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RReessuummoo  

  

 Cálculos de orbitais moleculares usando a Teoria do Funcional de Densidade (DFT) 
em nível BLYP com funções de base LanL1mb e LanL1dz foram executados para os 
supercondutores: Nb3Ge, MgB2, LaBa2Cu3Oy, La2-xSrxCuO4, YBa2Cu3Oy, TlBa2Ca2Cu3O8+δ, 
HgBa2Ca2Cu3O8+δ, LaO1-xFxFeAs e o Ba1-xKxFe2As2. Utilizamos modelos de cluster 
(aglomerado) baseados na célula unitária com os átomos de fronteira saturados com 
hidrogênio, o que minimiza o excesso de elétrons no cluster devido às ligações flutuantes. O 
cluster foi considerado diamagnético. Foram avaliados a distribuição de cargas atômicas e o 
gap de energia HOMO-LUMO (Highest Occupied Molecular Orbital - Lowest Unoccupied 
Molecular Orbital: Orbital Molecular de Mais Alta Energia Ocupado - Orbital Molecular de 
Mais Baixa Energia Desocupado). Os resultados foram interpretados à luz da teoria da 
ressonância não-sincronizada das ligações covalentes (RVB), como originalmente proposta 
por Linus Pauling. Uma característica de todos os sistemas investigados neste trabalho é a 
existência de um gap HOMO-LUMO da ordem de meV e uma distribuição de cargas 
compatível com a RVB. Apesar de não ser clara sua relação com a supercondutividade, o gap 
de energia HOMO-LUMO é da mesma ordem de magnitude do gap supercondutor medido 
experimentalmente. Em adição, verificou-se que os metais presentes nos sistemas 
investigados se encontram nos três estados de oxidação e na proporção requerida pelo 
princípio da eletroneutralidade de Pauling. Estes resultados reforçam o modelo RVB e 
convalidam esta proposta como uma teoria alternativa para a compreensão da 
supercondutividade. A coerência entre os argumentos da RVB e os resultados dos cálculos 
para a distribuição de cargas são discutidos.  
 
  
PPaallaavvrraass--cchhaavvee:: distribuição de cargas atômicas, gap de energia HOMO-LUMO, RVB, 
supercondutores. 
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AAbbssttrraacctt  

  

  Molecular orbital calculations by using Density Functional Theory (DFT) in BLYP 
level with lanl1mb and lanl1dz basis set were performed for superconductors: Nb3Ge, MgB2, 
LaBa2Cu3Oy, La2-xSrxCuO4, YBa2Cu3Oy, TlBa2Ca2Cu3O8+δ, HgBa2Ca2Cu3O8+δ, LaO1-xFxFeAs and 
Ba1-xKxFe2As2. We used cluster models based on the compounds unit cell with the frontier 
atoms saturated with hydrogen, which minimizes the excess of electrons in the cluster due to 
the dangling bonds. The cluster was considered diamagnetic. The atomic charge distribution 
and the HOMO-LUMO gap energy were evaluated. The results were interpreted on the light 
of the unsynchronized-resonance-valence-bond theory (RVB), as originally proposed by 
Linus Pauling. A characteristic of all investigated systems in this work is the existence of 
HOMO-LUMO gap energy of the magnitude order of meV and charge distribution 
compatible with RVB. In spite of not being clear its relationship with the superconductivity, 
the HOMO-LUMO gap and the superconducting gap energies are of the same order of 
magnitude. In addition, it was verified that the metals present in the investigated systems are 
found to be in the three oxidation states and in the requested proportion by Linus Pauling's 
electrical neutrality principle. These results strengthen the RVB model and they authenticate 
this proposal as an alternative theory for the understanding of the superconductivity. The 
coherence between the RVB arguments and the calculations results for the charge distribution 
is discussed.  
 

