de ligações
entre os átomos apenas da con�guração de mínimo global de energia (�g. 5.1). Assim,
nenhum outro mínimo local foi identi�cado no decorrer dessa simulação.
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Para observar as mudanças estruturais ocorridas durante a simulação, gra�camos
a função de distribuição radial (RDF) e de distribuição angular (ADF) para cada um
dos funcionais Exc, ilustrados nas �guras 5.3 e 5.4, respectivamente. Essas funções
foram obtidas a partir das considerações feitas no capítulo 4. No caso da RDF, obser-
vamos que não há diferença signi�cativa entre as aproximações para Exc. Além disso,
nota-se que os picos, em torno de 2, 3 e 3, 0 Å correspondem aos valores característicos
da geometria de referência (mínimo global), sendo que as �utuações dos comprimentos
de ligação durante a simulação ocasionam o alargamento desses.
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Figura 5.3: Função de distribuição radial para as três aproximações de Exc

utilizadas, obtidas das simulações à T = 1500 K.

Já na ADF é possível notar uma diferença maior entre o LDA e os demais fun-
cionais. Observando as con�gurações geradas durante as simulações, notamos que no
caso LDA os valores das �utuações dos comprimentos de ligação são um pouco maiores
do que para os outros dois funcionais. Essa característica pode ser uma possível expli-
cação para a diferença encontrada no primeiro pico, em torno de 50o. Da mesma forma
que na RDF, os picos na ADF correspondem aos ângulos característicos da geome-
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Figura 5.4: Função de distribuição angular para as três aproximações de Exc,
obtida das simulações à T = 1500 K.

tria de menor energia. Portanto, esse é mais um indicativo de que nessa temperatura
regiões da superfície de energia potencial associadas à outros mínimos locais não são
acessadas.

Analisando os resultados obtidos nas simulações seguintes, à T = 1800K, obser-
vamos que o grá�co de variação de energia total (ilustrado pelo caso LDA na �g. 5.5)
apresenta um comportamento diferente do da �gura 5.2. Agora é possível observar um
novo patamar, de mais alta energia, em torno do qual a energia também �utua; o que
pode indicar a presença de outro isômero. No caso LDA, esse patamar aparece mais
evidentemente no intervalo de passos entre 10000 e 16500, aproximadamente. Para os
outros funcionais também foi observado a presença desse segundo patamar (os grá�cos
estão apresentados no apêndice A, nas �guras A.3 e A.4).

Observando as con�gurações do patamar de mais alta energia notamos uma es-
trutura diferente da ilustrada na �gura 5.1. Para assegurarmo-nos de que não seria
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Figura 5.5: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função do
número de passos, para a simulação à T = 1800 K; na aproximação para Exc

LDA.

apenas uma �utuação desse mínimo, otimizamos algumas geometrias correspondentes
ao patamar de mais alta energia, via o método de Gradiente Conjugado (GC). Con-
cluímos que essas representam um outro mínimo local, que não possui operações de
simetria além da identidade, portanto pertencente ao grupo pontual C1. A �gura 5.6
ilustra a con�guração desse outro mínimo e sua caracterização mais detalhada será
apresentada na seção 5.3.

Figura 5.6: Ilustração da con�guração do mínimo local identi�cada durante as
simulações MC para o aglomerado Si5.

A ocorrência desse outro mínimo local também pode ser constatada nos grá�cos
de distribuição radial (�g. 5.7) e angular (�g. 5.8), com o surgimento de novos picos,
em torno de 4, 2 Å na RDF e de 120o na ADF. Além disso, é possível observar uma
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Figura 5.7: Função de distribuição radial para as três aproximações de Exc

utilizadas, obtidas das simulações à T = 1800 K.
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Figura 5.8: Função de distribuição angular para as três aproximações de Exc,
obtidas das simulações à T = 1800 K.
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diminuição na altura (associada à ocorrência) dos picos correspondentes à estrutura
de mínimo global nesses grá�cos. Também notamos para essa temperatura uma maior
diferença no comportamento entre cada um dos funcionais de Exc. Uma possível razão
para isso é que a amostragem dos diferentes isômeros no espaço de fase não seja a
mesma nas três simulações realizadas à T = 1800K.

Para as simulações à T = 2000 K notamos uma maior ocorrência do outro
mínimo local, que pode ser evidenciada no grá�co de variação da energia total (�gura
5.9), ilustrado pelo caso LDA. Nesse grá�co é possível observar uma alternância mais
freqüente entre os dois patamares correspondentes aos dois mínimos. Nas simulações
dos outros funcionais também foi observado esse comportamento (grá�cos apresentados
no apêndice A, nas �guras A.5 e A.6).
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Figura 5.9: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função do
número de passos, para a simulação à T = 2000 K; na aproximação LDA.

As �guras 5.10 e 5.11 mostram a função de distribuição radial e angular, res-
pectivamente, obtidas nas simulações à essa temperatura (T = 2000K). Na ADF
percebe-se uma diferença maior entre o funcional GGA e os outros; provavelmente
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Figura 5.10: Função de distribuição radial para as três aproximações de Exc,
obtidas das simulações à T = 2000 K.
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Figura 5.11: Função de distribuição angular para as três aproximações de Exc,
obtidas das simulações à T = 2000 K.
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devido à mesma consideração feita anteriormente para T = 1800 K, relacionada à di-
ferença da amostragem da SEP. Analogamente ao observado anteriormente, o pico na
RDF em torno de 2, 3 Å diminuiu de intensidade comparado com o de T = 1500K e o
segundo pico, em torno de 3, 0 Å já não é tão bem de�nido como para as temperaturas
inferiores, principalmente para a aproximação de Exc GGA.

A �m de con�rmarmos o comportamento estrutural do sistema para temperatu-
ras mais altas, nas quais espera-se uma ocorrência maior do outro isômero detectado,
simulamos o sistema à temperatura de 2200K para os funcionais de Exc GGA e me-
taGGA, e à T = 2800K para o LDA. Nessas simulações constatamos, como esperado,
uma freqüência maior de aparecimento do mínimo local C1, como pode-se notar no
grá�co da variação da energia em relação ao valor médio, apresentado na �gura 5.12
para o funcional GGA (o grá�co correspondente para o metaGGA e o do LDA à
T = 2800K encontram-se no apêndice A, nas �guras A.7 e A.8, respectivamente).
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Figura 5.12: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função
do número de passos, para a simulação à T = 2200 K; na aproximação GGA.

Analogamente ao observado nas simulações à T = 2000K, nos grá�cos de distri-



76 Capítulo 5. Aplicações I: Aglomerados de Silício

buição radial e angular de T = 2200K (�guras 5.13 e 5.14, respectivamente) é possível
observar picos correspondentes às características geométricas do segundo isômero (C1).
Também nota-se a diminuição da intensidade do primeiro pico, em torno de 3, 0 Å e
uma menor de�nição dos picos e vales da função de distribuição radial. Essas caracte-
rísticas estão associadas a uma mudança estrutural do sistema, isto é, ao processo de
isomerização.
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Figura 5.13: Funções de distribuição radial obtidas das simulações à T = 2200 K
para os funcionais de Exc GGA e metaGGA, e à T = 2800K para o LDA.

No caso da simulação realizada com o sistema à T = 2800K observamos que
além dos isômeros já mencionados, outro mínimo local da SEP do sistema também é
acessado. Esse mínimo tem simetria pertencente ao grupo pontual C2v e sua geometria
está ilustrada na �gura 5.15. Obervamos também que para essa temperatura há uma
grande alternância entre os isômeros D3h e C1, isto é, o sistema consegue acessar mais
facilmente a região no espaço de fase correspondente à esses mínimos.

Por último, realizamos simulações MC clássicas considerando o potencial de inte-
ração entre os átomos o de Terso� [66] (potencial empírico). O código computacional
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Figura 5.14: Funções de distribuição angular obtidas das simulações à T = 2200 K
para os funcionais de Exc GGA e metaGGA, e à T = 2800K para o LDA.

Figura 5.15: Ilustração da con�guração do mínimo local com simetria C2v, que
aparece na simulação do Si5 à T = 2800K, para o funcional LDA.

utilizado nesse caso foi o Sicov (Simulation of Covalent Materials/Monte Carlo), de-
senvolvido por P. Venezuela et al. [91]. Realizamos 100000 passos MC no período
de termalização e 160000 passos para a fase de equilíbrio. O tamanho da caixa de
simulação, a con�guração inicial e as mudanças de con�gurações realizadas foram as
mesmas das simulações MC ab initio. Nas �guras 5.16 e 5.17 ilustramos as funções de
distribuição radial e angular para essas simulações, feitas com diferentes temperaturas.

Observamos nesses grá�cos um comportamento muito distinto dos obtidos nas
simulações MC ab initio. Além disso, observando as con�gurações geradas, notamos
a presença de estruturas que não são apenas �utuações dos isômeros com simetrias
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Figura 5.16: Funções de distribuição radial obtidas das simulações MC clássicas
(potencial de Terso�) à diferentes temperaturas.
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Figura 5.17: Funções de distribuição angular obtidas das simulações MC clás-
sicas (potencial de Terso�) à diferentes temperaturas.
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D3h, C1 e C2v. Esse é um típico caso em que um potencial empírico, ajustado para o
sistema em fase condensada (bulk), não é apropriado no estudo de situações distintas
às quais ele foi parametrizado.

5.2.1 Tempo de correlação

Como apresentado previamente, as simulações MC ab initio para o Si5 tiveram,
em média, 40000 passos MC, sendo que em cada passo todos os átomos são deslocados.
Além disso, o algoritmo desenvolvido para realizar essas mudanças con�guracionais
elimina os movimentos de translação e rotação globais do sistema, uma vez que esses
não alteram a energia total do sistema.