 

KKeeyywwoorrddss::  atomic  charge distribution, HOMO-LUMO gap energy, RVB, superconductors. 
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11..  AA  ssuuppeerrccoonndduuttiivviiddaaddee  

11..11  AA  ddeessccoobbeerrttaa  

  
Em 1911, na universidade de Leiden, Holanda, Heike Kamerlingh Onnes1 (Fig. 1.1), 

em seu laboratório2 (Fig. 1.2), observou pela primeira vez um dos fenômenos mais 

surpreendentes que a natureza pode exibir: a supercondutividade. Poucos anos antes (1908), 

Onnes tinha liquefeito o hélio (também pela primeira vez), baseado no princípio do processo 

de Linde, onde o hélio gasoso era submetido a sucessivos ciclos de resfriamento unidos em 

‘cascata’, usando, dentre outras substâncias, ar e hidrogênio líquido, obtendo assim 

temperaturas inferiores a 4K.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.2. Laboratório Kamerlingh Onnes2 (1924). 

 
Figura 1.1. Heike Kamerlingh Onnes1 
  (1853-1926). 
 
 Neste novo regime de temperatura, Onnes investigou o comportamento da resistência 

elétrica para vários metais. Algumas idéias da época3 sugeriam que haveria uma queda 

contínua da resistência, que se anularia a zero Kelvin. Outra perspectiva era que a resistência 

a zero Kelvin seria infinita, pois os elétrons responsáveis pela condução se ‘congelariam’. A 

despeito dessas propostas, Onnes observou um fato inesperado (em particular para o 

mercúrio). A figura 1.3 apresenta o gráfico obtido por ele em suas experiências4. O mercúrio 

foi um dos selecionados por ser mais fácil de obtê-lo com elevado grau de pureza. Os demais 

metais investigados demonstraram uma resistividade residual, o que Onnes interpretou como 

a presença de impurezas.  

                                                 
1 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1913/onnes-bio.html, acessada em abril 2008. 
 
2 www.geocities.com/neveyaakov/electro_science/kamerlingh-onnes.html, acessada em abril 2008. 
 
3 Fleming, H. “Supercondutividade: teorias clássicas”. (2001) 1. 
 
4 Onnes, H. K. “Investigations into the properties of substances at low temperatures, which have led, amongst 
other things, to the preparation of liquid helium”. Nobel Lecture (1913) 306. 
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 A queda abrupta da resistência do mercúrio4,5 (Fig. 1.4) em torno de 4,2K intrigou 

Onnes (essa temperatura foi classificada como temperatura crítica - TC, abaixo da qual o 

sistema se encontra no estado supercondutor devido à ocorrência de uma transição de fase). 

Tal comportamento era totalmente inesperado, dado o estado rudimentar das teorias da 

condutividade vigentes na época. Vale ressaltar que este fato foi observado apenas três anos 

depois dele liquefazer o hélio. 

 “Por sua investigação das propriedades da matéria a baixas temperaturas a qual levou 

à produção de hélio líquido”, Onnes recebeu o prêmio Nobel de física em 19131. Seus 

trabalhos pioneiros5 atraíram vários pesquisadores para a Holanda, transformando a 

universidade de Leiden em um dos centros de pesquisa em física mais prestigiados do mundo. 

  

 
T (K) 

 
 

Figura 1.3. Resistividade elétrica em função da temperatura para alguns elementos (Au, Pb, 
Hg). Gráfico originalmente obtido4 por Heike Kamerlingh Onnes. 

 
 

 
T (K) 

 
 

Figura 1.4. Resistividade elétrica do mercúrio em função da temperatura. Gráfico 
originalmente obtido4 por Heike Kamerlingh Onnes. 

                                                 
5 Onnes, H. K. Commun. Phys. Lab. Univ. Leiden, Nos. 119, 120, 122, 124 (1911); Onnes, H. K. “On the change 
of the electrical resistance of pure metals at very low temperatures: The disappearance of the resistance of 
mercury”. Akad. Van Wetenschappen (Amsterdam) 14 (1911) 113. 