A �m de veri�carmos o número de con�gurações descorrelacionadas (estatisti-
camente independentes) geradas durante as simulações MC ab initio, analisamos a
função de autocorrelação da energia para cada uma delas. Conforme mostrado no
capítulo 3, a função de autocorrelação para a energia é dada por:

C(t) =
1

tmax − t

tmax−t∑

t′=0

E(t′)E(t′ + t) +

− 1

tmax − t

[
tmax−t∑

t′=0

E(t′)

]
×

[
tmax−t∑

t′=0

E(t′ + t)

]
, (5.4)

sendo que t, no caso de MC, signi�ca passo e não tem nenhuma relação com tempo
real.

As �guras 5.18 a 5.20 ilutram a função de autocorrelação da energia das simula-
ções realizadas para cada um dos funcionais de Exc. Observamos, como esperado, que
C(t) apresenta um decaimento exponencial, porém com mais de um τ característico:

C(t) =
n∑
i

cie
−t/τi (τ1 > τ2 > · · · > τn > 0); (5.5)

sendo o tempo total de correlação τ dado por:

τ =
n∑
i

ciτi. (5.6)
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Figura 5.18: Grá�co da função de autocorrelação para a energia, obtidas das
simulações MC com 40000 passos, em média, para o funcional de Exc LDA.
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Figura 5.19: Grá�co da função de autocorrelação para a energia, obtidas das
simulações MC com 40000 passos, em média, para o funcional de Exc GGA.

Fazendo um ajuste exponencial nos dados dos nossos grá�cos notamos um com-
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Figura 5.20: Grá�co da função de autocorrelação para a energia, obtidas das
simulações MC com 40000 passos, em média, para o funcional de Exc me-
taGGA.

portamento determinado por dois tempos de correlação, τ1 e τ2. Na tabela 5.1 mostra-
mos os tempos de correlação total (isto é, c1τ1 + c2τ2) para cada uma das simulações
MC.

Tabela 5.1: Número de passos para descorrelacionar as con�guração (tempo
de correlação) para cada uma das simulações MC realizadas para o Si5.

τ (T = 1500K) τ (T = 1800K) τ (T = 2000K) τ (T = 2200K)

LDA 102 505 415 195a

GGA 68 1206 519 857

metaGGA 50 1584 496 542
a T = 2800 K

Notamos nessa tabela que o número de passos MC realizados nas simulações
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foi muito superior ao tempo de correlação, portanto geramos um grande número de
con�gurações descorrelacionadas. Uma exceção é o caso da temperatura T = 1800K,
em que observa-se τ muito superior aos outros, principalmente para os funcionais Exc

GGA e metaGGA. A diferença encontrada no caso LDA pode ser devido ao fato de
que nesse caso o segundo isômero apareceu com uma freqüência menor em relação ao
mínimo global. Para as outras aproximações, os dois isômeros foram amostrados com
probabilidade semelhante.

No entanto, mesmo aumentando o número de passos MC das simulações à essa
temperatura, o tempo de correlação diminui muito lentamente. Esse é um problema
semelhante ao que ocorre no fenômeno conhecido como �critical slowing down�, no
qual o tempo de correlação de simulação utilizando o algoritmo de Metropolis au-
menta rapidamente para situações perto de uma transição de fase. Esse efeito é uma
propriedade do algoritmo de Metropolis e independe de caracerística particulares do
sistema estudado e do potencial de interação utilizado. Existem diferentes algoritmos
propostos na literatura referentes a esse problema [3]. Porém, como no nosso presente
estudo estamos mais interessados na comparação dos resultados obtidos via diferentes
funcionais de Exc, acreditamos que apesar da di�culdade de simular com o algoritmo
de Metropolis para situações na região de transição de fase, ainda assim podemos obter
uma estimativa da faixa de temperatura na qual ocorre a isomerização.

5.2.2 Estimativa de Tm a partir das simulações MC

Além das análises já mencionadas de mudanças estruturais feitas utilizando-se
os grá�cos de RDF e ADF, outra característica considerada foi o comportamento
das �utuações dos comprimentos de ligação, BLF (conforme de�nida na seção 4.1 do
capítulo 4), em função da temperatura. O grá�co dessa função pode fornecer um
indício da (faixa de) temperatura na qual ocorre a transição de fase do sistema.

O BLF está associado, como o próprio nome indica, às �utuações das ligações
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entre os átomos, relacionadas à mobilidade dos mesmos. Em sistemas mais compactos,
como num sólido, espera-se que o BLF seja menor e à medida que os átomos se movam
mais, como num líquido, a variação da ligação seja maior. Dessa forma, um aumento
repentino no BLF está associado a uma transição de fase.

Com o intuito de obter uma estimativa da temperatura da transição entre os
dois isômeros de mais baixa energia do Si5 a partir dos resultados das simulações MC,
calculamos o BLF para as diversas temperaturas. Na �gura 5.21 ilustramos a evolu-
ção do BLF em função do número de passos MC, para a simulação com o funcional
metaGGA (os grá�cos correspondentes aos outros funcionais apresentam comporta-
mento similar e encontram-se no apêndice A, nas �guras A.9 e A.10). Nesse grá�co,
observamos que para a temperatura mais baixa não há uma mudança signi�cativa do
valor no decorrer da simulação, enquanto que para as outras o BLF vai aumentando
até um valor convergido.
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Figura 5.21: Flutuação do comprimento de ligação (BLF) em função dos passos
MC para as simulações feitas com o funcional metaGGA.

Uma exceção desse comportamento é observada para os valores de BLF obtidos
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das simulações com o sistema à T = 1800K. Nesse caso, observa-se um comporta-
mento mais oscilatório, relacionado à coexistência dinâmica dos dois isômeros de mais
baixas energias. Assim como o tempo de correlação alto, essa característica do grá�co
do BLF ilustra a di�culdade de se simular em temperaturas perto da de transição.

A �gura 5.22 seguinte ilustra a variação do BLF em função da temperatura para
os funcionais simulados. Nela é possível notar um aumento abrupto desta variável para
valores do BLF entre 0, 1 e 0, 15 nos três casos de funcionais, sendo um indicativo de
que a transição de fase ocorre na faixa de temperatura correspondente a esse intervalo
do BLF.
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Figura 5.22: Flutuação do comprimento de ligação (BLF) em função da tem-
peratura, para as simulações MC realizadas.

Considerando todas as di�culdades já apresentadas relacionadas às simulações
com T = 1800K, não consideramos esse ponto na estimativa de Tm por meio do grá�co
do BLF. Dessa forma, para obter essa estimativa, traçamos uma reta unindo o ponto
referente à T = 1500K com o de T = 2000K (reta pontilhada no grá�co 5.23, ilustrada
para o caso da aproximação LDA). Depois, identi�camos o valor de T correspondente
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ao BLF igual a 0,1 e a 0,15, sendo essas temperaturas correspondentes aos limites
inferiores e superiores, respectivamente, da faixa de temperatura de transição de fase.
A �gura 5.23 ilustra esse esquema realizado e na tabela 5.2 apresentamos os valores da
faixa de Tm para os três funcionais utilizados, sendo o primeiro valor da temperatura
correspondente ao BLF igual a 0, 1 e o segundo a 0, 15.
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Figura 5.23: Ilustração do procedimento utilizado para determinar a faixa de
temperatura de transição de fase do Si5, no qual o ponto referente à T = 1800K
(circulado), não foi considerado.

Tabela 5.2: Estimativa da faixa de temperatura de transição de fase do Si5 obtida
a partir do grá�co do BLF em função da temperatura (via esquema ilustrado no
grá�co 5.23).

Funcional Exc T0,1 (K) T0,15 (K)

LDA 1760 2160

GGA 1698 1910

metaGGA 1690 1940

Analisando os valores mostrados na tabela 5.2, notamos que a transição começa
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para uma temperatura mais baixa no caso da aproximação metaGGA. Já para o funci-
onal GGA, ela ocorre numa faixa de temperatura um pouco mais elevada e por �m, a
LDA fornece temperaturas mais altas para a transição entre os isômeros. Essa seqüên-
cia de temperatura para os diferentes funcionais Exc é contrária ao que foi observado
para a fusão do Silício em fase condensada [87]. Indicando mais uma diferença entre
esse sistema e os pequenos aglomerados, como no caso do Si5. Na seção 5.7 comparare-
mos esses resultados de Tm com os obtidos via um modelo baseado nas probabilidade
de ocorrência na SEP dos isômeros.

5.3 Isômeros Si5

A maioria dos aglomerados possui uma estrutura bem de�nida correspondente ao
mínimo global da superfície de energia potencial. Além desse ponto de menor energia,
essa complexa superfície associada a esses sistemas possui vários poços de potencial
correspondentes aos diferentes isômeros, isto é, são os mínimos locais. Esses podem ser
classi�cados de acordo com suas geometrias e com as possíveis operações de simetrias.
Para caracterizarmos alguns dos isômeros do Si5 utilizamos o método de Gradiente
Conjugado (GC) na otimização das geometrias.

O primeiro caso para o qual aplicamos essa técnica possui uma con�guração
pertencente ao grupo de simetria D3h, proposta na literatura [57,59,76,77] como sendo
a de menor energia para o sistema Si5. A �gura 5.24 ilustra a geometria resultante da
otimização, denominada de con�guração de referência.

Figura 5.24: Con�guração bipiramidal (referência) para o Si5. Os comprimen-
tos e ângulos de ligações obtidos estão indicados na tabela 5.3.
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Como para o funcional de Exc metaGGA ainda não foi implementado o cálculo
de forças no código Siesta, devido à di�culdades computacionais, a con�guração de
mínimo para esse caso foi obtida via um quenching. Esse é um processo de minimização
em que se começa de uma temperatura diferente do zero absoluto (no caso, da ordem
de 100K), e ao longo da simulação essa é lentamente reduzida até atingir o estado
de menor energia do sistema, isto é, correspondente à T = 0K. Nesse processo,
apenas as con�gurações que diminuem a energia do sistema são aceitas no algoritmo
de simulação (similar ao do MC). Assim, para obter a con�guração de mínimo para
o funcional metaGGA consideramos como geometria inicial no quenching a geometria
de referência do funcional GGA. Para esse sistema, no entanto, observamos que as
con�gurações desses dois funcionais não apresentam muitas diferenças.

No caso do aglomerado Si5 observamos que os átomos se estruturam numa forma
bipiramidal, sendo que dois deles (átomos 1 e 2) fazem três ligações e os outros (átomos
3, 4 e 5) apenas duas. Por argumentos de simetria, os átomos 1 e 2 são equivalentes e
serão denominados �átomos dos vértices�; já os de números 3, 4 e 5 serão denominados
�átomos da base�. Na tabela 5.3 apresentamos os comprimentos de ligação e ângulos
característicos do sistema obtidos para os diferentes funcionais de troca e correlação.

Tabela 5.3: Comprimentos (em Å) e ângulos (em graus) das ligações caracte-
rísticas da con�guração de referência do aglomerado Si5.

d35 d23 d12 θ3−2−5 θ3−2−1

GGA 3, 09 2, 32 2, 95 83, 8 50, 4

LDA 3, 04 2, 28 2, 92 83, 4 50, 2

metaGGA 3,08 2,31 2,95 83,8 50,4

As ligações entre os átomos dos vértices e os da base possuem um comprimento
de 2, 32 Å (GGA) e 2, 28 Å (LDA); já o comprimento de ligação entre os dois átomos



88 Capítulo 5. Aplicações I: Aglomerados de Silício

do vértice é 2, 95 Å (GGA) e 2, 92 Å (LDA). Entre os átomos da base, tem-se um
comprimento de ligação de 3, 09 Å (GGA) e 3, 04 Å (LDA). Notamos que no caso LDA
os comprimentos são sempre menores em relação aos obtidos na aproximação GGA. Já
os ângulos característicos da estrutura podem ser assim representados: ângulo entre
os átomos 3, 2 e 5 (θ3−2−5 = 83, 8o GGA e θ3−2−5 = 83, 4o, LDA), e entre os átomos
3, 2 e 1 (θ3−2−1 = 50, 4o, GGA e θ3−2−1 = 50, 2o, LDA). Esses resultados estruturais
estão em acordo com os propostos na literatura [57, 59, 76] para essa con�guração e
estão relacionados aos picos identi�cados nas RDF e ADF obtidas das simulações MC
(conforme previamente discutido).

Como citado anteriormente, identi�camos uma outra estrutura para o sistema Si5
no decorrer das simulações feitas com o aglomerado à T = 1800K, ilustrada na �gura
5.25. Esse mínimo não possui operações de simetria além da identidade e portanto
pertence ao grupo C1.

Figura 5.25: Estrutura do mínimo local C1 para o Si5. Os comprimentos e
ângulos de ligações obtidos estão indicados na tabela 5.4.

Analogamente ao apresentado para a geometria de mínimo global (tabela 5.3),
nesse caso, o funcional LDA também obtém valores menores para os comprimentos
de ligação, enquanto os ângulos característicos são muito similares para as diferentes
aproximações de Exc. A diferença de energia dessa estrutura em relação à de referência
é menor no caso metaGGA, sendo igual a 0, 66 eV . Para o GGA obtivemos uma
diferença de 0, 69 eV e para o LDA 0, 75 eV . A tabela 5.4 apresenta as características
geométricas e energéticas desse isômero.

O outro isômero analisado tem as operações de simetria correspondente ao grupo
C2v, sendo uma estrutura planar. A �gura 5.26 ilustra essa geometria e a tabela 5.5
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Tabela 5.4: Comprimentos (em Å) e ângulos (em graus) das ligações caracte-
rísticas do mínimo local C1 (�gura 5.25) para o aglomerado Si5. A diferença de
energia apresentada é em relação à estrutura de mínimo global (�gura 5.24).

d12 d13 d34 θ1−3−2 θ1−3−4 ∆E (eV )

GGA 4, 04 2, 29 2, 80 123, 2 53, 6 0,69

LDA 3, 99 2, 26 2, 76 123, 2 53, 6 0,75

metaGGA 4,04 2,29 2,80 123,2 53,6 0,66

a caracteriza em termos geométricos e energéticos. Nesse caso, analogamente aos
anteriores, temos que a estrutura obtida via GGA possui os comprimentos de ligação
maiores do que os do LDA, por exemplo, vide a distância entre os átomos 1 e 2 (d12).

Figura 5.26: Estrutura de mínimo local para o Si5, com simetria C2v. Os
comprimentos e ângulos de ligações obtidos estão indicados na tabela 5.5.

Tabela 5.5: Comprimentos (em Å) e ângulos (em graus) das ligações caracte-
rísticas do mínimo local C2v (�gura 5.26). A diferença de energia apresentada
é em relação à estrutura de mínimo global (�gura 5.24).

d12 d13 d34 θ1−3−2 θ1−3−4 ∆E (eV )

GGA 4, 79 2, 40 2, 33 173, 0 58, 8 1, 06

LDA 4, 73 2, 37 2, 30 173, 5 56, 9 1, 08

metaGGA 4,79 2,40 2,33 173,0 58,8 1,10

Em termos energéticos obtivemos uma diferença de 1, 10 eV em relação ao mí-
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nimo global para o funcional metaGGA. Portanto, temos que em relação a esse mínimo
o funcional que apresenta menor diferença é o GGA. Quando comparado com o outro
mínimo, C1, temos que a diferença de energia é 0, 33 eV , 0, 37 eV e 0, 44 eV para LDA,
GGA e metaGGA, respectivamente.

Além das características estruturais e energéticas, também �zemos uma análise
do espectro vibracional dos isômeros mencionados, D3h , C1 e C2v. As freqüências
vibracionais foram obtidas diagonalizando-se a matriz dinâmica de forças. A tabela 5.6
a seguir mostra os valores das freqüências obtidas para o isômero D3h e considerando
as diferentes aproximações para o funcional de troca e correlação. Mais uma vez vale
ressaltar que como não é possível obter as forças nos átomos de maneira e�ciente para
o funcional metaGGA não temos os dados referentes a ele.

Tabela 5.6: Freqüências vibracionais, em cm−1, calculadas nas aproximações
de Exc LDA e GGA, para o aglomerado Si5 na geometria do estado fundamental
D3h.

LDA 182 193 228 365 371 411 434 444 467

GGA 190 199 213 347 355 408 432 442 458

Experimentalmente não foram detectados modos vibracionais para o Si5, devido
a uma baixa concentração desse aglomerado no experimento e/ou por eles terem uma
baixa intensidade associada e portanto o seu sinal não ser observado.

As tabelas 5.7 e 5.8 apresentam os valores dos modos vibracionais obtidos para
o aglomerado Si5 nas con�gurações C1 e C2v, respectivamente. Nelas observamos a
ocorrência de freqüências mais baixas, quando comparadas com as obtidas para o
isômero do mínimo global de energia.
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Tabela 5.7: Freqüências vibracionais, em cm−1, calculadas nas aproximações
de Exc LDA e GGA, para o aglomerado Si5 na geometria do mínimo local com
simetria C1.

LDA 87 149 215 282 323 378 440 444 506

GGA 86 143 207 275 318 372 436 437 499

Tabela 5.8: Freqüências vibracionais, em cm−1, calculadas nas aproximações
de Exc LDA e GGA, para o aglomerado Si5 na geometria do mínimo local
pertencente ao grupo de simetria C2v.

LDA 119 169 202 231 329 375 476 518 518

GGA 115 164 194 215 319 360 466 499 502

5.4 Transição de fase

Nessa seção obteremos uma estimativa para a temperatura de transição de fase
do sistema considerando um modelo teórico baseado na probabilidade de um novo
isômero ocorrer, tal como apresentado na seção 4.2 do capítulo 4. Esse resultado
será então comparado com os obtidos via simulação Monte Carlo ab initio para o
aglomerado de Silício Si5.

No modelo teórico proposto, a temperatura Tm de transição é obtida igualando-se
a probabilidade de ocorrência de dois isômeros do sistema. No decorrer das simulações
observamos que a primeira isomerização que ocorre é entre o mínimo global (D3h) e o
mínimo local com simetria C1. Assim, a probabilidade de ocorrência dessas estruturas
será igualada para obter uma estimativa de Tm.

Conforme já apresentado no capítulo 4, a expressão para Tm nesse modelo é dada
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por:
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na qual para ∆E utilizamos a diferença de energia entre os mínimos obtida para
cada um dos funcionais para Exc. O momento de inércia Is também foi previamente
calculado para os diferentes isômeros e funcionais. A ordem do grupo de simetria D3h

(mínimo s) é 12 e para o C1 (mínimos s′) temos 1, já que a única operação de simetria
possível é a identidade. Para as freqüências vibracionais ωi utilizamos as apresentadas
na seção 5.3. Portanto, considerando esses dados, obtivemos Tm = 2217K para o LDA
e Tm = 2000K para o GGA.

Como ainda não é possível obter as forças facilmente em termos computacionais
para o funcional metaGGA não podemos utilizar o método acima para esse funcional
de energia de troca e correlação. No entanto, supondo que não haja uma grande
diferença entre as freqüências vibracionais obtidas para o GGA e as do metaGGA,
podemos utilizar as do GGA no cálculo de Tm para o metaGGA, numa primeira
aproximação. Com isso, obtemos Tm = 1923K para o metaGGA.