ρ (Ω) 

ρ (Ω) 
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11..22  OO  eeffeeiittoo  MMeeiissssnneerr  

 
 Desde a descoberta de Onnes até 1933, nenhum desenvolvimento significativo foi 

alcançado no campo da supercondutividade. Metais e ligas supercondutoras foram sendo 

descobertas, mas sem grande impacto. Durante esse período acreditava-se que as previsões 

feitas sobre o comportamento magnético de um condutor perfeito eram verdadeiras para um 

supercondutor. Em 1933, os alemães Karl Walther Meißner6 (Fig. 1.5) e Robert Ochsenfeld7 

(Fig. 1.6) verificaram que as propriedades reais de um supercondutor não são equivalentes as 

de um condutor perfeito8,9. 
 

                                 

     Figura 1.5. Karl Walther Meißner6   Figura 1.6. Robert Ochsenfeld7  
            (1882-1974).          (1901-1993). 
 
 Eles descobriram que a distribuição do campo magnético no interior de um 

supercondutor era sempre nulo, independente das condições iniciais (da história da 

magnetização). O fenômeno passou a ser conhecido e denominado como efeito Meissner. A 

figura 1.7 ilustra o comportamento de um supercondutor na presença de um campo magnético 

fraco em contraste com um condutor normal7. 

 As linhas de indução são expulsas espontaneamente do interior da amostra 

supercondutora, o que caracteriza um diamagnetismo perfeito. Uma vez que o sistema se 

encontra abaixo da TC, haverá a expulsão do campo magnético, quer ele tenha sido aplicado 

antes ou depois do resfriamento. Após a descoberta do efeito Meissner, ficou claro que as 

propriedades magnéticas de um supercondutor não podiam ser compreendidas pela hipótese 

de um condutor normal com resistividade zero. A supercondutividade passou a ser 

interpretada como um novo estado da matéria, o estado supercondutor. Daí vem as 
                                                 
6 http://www.physik.tu-muenchen.de/einrichtungen/department/history, acessada em abril 2008. 
 
7 http://ib.ptb.de/de/org/IB/geschichte.htm, acessada em abril 2008. 
 
8 Meißner, W.; Ochsenfeld, R. “Ein neuer effekt bei eintritt der supraleitfähigkeit”. Naturwissenschaften 21 
(1933) 787. 
 
9 Ostermann, F. et al. “Tópicos de física contemporânea no ensino médio: um texto para professores sobre 
supercondutividade”. Rev. Bras. Ens. Fís. 20 (1998) 270. 
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Supercondutor

Condutor normal 

Ímã

designações ‘estado normal’ e ‘estado supercondutor’. Num condutor perfeito o fluxo 

magnético na amostra é constante, enquanto que no supercondutor é zero, caracterizando o 

efeito Meissner. 

       

 

Figura 1.7. Comportamento de um condutor normal e de um supercondutor na presença de 
um campo magnético constante7. O Efeito Meissner (expulsão das linhas de indução) é visto à 
direita. 
 
 O perfeito diamagnetismo apresentado por materiais supercondutores poderá ser 

aplicado futuramente na fabricação de trens levitados magneticamente. A figura 1.8 

apresenta10 um pouco da capacidade do efeito Meissner gerar levitação magnética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.8. Lutador de sumô levitando magneticamente sobre uma amostra de material 
supercondutor10. O aparato experimental contendo o supercondutor está encoberto com um 
tecido, enquanto que o disco (imã) está exposto. 

                                                 
10 Buckel, W.; Kleiner, R. Superconductivity - fundamentals and applications. 2º Ed. WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2004.; Rocha, F. S.; Fraquelli, H. A. “Roteiro para a experiência de levitação 
de um imã repelido por um supercondutor no ensino de física”. Rev. Bras. Ens. Fís. 26 (2004) 11. 
 