Esses resultados estão em acordo com os obtidos via análise do grá�co das �utu-
ações dos comprimentos de ligação (BLF) em função da temperatura, conforme está
indicado na tabela 5.2, sendo que a transição de fase para o funcional metaGGA ocorre
em uma temperatura inferior à do GGA e à do LDA. No entanto, vale ressaltar que
os resultados obtidos das duas análises não deveriam ser necessariamente os mesmos.
Isso porque no caso do modelo baseado na probabilidade dos isômeros, consideramos
uma aproximação harmônica para a função de partição vibracional e além disso incluí-
mos termos quânticos (nas freqüências vibracionais); enquanto na simulação MC os
átomos são tratados classicamente e não existe aproximação harmônica. De qualquer
maneira, o principal objetivo dessa comparação era observar a seqüência da tempera-
tura de transição para os diferentes funcionais de Exc, que constatamos ser a mesma
nas duas análises.
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A seqüência de Tm para os funcionais também está coerente com a diferença de
energia entre o mínimo global e o subseqüente, uma vez que para o metaGGA essa
diferença é menor e portanto espera-se que a transição ocorra antes. Considerando
esse aspecto energético temos que a ordem crescente da temperatura Tm na transição
de fase seria: metaGGA, depois GGA e por último LDA. Essa seqüência também foi
a observada nas análises dos resultados das simulações MC.

Com isso concluímos esse capítulo, no qual mostramos os resultados e análises
das simulações Monte Carlo ab initio para o Si5. Essas foram realizadas com diferentes
funcionais de energia de troca e correlação para o cálculo da energia total utilizando a
DFT e para diferentes temperaturas. Com os dados obtidos nas simulações, calcula-
mos a faixa de temperatura para qual ocorre uma isomerização entre o mínimo global
e o mínimo local seguinte em energia, utilizando dois procedimentos. O primeiro foi
através da análise dos resultados das simulações, em particular considerando o BLF
em função da temperatura. Em seguida, consideramos um modelo baseado na pro-
babilidade de ocorrência dos mínimos na SEP. Observamos que há uma concordância
entre as conclusões desses dois procedimentos para a estimativa de Tm.
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Capítulo 6

Aplicações II: Dímero de água

Nesse capítulo apresentaremos os resultados das simulações Monte Carlo ab initio
para o dímero de água. Como já mencionado no capítulo 4 uma motivação para o
estudo desse aglomerado é o fato dele ser um protótipo para as ligações de hidrogênio.
Além disso, a partir dos resultados de simulações de aglomerados pequenos pode-se
extrair informações relevantes que podem ser estendidas ao estudo de sistemas maiores
e mais complexos, como por exemplo a água líquida.

Além de toda sua importância biológica, a água é um sistema muito interessante
por ser um líquido com comportamento anômalo. Isso motivou a realização de diversos
trabalhos tanto teóricos quanto experimentais no intuito de compreender e descrever as
propriedades e características peculiares da água. Em particular, a descrição detalhada
do arranjo das ligações de hidrogênio na água líquida é essencial para a compreensão
de diversos fenômenos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nesse sistema.

Em princípio, uma caracterização acurada da estrutura molecular da água líquida
pode ser obtida por meio de experimentos de espalhamento. Os trabalhos de difração
de raio-x de Narten e Levy [92], o de espalhamento por nêutrons de Soper e Phillips [93]
e de Soper, Bruni e Ricci [94] são freqüentemente considerados como referência para
as funções de distribuição radial do líquido em condições de temperatura e pressão
ambiente. Entretanto, os resultados desses experimentos diferem entre si com relação

95
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à função de distribuição radial entre os oxigênios, gOO(r). Apenas recentemente houve
um acordo entre as medidas obtidas por difração de raio-x e de nêutrons [95,96].

Além disso, a partir da análise conjunta desses experimentos, de dados termo-
dinâmicos e de simulações ccomputacionais, considera-se como modelo padrão que a
água líquida possui localmente uma estrutura quase-tetraédrica, na qual cada molécula
faz em média 3, 6 ligações de hidrogênio. Entretanto, nos últimos anos foi proposto
outro modelo baseado em resultados obtidos via espectroscopia de absorção Raman e
de cálculos DFT, no qual cada molécula de água faria apenas duas ligações de hidrogê-
nio [97]. Porém, a interpretação desses resultados ainda é controversa. Assim, o modelo
padrão de estrutura quase-tetraédrica permanece como sendo o mais aceito [98,99].

Em relação às simulações computacionais, ocorreu um grande avanço nas últimas
décadas no estudo da água líquida. A complexidade dos potenciais utilizados aumen-
tou do simples modelo de interação de pares até descrições completamente quânticas.
Mais ainda, nos últimos dez anos houve um grande avanço nas simulações de primeiros
princípios para água líquida utilizando a técnica de Dinâmica Molecular (AIMD) em
conjunto com DFT [100�102]. Essas simulações, envolvendo estudos estruturais, di-
nâmicos e de propriedades químicas e eletrônicas do sistema, forneceram informações
importantes das propriedades desse sistema. No entanto, apesar dos avanços, traba-
lhos recentes [103, 104] questionaram alguns desses resultados, argumentando que as
simulações não tinham sido longas o su�ciente para a obtenção de médias convergi-
das e também que o valor utilizado da massa �ctícia na Lagrangeana do método de
Car-Parrinello (CPMD) poderia in�uenciar na análise dos resultados.

Assim, apesar dos avanços computacionais e da melhora na qualidade dos resul-
tados obtidos para esse sistema, ainda existem alguns aspectos relacionados à descrição
da água utilizando métodos ab initio que devem ser melhor investigados. Um deles é a
qualidade da aproximação utilizada para o funcional da energia de troca e correlação
na DFT e a sua in�uência nos resultados. Outro aspecto está relacionado com o fato
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de não se incluir efeitos quânticos no tratamento da dinâmica nuclear. Porém simula-
ções considerando esses efeitos ainda são inviáveis computacionalmente e a in�uência
quantitativa dessa inclusão nas simulações ab initio permanece indeterminada. Ou-
tros problemas de cárater mais técnicos devido às limitações computacionais também
podem in�uir nos resultados obtidos via essas simulações, sendo os mais relevantes o
tempo de simulação e o número de moléculas utilizadas. Diversos grupos de pesquisa
têm trabalhado com o objetivo de responder essas questões [103,105,106].

De forma geral, alguns desses problemas não são encontrados nas simulações
clássicas e os resultados obtidos com os potenciais empíricos para a água pura têm boa
concordância com os dados experimentais. Entretanto, apesar de todo o esforço feito
para o desenvolvimento desses potenciais nas últimas décadas, nenhum ainda é capaz
de fornecer de forma acurada propriedades termodinâmicas, estruturais e dinâmicas
para a água líquida em toda sua faixa de extensão de temperatura e pressão. Além
disso, esses potenciais não apresentam �exibilidade e transferabilidade su�ciente na
descrição de problemas em que sistemas como íons e outras moléculas interagem com
a água.

Dessa forma, consideramos de extrema importância as simulações utilizando cál-
culos de primeiros princípios, que não são ajustadas a dados experimentais e podem
ser usados em princípio para qualquer sistema. Além disso, simulações ab initio po-
dem ser usadas tanto com o propósito de fazer predições e comparações diretas com
os experimentos, quanto para estabelecer a acurácia de novos potenciais clássicos, que
continuam sendo essenciais para cálculos com sistemas maiores. Como nessa área
ainda existem questões a serem resolvidas, simulações de sistemas menores ainda são
fundamentais para uma maior compreensão e controle das aproximações realizadas.
Assim, estudamos nesse trabalho o caso do dímero de água.

O restante do capítulo se organiza da seguinte forma: na próxima seção apre-
sentamos as características obtidas para a estrutura correspondente ao mínimo global
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de energia do dímero de água. Em seguida, mostraremos os resultados das simulações
MC ab initio feitas para esse sistema, considerando a aproximação de corpos rígidos e
discutiremos seus benefícios e problemas. Nessa etapa um dos objetivos será comparar
os resultados obtidos com diferentes funcionais de energia de troca e correlação, além
de ilustrar uma aplicação da metodologia implementada. Por último, será apresentado
uma nova proposta de simulação, em que incluímos movimentos intramoleculares para
a molécula de água, e os resultados do MC referentes a essa abordagem.

6.1 Caracterização do dímero de água

A primeira etapa no estudo do dímero de água foi a caracterização do seu mínimo
global de energia utilizando DFT, considerando diferentes funcionais de energia de
troca e correlação. Para obter as propriedades de interesse, otimizamos a geometria
via a técnica de Gradiente Conjugado (exceto para o caso metaGGA, que será discutido
posteriormente), utilizando o código computacional Siesta.

Analogamente ao que foi apresentado para os aglomerados de Silício, para esse
sistema também otimizamos os parâmetros relacionados aos cálculos de energia total,
de modo a reduzir o tempo computacional das simulações Monte Carlo. Dentre os
parâmetros testados os mais importantes são: função de base utilizada na expansão
das funções Kohn-Sham e tamanho da supercélula.

Como uma primeira aproximação para a função de base utilizamos a proposta
por M. V. Fernández-Serra e E. Artacho num trabalho referente à água líquida [106].
Essa é uma base dita DZP, ou seja, são utilizadas duas funções radiais para cada
momento angular (duplo−ζ, DZ), mais a função de polarização (P) (função do orbital
cujo momento angular é superior em uma unidade ao do elétron de valência com
maior número quântico principal). Como nos nossos cálculos representamos os elétrons
de caroço por um pseudopotencial (do tipo Troullier-Martins), a base será utilizada
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apenas na descrição dos elétrons de valência.

No entanto, analisando a qualidade de algumas propriedades, tal como o mo-
mento de dipolo do monômero de água, obtidas com essa base consideramos impor-
tante alterá-la. Após alguns testes, reduzimos os raios de corte para a base do átomo
de Hidrogênio, tendo agora um alcance máximo de 3, 7 Å. Para o átomo de Oxigênio
o maior alcance do raio de con�namento da base é de 3, 3 Å. Após o raio de corte, a
função é ajustada conforme proposto no trabalho de J. Junquera et al. [90]. As outras
características da base original foram preservadas.

Em relação ao tamanho da supercélula cúbica, vários testes foram realizados
considerado diferentes lados no intervalo de 10 a 30 Å. O fato de usarmos uma super-
célula repetida periodicamente no espaço implica numa interação entre as imagens do
sistema, isto é, o aglomerado que teoricamente deveria estar isolado interage com sua
réplica. No caso do dímero de água esse efeito pode interferir fortemente na qualidade
dos resultados, uma vez que esse sistema possui um momento de dipolo permanente
não-nulo. Portanto, o tamanho da supercélula deve ser grande o su�ciente de modo a
minimizar essas interações não desejadas entre as réplicas do sistema. Analisando o
tempo computacional, que aumenta rapidamente com o tamanho da supercélula, e as
propriedades físicas do sistema, principalmente o momento de dipolo, concluímos que
o cubo de lado 20 Å seria o mais adequado e portanto o utilizado.

Os outros parâmetros computacionais do Siesta foram os mesmos dos utilizados
nas otimizações de geometria dos aglomerados de Silício. Isto é, o espaçamento entre
os pontos da malha, na qual as funções de onda eletrônica e a densidade são projetadas,
foi determinado por uma energia de corte de 300Ry, resultando numa malha com 216×
216 × 216 pontos. O critério de convergência da matriz densidade é atingido quando
a diferença entre cada elemento das matrizes densidades no ciclo autoconsistente (ρin

e ρout) for menor do que 1× 10−4.

Estabelecidos os parâmetros computacionais, otimizamos primeiramente a geo-
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metria do monômero de água via a técnica de Gradiente Conjugado (GC). Essa etapa é
importante uma vez que a descrição do dímero está fortemente correlacionada à quali-
dade da descrição da molécula isolada. Nesse processo utilizamos a aproximação GGA
para o funcional de energia de troca e correlação, nas formas denonimadas PBE [10] e
BLYP [9, 26]. A aproximação LDA não foi considerada pois essa subestima muito as
distâncias intermoleculares para sistemas com ligação de hidrogênio.

Em relação ao funcional metaGGA vale ressaltar novamente que ainda não é
viável computacionalmente o cálculo de forças para ele e portanto não há como realizar
uma minimização via GC. Portanto para esse funcional, analogamente ao descrito
previamente para os aglomerados de Silício, �zemos um processo de quenching a partir
da con�guração de mínimo obtida via o funcional GGA/PBE.

A tabela 6.1 ilustra as características estruturais, o momento de dipolo e os modos
vibracionais obtidos para a molécula de água. Nessa tabela também estão indicados
resultados experimentais.

No caso da molécula de água livre temos três modos normais de vibração: o de
vibração simétrica de estiramento (ν1) e assimétrica de estiramento (ν2) e o de defor-
mação angular (ν3), conforme esquematizado na �gura 6.1. Observamos na tabela 6.1
que os nossos resultados para essas freqüências estão em acordo com os experimentais.

Figura 6.1: Modos normais de vibração da molécula de água: (a) modo de
vibração simétrico de estiramento, ν1; (b) modo de vibração assimétrico de
estiramento, ν2 e (c) modo de deformação angular, ν3.

Analisando os resultados apresentados na tabela 6.1 observamos que o compri-
mento da ligação OH no nosso caso é superestimado em aproximadamente 2% com-
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Tabela 6.1: H2O. Propriedades do monômero de água calculadas na aproxi-
mação de Exc GGA (PBE e BLYP) e metaGGA, comparadas com resultados
experimentais (Expt.). Estão listados o comprimento e ângulo da ligação, mo-
mento de dipolo (µ), frequências de vibração simétrica de estiramento (ν1) e
assimétrica de estiramento (ν2) e de deformação angular (ν3), todas em cm−1.

dOH (Å) ĤOH
(o)

µ (D) ν1 ν2 ν3

PBE 0,973 104,5 1,83 3706 3829 1643

BLYP 0,975 104,7 1,83 3663 3782 1638

metaGGA 0,973 104,5 1,83 � � �

Expt. 0.957 [107] 104.5 [107] 1.855 [108] 3832 [107] 3943 [107] 1648 [107]

parado com o valor experimental. No caso do momento de dipolo, temos que o valor
é subestimado em relação ao experimental em 2%. De forma geral, obtivemos que os
dois funcionais GGA (PBE e BLYP) e o metaGGA fornecem resultados semelhantes
para as propriedades analisadas. Além disso, nossos resultados estão em acordo com
os obtidos via DFT propostos na literatura [81,100].

Em seguida ao estudo do monômero, obtivemos a estrutura e algumas proprie-
dades referentes ao mínimo global de energia do dímero de água, (H2O)2. A �gura 6.2
ilustra essa geometria que possui simetria Cs e é a observada experimentalmente [79].

Figura 6.2: Estrutura do dímero de água, (H2O)2, na qual o subíndice D refere-
se à molécula doadora na ligação de hidrogênio e o A à molécula receptora.

Na tabela 6.2 apresentamos nossos resultados para as principais características
desse sistema; além dos valores experimentais, mostrando uma boa concordância entre
eles. Observamos também que a energia de ligação obtida para o funcional de Exc
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GGA PBE é melhor quando comparada com o resultado experimental, do que no caso
GGA BLYP. Esse comportamento para a energia de ligação entre esses funcionais
também é observado no trabalho de X. Xu e W. A. Goddard III [81]. Para o funcional
metaGGA obtivemos Eb = −4, 8 kcal/mol, isto é, um valor intermediário entre o do
BLYP e o do PBE.

Tabela 6.2: (H2O)2 Propriedades do dímero de água calculadas nas aproxima-
ções para Exc GGA (PBE e BLYP) e metaGGA, comparadas com resultados
experimentais (Expt.). Estão listados: a distância entre os oxigênios (dOO),
o ângulo da ligação de hidrogênio, o momento de dipolo (µ) e a energia de
ligação (Eb) em kcal/mol.

dOO (Å) ÔHO
o

µ (D) −Eb

PBE 2,91 171,6 2,34 5,5

BLYP 2,93 171,3 2,38 4,6

metaGGA 2,95 172,5 2,38 4,8

Expt. [79] 2,98 174 2,60 5,3

Além das propriedades já apresentadas, também analisamos as mudanças estru-
turais ocorridas em um monômero na presença de outro, ilustradas na tabela 6.3. Os
monômeros são diferenciados de acordo com sua participação na ligação de hidrogê-
nio. Assim, o que tem um hidrogênio na direção da ligação é denominado monômero
doador (subíndice D), e outro o receptor (subíndice A) (conforme ilustrado na �gura
6.2).

Observamos, assim, que não há mudança signi�cativa das propriedades geométri-
cas do monômero receptor comparado com a molécula isolada. No entanto, a distância
entre o Hidrogênio e o Oxigênio envolvidos na ligação de hidrogênio, (dOH1)D, aumenta
em 1% em relação à distância do monômero isolado.

Por �m, obtivemos o espectro vibracional para o dímero de água, que possui
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Tabela 6.3: Comprimentos (em Å) e ângulos de ligação (em graus) para os
monômeros no dímero. O índice D refere-se ao monômero doador na ligação
de hidrogênio e o A ao receptor, conforme ilustrado na �gura 6.2.

(dOH1)D (dOH2)D ĤOHD (dOH1)A (dOH2)A ĤOHA

PBE 0,983 0,972 104,5 0,974 0,974 104,8

BLYP 0,984 0,974 104,8 0,976 0,976 104,9

metaGGA 0,983 0,972 104,6 0,974 0,974 104,7

doze modos vibracionais, dos quais seis (ν1�ν6) estão relacionados aos movimentos
intermoleculares. As outras seis freqüências (ν7�ν12) correspondem às altas freqüências
do monômero isolado, ligeiramente modi�cadas devido à presença da outra molécula.
A tabela 6.4 mostra os nossos resultados para o espectro vibracional desse sistema,
além de resultados experimentais.

Tabela 6.4: Modos vibracionais, em cm−1, para o dímero de água obtidos com
os funcionais de energia de troca e correlação GGA (PBE e BLYP).

ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7 ν8 ν9 ν10 ν11 ν12

PBE 205 307 355 383 500 678 1653 1673 3569 3704 3793 3821

BLYP 185 231 340 368 481 640 1650 1669 3545 3655 3742 3766

Expt.b 243 320 520 1600 1618 3548 3622 3698 3714
b Referência [109] (ν1�ν6) e Referência [110] (ν7�ν12)

Observamos que o funcional BLYP apresenta sistematicamente valores mais bai-
xos quando comparados com os obtidos para o PBE, o que é esperado uma vez que os
comprimentos de ligações obtidos no BLYP são maiores do que os do PBE. Também é
possível veri�car que nossos resultados estão em boa concordância com os experimen-
tais.
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Notamos no espectro do dímero uma grande diferença entre os modos vibraci-
onais intermoleculares (ν1�ν6) e os intramoleculares (ν7�ν12), sendo os últimos muito
mais altos. Essa característica da água, já presente no dímero, tem conseqüências
importantes nas simulações computacionais, que serão abordadas na seção a seguir.

6.2 Simulações Monte Carlo

Nessa seção mostraremos os resultados obtidos das simulações Monte Carlo ab
initio para o dímero de água. Inicialmente utilizamos a aproximação de monômeros
rígidos (seção 6.2.1) e em seguida permitimos também movimentos intramoleculares,
conforme explicado na seção 6.2.2.

Para os cálculos de energia total do sistema, feitos em cada passo MC das si-
mulações, alteramos alguns parâmetros computacionais do Siesta, comparado aos
utilizados na otimização de geometria do monômero e do dímero. Assim, o critério de
convergência da matriz densidade passou a ser de 5× 10−4 e o espaçamento da malha
do espaço real é agora de�nido por uma energia de 200Ry. As outras características
como base e tamanho da caixa não foram modi�cadas.