Tosanoumi
(lutador de sumô) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Altura: 1,86m 

Massa: 142kg 

Massa do disco: 60kg 

Massa total: 202kg 
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  A imagem exibe um lutador de sumô de massa 142Kg e um disco magnético de 

60Kg, levitando em cima de um sistema contendo um supercondutor. Em destaque nota-se 

que há uma distancia considerável entre o disco e a base do sistema. Por alguma razão os 

autores da imagem ocultaram o sistema de levitação usando o que parece ser uma espécie de 

tecido. 

 É importante destacar que a estabilidade do sistema é devido ao estado de vórtices, 

uma vez que o efeito Meissner é instável para este tipo de configuração. O sistema apresenta o 

efeito Meissner parcial. O estado de vórtices será abordado mais adiante. 

  

11..33  AAss  eeqquuaaççõõeess  ddee  LLoonnddoonn  

 
 Dentre as primeiras teorias elaboradas na tentativa de explicar o comportamento dos 

supercondutores, destaca-se a de dois outros alemães: os irmãos London11 (Fig. 1.9). Suas 

famosas equações12,13 obtidas a partir de uma perspectiva fenomenológica indicam a existência 

de um parâmetro considerado fundamental: o comprimento de penetração London. Essa 

grandeza mede a penetração (característica de cada material) do campo magnético na 

superfície lateral do supercondutor. Vale ressaltar que a medida desse comprimento era o 

tema da tese de doutoramento de Heinz London. O trabalho dos irmãos London foi 

publicado11,12 dois anos depois da descoberta do efeito Meissner. 

 

Figura 1.9. À esquerda Heinz London11 (1907-1970) e à direita Fritz Wolfgang London11 
(1900-1954). 
 

As duas mais importantes equações de London são14: 

J
dt
dE L

vv 2
0λμ=    (1) 

                                                 
11 http://www.phy.duke.edu/about/FritzLondon/, acessada em maio 2008. 
 
12 London, F.; London, H. “The electromagnetic equations of the supraconductor”. Proc. Roy. Soc. (London) A 
149 (1935) 71. 
 
13 London, F.; London, H. Physica 2 (1935) 341. 
 
14 Poole, C. P Jr. et al. Superconductivity. 2ª ed. Holanda: Elsevier, 2007. 
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JB L

vv
×∇−= 2

0λμ   (2) 

onde E
v

 e B
v

 são os campos elétrico e magnético, respectivamente; J
v

 é a densidade de 

corrente, μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, e λL é o comprimento de penetração 

London dado por: 2
0 *

*
en

m

s
L μ

λ = . Neste último, m* é a massa dos portadores de carga 

supercondutores, nS é a densidade de elétrons supercondutores e e* é a carga dos elétrons  

supercondutores (2e). 

 A figura 1.10 apresenta15 o comportamento do campo magnético ao penetrar em um 

supercondutor semi-infinito. A figura foi obtida a partir da solução da equação de London 

para um caso unidimensional, que assume a forma: 

B
x
B

L

v
v

22

2 1
λ

=
∂
∂    (3) 

e cuja solução é do tipo 
λ/

0
xeBB −=

vv
   (4) 

 

A teoria de London prevê a existência do efeito Meissner, visto que sua solução indica 

que o campo tende à zero no interior da amostra. Porém, como se trata de uma teoria 

fenomenológica, ela não é capaz de explicar o porquê deste comportamento. A teoria de 

London é baseada no modelo de dois fluidos que assume a existência de elétrons normais e 

elétrons responsáveis pela supercondutividade (os ‘superelétrons’). O modelo de dois fluidos 

considera que apenas uma fração dos elétrons de condução se encontra no estado 

supercondutor. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10. Penetração do fluxo magnético no interior de um supercondutor15. 

 

 Como se observa na figura 1.10, há uma queda exponencial do campo magnético à 

medida que o mesmo penetra no interior da amostra. O valor de λ é característico de cada 

material. Para amostras com espessura da ordem ou menores do que λ, o fenômeno da 

                                                 
15 Mourachkine, A. Room-temperature superconductivity. Cambridge: CISP - Cambridge International Science 
Publishing, 2004. 
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Campo crítico HC 

Temperatura crítica TC

Densidade de 
corrente crítica JC 

supercondutividade é muito diferente, uma vez que o campo magnético não chega a se anular 

na espessura do condutor. 