6.2.1 Monômeros rígidos

Uma das características interessantes da água é a grande diferença entre os modos
vibracionais intermoleculares (baixas freqüências) e os intramoleculares (altas freqüên-
cias), conforme apresentado na seção anterior. Esses dois tipos de vibrações correspon-
dem à diferentes escalas de energia e tempo, o que gera uma di�culdade na descrição
simultânea de todos os movimentos nas simulações computacionais. É importante
notar que essa é uma propriedade intrínseca ao sistema e portanto o problema é inde-
pendente do potencial de interação utilizado, ou seja, ocorre tanto em simulações com
potenciais semiempíricos quanto nas de primeiros princípios.
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No caso da Dinâmica Molecular, se considerarmos as moléculas com todos os seus
graus de liberdade o tempo de integração a ser utilizado deve ser muito pequeno, para
que se consiga descrever a rápida vibração intramolecular. Isso resulta em simulações
muito longas e portanto inviáveis computacionalmente. No caso do Monte Carlo, a
diferença de escala de energia associadas à essas vibrações será o grande problema.
Assim, se ambos movimentos forem considerados, apenas um deles (intra ou intermo-
lecular) será preferencialmente amostrado no espaço de fase. Além disso, a presença
de modos fracamente correlacionados com diferentes freqüências torna a redistribuição
de energia entre eles um processo muito lento.

Outro problema de considerar os movimentos internos das moléculas é que a
a natureza quântica dessas vibrações não pode ser desprezada, uma vez que suas
freqüências ν estão num intervalo no qual hν À kBT (sendo h a constante de Plank
e kB a de Boltzmann), para uma grande faixa de temperatura T . Conseqüentemente,
utilizar uma descrição clássica para esse movimento não é necessariamente uma boa
aproximação.

O procedimento usualmente adotado para desacoplar os dois tipos de movimentos
com freqüências muito distintas é tratar as moléculas como corpos rígidos. Isto é, os
comprimentos e os ângulos das ligações de cada molécula são �xados para um dado
valor de equilíbrio e apenas os movimentos intermoleculares são permitidos no decorrer
das simulações. Dessa maneira, o tempo de integração na DM pode ser maior e o
processo de redistribuição de energia entre os modos é mais rápido e e�ciente.

Utilizando essa aproximação, vários potenciais semiempíricos foram desenvolvi-
dos para a água, como por exemplo, a série dos denominados TIPs [111], que repro-
duzem bem as propriedades experimentais da água em condições ambiente de tempe-
ratura e pressão. Em relação às simulações de primeiros princípios, a aproximação de
monômeros rígidos também é bastante utilizada. Recentemente M. Allesch et al. [104]
mostraram que ela fornece resultados melhores dos que os obtidos com a água total-
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mente �exível, quando comparados com os dados experimentais.

Portanto, consideramos, inicialmente, a aproximação de monômeros rígidos para
o estudo do dímero de água, como uma segunda classe de aplicação da metodologia de
Monte Carlo ab initio implementada. Nessa etapa do trabalho, o objetivo das simu-
lações é analisar a diferença do comportamento estrutural do sistema para diferentes
funcionais de energia de troca e correlação na DFT. O estudo foi feito considerando
aproximações com correção de gradiente (GGA PBE e GGA BLYP) e o funcional
metaGGA (TPSS).

As simulações foram feitas considerando o sistema isolado, à temperatura de
150K e utilizando como geometria inicial as obtidas no processo de caracterização do
dímero (vide parâmetros estruturais nas tabelas 6.2 e 6.3). Como não são permitidos
movimentos intramoleculares, apenas os intermoleculares foram realizados durante as
simulações, ou seja, o de translação do centro de massa e o de rotação rígida em torno
de algum eixo (x, y, z), feitos de acordo com o esquema apresentado no capítulo 3.
Além disso, os parâmetros de simulação, como deslocamento máximo (δr) e ângulo
máximo de rotação (δθ), foram ajustados periodicamente de modo que a taxa de
aceitação oscilasse em torno de 50%.

Para cada um dos funcionais de Exc a simulação teve, em média, 40000 pas-
sos MC para a fase de equilíbrio. Analogamente ao realizado anteriormente para as
simulações do aglomerado de Silício, analisamos o número de con�gurações descorrela-
cionadas geradas durante a simulação MC. No grá�co 6.3 a seguir ilustramos a função
de autocorrelação da energia obtida para cada uma das simulações MC ab initio reali-
zadas com o dímero de água. O ajuste exponencial (obtido conforme já discutido nos
capítulos 3 e 5) forneceu os seguintes tempos de correlação τ : 90 (GGA PBE), 180
(GGA BLYP) e 300 (metaGGA) passos MC. Observamos, assim, que as con�gurações
se descorrelacionam com bem menos passos no caso GGA PBE.

Para observar as mudanças estruturais ocorridas durante as simulações analisa-
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Figura 6.3: Grá�co das funções de autocorrelação da energia obtidas para as
simulações do dímero de água com diferentes funcionais Exc.

mos as funções de distribuição radial (RDF) do dímero. As �guras 6.4 a 6.6 ilustram
as possíveis RDFs, isto é, entre os átomos de oxigênio, entre os de hidrogênio e entre
essas duas espécies de átomos.

No caso da RDF entre os átomos de Oxigênio e Hidrogênio (�gura 6.5) obser-
vamos que os picos em torno de 2, 02 Å e 3, 40 Å (o do metaGGA em 3, 33 Å) estão
correlacionados às variações das distâncias entre esses átomos em relação à con�gura-
ção de mínimo de energia. O mesmo comportamento é veri�cado na RDF entre átomos
de Hidrogênio (�gura 6.6), na qual os picos ocorrem em 2, 58 Å e 3, 98 Å, e no grá�co da
função entre os átomos de Oxigênio (�gura 6.4). Nessa última, o pico para o funcional
GGA/PBE ocorre em 2, 92 Å e para os outros funcionais em 2, 97 Å, sendo consistente
com o observado na con�guração de mínimo, na qual o BLYP e o metaGGA apresen-
tam um valor maior para a distância entre os átomos de Oxigênio (dOO) (tabela 6.2).
Além disso, é possível notar nas �guras que o funcional metaGGA apresenta resultados
similares aos do GGA/BLYP, no caso oxigênio-oxigênio e hidrogênio-hidrogênio. No
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Figura 6.4: Função de distribuição radial oxigênio-oxigênio, para os três fun-
cionais de Exc considerados nas simulações do dímero de água.
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Figura 6.5: Função de distribuição radial oxigênio-hidrogênio, para os três
funcionais de Exc considerados nas simulações do dímero de água.
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Figura 6.6: Função de distribuição radial hidrogênio-hidrogênio, para os
três funcionais de Exc considerados nas simulações do dímero de água.

entanto, na �gura 6.5 essa relação já não é tão evidente.

Além dos grá�cos de distribuições radiais, tembém construímos o de distribuição
angular para as simulações do dímero. A �gura 6.7 ilustra essa função para o ângulo
da ligação de hidrogênio, isto é, formado entre o átomo de oxigênio da molécula doa-
dora (OD), o hidrogênio dessa molécula (HD) e o outro átomo de oxigênio (isto é, da
molécula receptora � OA).

Observamos na �gura 6.7 que ocorre uma grande variação desse ângulo, predo-
minando valores mais baixos em relação ao ângulo de equilíbrio (em torno de 172o).
Além disso, observamos no decorrer da simulação uma troca dos átomos de hidrogênio
responsáveis pela ligação de hidrogênio. Apesar de estarmos chamando de ligação de
hidrogênio todas as ligações entre os átomos de Oxigênio, Hidrogênio e outro de Oxi-
gênio, independente do ângulo formado, sabemos que na literatura costuma-se usar
essa denominação apenas para as ligações com caráter linear.
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Figura 6.7: Função de distribuição angular para o ângulo da ligação de
hidrogênio ( ̂ODHDOA), para os três funcionais de Exc considerados nas
simulações do dímero de água.

Outra propriedade analisada durante a simulação foi o momento de dipolo do
sistema. Os grá�cos 6.8 a 6.10 ilustram a variação do dipolo durante a simulação,
obtidas com os diferentes funcionais de Exc. Nesses grá�cos é possível notar gran-
des �utuações, mostrando que essa propriedade é bastante sensível à con�guração do
sistema. Dessa forma, resultados provenientes de um estudo estatístico são mais apro-
priados para comparação com o valor experimental, do que o obtido via apenas uma
dada con�guração.

A tabela 6.5 mostra o valor médio do dipolo obtido em cada uma das simula-
ções MC realizadas, na qual observamos que o funcional GGA/BLYP apresenta uma
concordância melhor com o valor experimental. No entanto, analisando os funcionais
�puros� (não híbridos) observamos que o metaGGA tem um valor mais próximo do
experimental do que o GGA/PBE. Considerando esse fato e as observações feitas so-

0O erro foi obtido via equação (3.18), apresentada no capítulo 3.
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Figura 6.8: Variação do momento de dipolo do dímero de água durante a
simulação MC (monômeros rígidos) com o funcional de Exc GGA PBE.
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Figura 6.9: Variação do momento de dipolo do dímero de água durante a
simulação MC (monômeros rígidos) com o funcional de Exc GGA BLYP.
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Figura 6.10: Variação do momento de dipolo do dímero de água durante a
simulação MC (monômeros rígidos) com o funcional de Exc metaGGA.

bre as RDFs notamos indícios de que a aproximação metaGGA melhora a descrição
de sistemas fracamente ligados (caso da ligação de hidrogênio), em relação às outras
aproximações não empíricas. No entanto, estudos mais detalhados e com outros siste-
mas ainda são necessários para se ter conclusões mais precisas sobre a qualidade desse
funcional para esse tipo de ligação.

Tabela 6.5: Valor médio do dipolo (µ), com o desvio-padrão associado, obtido
nas simulações do dímero de água e o resultado experimental (Expt. [79]).

GGA/PBE GGA/BLYP MetaGGA Expt.

µ (D) 2, 3± 0, 6 2, 7± 0, 7 2, 7± 0, 8 2, 60

Em relação ao valor do momento de dipolo da con�guração de mínimo global
(tabela 6.2), observamos uma redução de menos de 1% para o valor médio obtido na
simulação, no caso do funcional GGA PBE. Já para os funcionais de Exc GGA BLYP
e metaGGA notamos um aumento de 7% e 11%, respectivamente.
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Para compreender melhor a distribuição dessa grandeza no decorrer da simulação
gra�camos os histogramas correspondentes (�gura 6.11). Observamos nesses grá�cos
que a distribuição do momento de dipolo do dímero é bastante assimétrica em relação
ao valor médio e que valores acima dele ocorrem com freqüência alta. Além disso,
notamos uma maior similaridade entre os grá�cos das aproximações GGA BLYP e o
metaGGA, e que esses diferem do caso GGA PBE. Essa semelhança também pode ser
vista no grá�co da distribuição angular da ligação de hidrogênio (�g. 6.7), que possui
uma forte correlação com o momento de dipolo.
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Figura 6.11: Histograma da distribuição do momento de dipolo para o dí-
mero obtido das simulações MC com os diferentes funcionais de Exc: GGA
PBE, GGA BLYP e metaGGA (a seta indica o valor médio obtido para
cada uma das aproximações).

Uma característica interessante dessas distribuições é que o momento de dipolo
do dímero assume valores superiores à simples soma vetorial dos dipolos de cada monô-
mero isolado. Conforme apresentado na tabela 6.1, obtivemos 1, 83D para o momento
de dipolo da molécula de água isolada. Assim, o maior valor que o dímero poderia
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ter seria 3, 66D, se o seu dipolo fosse representado pelo maior valor possível de uma
soma vetorial dos momentos de dipolo dos monômeros. Análises mais detalhadas em
relação às mudanças no momento de dipolo estão sendo feitas, inclusive da mudança
da densidade eletrônica para con�gurações representativas do sistema.

Ilustramos nas �guras 6.12 e 6.13 con�gurações que apresentam dipolo baixo e
alto, respectivamente, sendo as setas uma representação do momento de dipolo de cada
molécula. Nessas duas geometrias, o valor do comprimento da ligação entre os átomos
de Oxigênio é de aproximadamente 5% superior em relação à geometria de mínimo
global de energia. Para o ângulo relacionado à ligação de hidrogênio, ÔHO, notamos
uma variação maior no caso da con�guração com dipolo baixo (�g. 6.12), da ordem
de 22%. Nesse caso, a ligação de hidrogênio não é mais linear (isto é, ÔHO ∼ 180o) e
o ângulo tem valor da ordem de 130o. No outro extremo (�g. 6.13), esse ângulo é da
ordem de 165o, isto é, uma diferença de 8% em relação ao ângulo linear.

Figura 6.12: Ilustração de con�guração com momento de dipolo pequeno
(µ = 0, 2D). A seta ilustra o momento de dipolo de cada molécula.

Figura 6.13: Ilustração de con�guração com momento de dipolo alto (µ =
4, 1D). A seta ilustra o momento de dipolo de cada molécula.
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6.2.2 Movimentos intramoleculares

Como descrito na seção anterior, uma aproximação bastante utilizada em simula-
ções MC é considerar os comprimentos e os ângulos das ligações químicas rígidos, com
o valor determinado a partir da con�guração de equilíbrio da molécula. Os resultados
obtidos de várias simulações da literatura mostraram que essa é uma boa aproximação
para diversas situações, como por exemplo para a água líquida, tanto em simulações
clássicas [111] quanto para as de primeiros princípios [104].

No entanto, existem casos em que a �exibilidade das moléculas é relevante, como
por exemplo no caso da hidratação de íons ou de moléculas. Mesmo no caso da água
pura, mas considerando situações de altas temperaturas e densidades, a dissociação
intramolecular passa a ser um evento comum e portanto simulações com a aproximação
de moléculas rígidas provavelmente não descrevem corretamente o sistema.

Entretanto, como já foi previamente mencionado, a inclusão explícita dos movi-
mentos intramoleculares tem alguns problemas, como a questão do tempo de integra-
ção e da diferença de escala de energia associada aos movimentos. Uma possibilidade
para resolver essas questões seria realizar simulações considerando-se todos os graus de
liberdade quanticamente, como é feito na técnica de integrais de caminho com Dinâ-
mica Molecular (PIMD � Path Integrals Molecular Dynamics). Entretanto, isso ainda
requer um enorme tempo computacional e é inviável para a maioria das aplicações.

Outra possibilidade é utilizar os modelos clássicos que incluem termos especí�-
cos para o tratamento dos movimentos intramoleculares nos potenciais de interação
entre as moléculas, com diferentes graus de complexidade. Um exemplo interessante
é o modelo proposto por B. Hess [112], em que os graus de liberdade internos são
aproximados pelo potencial de um oscilador harmônico quântico, enquanto os graus
intermoleculares são descritos via potenciais empíricos. Porém, esses modelos clássicos
ainda continuam com os problemas de transferabilidade e de especi�cidade caracterís-
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ticos dos potenciais empíricos.

Dessa maneira, propomos nesse trabalho uma nova abordagem para a simula-
ção de sistemas em que o ajuste das distâncias intramoleculares seja importante. O
procedimento consiste em combinar simulação Monte Carlo ab initio de moléculas
rígidas com otimização das coordenadas intramoleculares via a técnica de Gradiente
Conjugado (GC).

O objetivo da metodologia é permitir que as ligações e ângulos intramolecula-
res se ajustem localmente para o seu mínimo, de forma adiabática, numa espécie de
�aproximação de Born-Oppenheimer�. Assim, os modos vibracionais inter e intramo-
leculares continuam desacoplados e portanto não ocorrem os problemas relacionados
às diferentes escalas de energia e tempo.

O algoritmo de simulação da metodologia implementada consiste em duas etapas:
primeiramente, realiza-se um ciclo de passos MC considerando as moléculas rígidas e
portanto os movimentos permitidos são apenas o de translação do centro de massa e
o de rotação rígida em torno de um dado eixo. Em seguida, o sistema é minimizado
localmente utilizando o GC, sendo realizados apenas movimentos intramoleculares,
sem permitir que as moléculas saiam dos seus planos originais; depois retorna-se ao
MC e repete-se esse ciclo completo até o �m da simulação. As con�gurações geradas
durante o processo GC não são consideradas nos cálculos de média do MC.

A �gura 6.14 a seguir ilustra simpli�cadamente o algoritmo de simulação e os
movimentos permitidos em cada etapa (MC e GC). Na �gura 6.15 ilustramos os mo-
vimentos intramoleculares realizados durante o processo de otimização.

Os movimentos intramoleculares também poderiam ser feitos por meio da técnica
de MC. Assim teríamos duas classes de movimentos independentes durante a simulação
e o problema de diferença na escala de energia também não ocorreria. No entanto,
como o objetivo dos movimentos intramoleculares é basicamente permitir que o sistema
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Figura 6.14: Algoritmo de simulação Monte Carlo em conjunto com otimi-
zação dos graus de liberdade intramoleculares via GC.

Figura 6.15: Ilustração dos movimentos intramoleculares realizados na
etapa de otimização de geometria, via a técnica de GC.

se adapte (minimize) localmente, optamos por utilizar a técnica GC, pois ela é mais
e�ciente computacionalmente na otimização de geometrias quando comparada com o
MC.

Como primeira aplicação da metodologia estudamos o dímero de água, por esse
ser o menor sistema em que os dois tipos de ligação (intra e intermoleculares) apare-
cem. A simulação foi realizada apenas considerando o funcional de Exc GGA BLYP,
dado que essa é a aproximação mais utilizada nos estudos de água [103, 106]. Os pa-
râmetros relacionados aos cálculos de energia total nesse caso foram os mesmos dos
utilizados nas simulações considerando os monômeros rígidos. Além disso, a simulação
também foi feita considerando o sistema isolado e à temperatura constante de 150K,
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sendo a geometria inicial a de mínimo de energia do dímero (ilustrada na �gura 6.2 e
parâmetros estruturais dados nas tabelas 6.2 e 6.3).

Para a etapa de simulação MC com as moléculas rígidas realizamos os mesmos
procedimentos de modi�cação das con�gurações das simulações anteriores (e descrito
no capítulo 3). Após cada 150 passos MC realizamos a otimização via GC, totalizando
40000 passos MC ao �m da simulação. A escolha inicial do intervalo entre MC e GC
foi baseada no tempo de correlação obtido nas simulações anteriores. Porém, o tempo
de correlação obtido para essa simulação é bem menor quando comparado com os das
simulações anteriores, sendo de apenas 40 passos MC. Uma razão para essa diferença
pode ser o fato do ajuste local das distâncias mudar mais as con�gurações e portanto
descorrelacioná-las mais rapidamente (ou seja, num número menor de passos). Porém,
um estudo mais detalhado para determinar qual o melhor intervalo para realizar a
otimização local da geometria já está sendo realizado e esse poderá nos fornecer mais
informações sobre o τ .

Analogamente ao realizado para as simulações considerando os monômeros rí-
gidos, gra�camos a função de distribuição radial entre os átomos de Oxigênio e Hi-
drogênio e das combinações possíveis entre eles com os dados dessa simulação. As
�guras 6.16 a 6.17 ilustram essas RDFs obtidas na simulação considerando os mo-
vimentos intramoleculares, comparadas com as obtidas anteriormente na seção 6.2.1
para a aproximação de Exc GGA BLYP.

Na simulação considerando o ajuste local dos comprimentos e ângulos de ligações
intramoleculares, observamos que as posições dos picos nas RDFs não diferem muito
das obtidas para a aproximação de moléculas rígidas. Porém, de modo geral, as funções
agora são mais estreitas, indicando �utuações menores dos comprimentos de ligações.

Também analisamos a função de distribuição angular do ângulo referente à li-
gação de hidrogênio para essa simulação (a �gura 6.19 ilustra essa função). Notamos
agora que não existem grandes variações desse ângulo e que o cárater linear da ligação
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Figura 6.16: Função de distribuição radial oxigênio-oxigênio nas duas simula-
ções MC realizadas (aproximação de monômeros rígidos e considerando movi-
mentos intramoleculares) para o funcional GGA BLYP.
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Figura 6.17: Função de distribuição radial hidrogênio-hidrogênio nas duas si-
mulações MC realizadas (aproximação de monômeros rígidos e considerando
movimentos intramoleculares) para o funcional GGA BLYP.
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Figura 6.18: Função de distribuição radial oxigênio-hidrogênio nas duas si-
mulações MC realizadas (aproximação de monômeros rígidos e considerando
movimentos intramoleculares) para o funcional GGA BLYP.

é mantido durante toda a simulação. No entanto, essa característica pode estar rela-
cionada a um efeito estatístico (número de passos MC insu�cientes) e portanto essa
simulação ainda está sendo �nalizada.

Outra característica observada para essa simulação foi a variação do comprimento
e do ângulo das ligações intramoleculares, conforme ilustrado nas �guras 6.20 e 6.21.
Notamos que mesmo para um sistema simples como o dímero, a distância dOH e o
ângulo ĤOH são grandezas sensíveis à coordenação da ligação de hidrogênio e às
interações intermoleculares.

Além disso, observa-se que a dispersão para o comprimento da ligação dOH é da
mesma ordem de grandeza da diferença entre os comprimentos da ligação da molécula
doadora e da receptora da ligação de hidrogênio. Na �gura 6.20 notamos que a distân-
cia dOH referente à ligação de hidrogênio tende a diminuir em relação à con�guração
de referência, enquanto o pico maior relacionado às outras ligações intramoleculares
mostra uma �utuação em torno da distância original. No caso do ângulo ĤOH intra-
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Figura 6.19: Função de distribuição angular para o ângulo da ligação de hidrogênio
( ̂ODHDOA), obtida da simulação considerando movimentos intramoleculares e
com o funcional GGA BLYP para Exc.
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Figura 6.20: Variação do comprimento de ligação intramolecular, dOH , no de-
correr da simulação MC para o funcional de Exc GGA BLYP. A linha tracejada
indica o valor dessa distância para a molécula doadora na ligação de hidrogênio da
con�guração de mínimo global de energia, e a pontilhada à da molécula receptora.
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Figura 6.21: Variação do ângulo intramolecular, ĤOH, no decorrer da simulação
MC para o funcional de Exc GGA BLYP. A linha pontilhada indica o valor desse
ângulo para a con�guração de mínimo global de energia.

molecular (�g. 6.21), observamos que ocorre um aumento do seu valor original.

Como vimos na seção anterior, o momento de dipolo também é uma grandeza
bastante sensível à mudança de con�guração do sistema. Dessa forma, também ana-
lisamos a variação dessa propriedade para a simulação MC com ajuste dos graus de
liberdade intramoleculares, ilustrada na �gura 6.22. O histograma correspondente é
mostrado na �gura 6.23.

O valor médio do dipolo obtido nessa simulação é de µ = 2, 9±0, 2D (lembrando
que o erro foi obtido via equação (3.18), apresentada no capitulo 3). Apesar do di-
polo também apresentar uma grande variação no decorrer dessa simulação, vemos que
sua dispersão é um pouco menor quando comparada com os resultados obtidos das
simulações anteriores. No entanto, as razões que ocasionam isso ainda estão sendo
investigadas.

No histograma da distribuição do dipolo (�gura 6.23) notamos que a ocorrência
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Figura 6.22: Variação do momento de dipolo do dímero de água durante a
simulação MC com movimentos intramoleculares, realizada com o funcional
Exc GGA BLYP.
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Figura 6.23: Histograma da distribuição do momento de dipolo para o dímero
obtido da simulação MC com movimentos intramoleculares e com monômeros
rígidos, para o funcional de Exc GGA BLYP (a seta indica o valor médio).
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de valores baixos é muito menor quando comparado com os histogramas obtidos das
simulações com os monômeros rígidos. Mas como vimos na distribuição angular das
simulações considerando os movimentos intramoleculares (�g. 6.19), não há uma va-
riação muito grande do ângulo da ligação de hidrogênio e portanto as con�gurações
(como a ilustrada na �gura 6.12) ainda não foram veri�cadas no decorrer da simulação
MC.

Assim, �nalizamos esse capítulo no qual mostramos os resultados obtidos das
simulações Monte Carlo ab initio utilizando duas abordagens: a de considerar os
monômeros como corpos rígidos e a de combinar o MC com otimizações locais de geo-
metria. Notamos nesse último caso que as mudanças das coordenadas intramoleculares
não são desprezíveis. No entanto, para uma melhor compreensão de sua importância
análises mais detalhadas ainda devem ser feitas e outros sistemas estudados.



Capítulo 7

Conlusões e Perspectivas

Nesse trabalho apresentamos a implementação do método Monte Carlo de pri-
meiros princípios (AIMC), no qual a energia total das con�gurações dos sistemas são
calculadas via o formalismo da Teoria do Funcional da Densidade. Essa abordagem
permite o estudo de diferentes propriedades e sistemas à temperatura �nita com a alta
precisão dos cálculos de primeiros princípios. Em relação ao tempo computacional, o
AIMC é competitivo quando comparado com simulações de Dinâmica Molecular ab
initio (AIMD).

Uma das vantagens do método Monte Carlo ab initio quando comparado com
as simulações clássicas é a possibilidade de se obter propriedades eletrônicas, como o
dipolo, no decorrer da simulação, sem a necessidade de cálculos posteriores. Outra
característica importante é que o espaço de fase amostrado está baseado numa distri-
buição de energia quântica e não clássica. Além disso, não é necessário conhecimento
prévio do potencial de interação entre os átomos. Dessa forma, as aproximações feitas
são basicamente três: a separação de Born-Oppenheimer, a escolha da aproximação
para o funcional da energia de troca e correlação na DFT e a utilização de pseudopo-
tenciais.

Como aplicação inicial da metodologia estudamos o comportamento estrutural
e energético de um aglomerado de Silício (Si5), em função da temperatura e conside-
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rando três aproximações diferentes para o funcional de energia de troca e correlação.
Em particular, analisamos o processo de transição entre o isômero com energia mais
baixa (mínimo global) para o seguinte em termos energéticos (um mínimo local). No-
tamos um comportamento da temperatura de transição de fase diferente da observada
na literatura para a transição entre o sólido e líquido do cristal de Silício em fase con-
densada. No caso do aglomerado, a menor temperatura é obtida para o metaGGA,
em seguida a do GGA e por último a do LDA; ao contrário do observado no caso do
cristal.

A temperatura de transição para o aglomerado foi calculada tanto a partir de
análises diretas dos resultados das simulações MC quanto por um modelo baseado nas
probabilidades de ocorrência de cada um dos isômeros. Esses dois resultados estão
coerentes entre si e também estão relacionados com a diferença de energia entre os
isômeros obtida para cada um dos funcionais Exc utilizados.

A segunda aplicação foi o estudo do dímero de água, por ele ser um protótipo de
ligações de hidrogênio. Inicialmente, simulamos considerando a aproximação de corpos
rígidos, isto é, as coordenadas intramoleculares são �xas. Nessa etapa, analisamos o
comportamento estrutural energético e do dipolo considerando diferentes funcionais
para Exc. Nesse caso, notamos indícios de que a aproximação metaGGA melhora a
descrição de sistemas fracamente ligados, quando comparado com o funcional GGA
PBE (livre de parâmetros empíricos). No entanto, essa característica ainda deve ser
melhor investigada.

Em seguida, propomos uma nova abordagem para simulações de água, na qual
o MC ab initio considerando as moléculas rígidas é combinado com otimizações locais
das coordenadas intramoleculares. Notamos que a variação da distância e do ângulo
intramoleculares não é desprezível. No entanto, estudos mais detalhados a respeito
dessa aproximação ainda precisam ser feitos. De qualquer forma, ela pode ser uma boa
ferramenta nos estudos de sistemas em que a �exibilidade dos graus intramoleculares
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são importantes, como por exemplo, na hidratação de íons.

Pretendemos prosseguir essa linha de pesquisa de simulações ab initio estudando
sistemas mais complexos e outras propriedades. Dessa maneira, pretendemos obter
diagramas de fase e estudar aglomerados moleculares carregados e/ou heterogêneos
(por exemplo, sistemas de água interagindo com outras moléculas e íons). Para tanto,
implementaremos o MC para o ensemble NPT e técnicas de integração termodinâmica
(em particular, a denominada reversible scaling).

Outro tópico de interesse é o estudo de interfaces entre líquido e vapor. As-
sim, pretendemos desenvolver uma metodologia do tipo QM/MM (Quantum Mecha-
nics/Molecular Mechanics) para acoplar um região de superfície (tratada via AIMC)
e uma região de bulk, tratada com potenciais clássicos.
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Apêndice A

Grá�cos

A.1 Simulações Monte Carlo Si5

Os grá�cos a seguir são referentes à seção 5.2 do capítulo 5.
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Figura A.1: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função
do número de passos, para a simulação à T = 1500 K; na aproximação para
Exc GGA.
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Figura A.2: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função
do número de passos, para a simulação à T = 1500 K; na aproximação para
Exc metaGGA.
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Figura A.3: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função
do número de passos, para a simulação à T = 1800 K; na aproximação para
Exc GGA.
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Figura A.4: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função
do número de passos, para a simulação à T = 1800 K; na aproximação para
Exc metaGGA.
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Figura A.5: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função
do número de passos, para a simulação à T = 2000 K; na aproximação GGA.
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Figura A.6: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função do
número de passos, para a simulação à T = 2000 K; na aproximação metaGGA.
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Figura A.7: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função do
número de passos, para a simulação à T = 2200 K; na aproximação metaGGA.
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Figura A.8: Variação da energia total em relação ao valor médio, em função
do número de passos, para a simulação à T = 2800 K; na aproximação LDA.
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Figura A.9: Flutuação do comprimento de ligação (BLF) em função dos passos
MC para as simulações feitas com o funcional LDA.
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Figura A.10: Flutuação do comprimento de ligação (BLF) em função dos pas-
sos MC para as simulações feitas com o funcional GGA.
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