 Caso a intensidade do campo magnético seja aumentada, o fenômeno da 

supercondutividade é destruído. Esse fato já tinha sido observado por Onnes. Ele também 

verificou que elevando continuamente a densidade de corrente, era possível destruir a 

supercondutividade. Desse modo, três parâmetros com valores críticos foram identificados: 

temperatura, campo magnético e densidade de corrente, representados respectivamente por TC, 

HC e JC na figura16 1.11. A figura mostra uma superfície tridimensional dentro da qual o 

material é supercondutor e fora dela é normal. O aprimoramento destes três parâmetros tem 

sido um grande desafio e a busca por novos materiais supercondutores com maiores valores 

de TC, HC e JC é constante17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.11. Superfície tridimensional definida pelas variáveis: temperatura (T), campo 
magnético (H) e densidade de corrente (J). Os círculos mostram os valores críticos (TC, HC e 
JC) que definem a região dentro da qual o material permanece supercondutor. 
 
 A figura 1.12 apresenta um diagrama de fase para supercondutores volumétricos. 

Supercondutores tipo I não apresentam o estado de vórtices (estado misto). Ao atingir o 

campo crítico, a supercondutividade é destruída. Em supercondutores tipo II, HC1 é o campo 

onde ocorre a entrada de fluxo magnético quantizado. Com o aumento do mesmo, mais fluxo 

penetra no material até atingir HC2, onde há destruição da supercondutividade. No entanto, 

resta ainda supercondutividade na superfície, que é cancelada pelo campo HC3.  

 É importante destacar que há o estado intermediário em supercondutores tipo I nos 

casos especiais em que o fenômeno ocorre dependendo da forma geométrica da amostra e da 

direção do campo magnético aplicado15 sendo possível encontrar regiões no estado normal e 

no estado supercondutor em uma mesma amostra.  

                                                 
16 Araújo-Moreira, F. M. et al. “O fascinante mundo dos materiais supercondutores”. Univerciência (2002) 39. 
 
17 www.supeconductor.org, acessada em maio 2008. 
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Figura 1.12. Diagrama de fase H - T para supercondutores volumétricos dos tipos I e II. 
 
 
11..44  AAss  eeqquuaaççõõeess  ddee  GGiinnzzbbuurrgg--LLaannddaauu 

 
 O próximo passo mais importante empreendido na tentativa de compreender o 

comportamento supercondutor foi dado pelos russos Vitaly Lazarevich Ginzburg18 (Fig. 1.13) 

e Lev Davidovich Landau19 (Fig. 1.14). O trabalho dos russos20 introduziu uma nova grandeza 

no universo da supercondutividade: o comprimento de coerência (ξ). Em distâncias muito 

superiores a ξ, a densidade de elétrons supercondutores é constante. Para distâncias da ordem 

de ξ, esta densidade varia. 

 

                                        

 Figura 1.13. Vitaly Lazarevich Ginzburg18              Figura 1.14. Lev Davidovich Landau19 
(1916-2009).                                                             (1908-1968). 

                                                 
18 http://search.nobelprize.org/search/nobel/?q=Vitali+Lazarevich+Ginzburg&i=en&x=0&y=0, acessada em 
maio 2008. 
 
19 http://student.britannica.com/eb/art-12514/Lev-Davidovich-Landau, acessada em maio 2008. 
 
20 Ginzburg, V. L.; Landau, L. “On the theory of superconductivity”. Zhurnal Eksperimental’noi I Teoreticheskoi 
Fiziki 20 (1950) 1064. 
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 A teoria Ginzburg-Landau (GL) é baseada na teoria de Landau para as transições de 

fase de segunda ordem. A primeira suposição refere-se à idéia intuitiva de que um 

supercondutor contém uma densidade de superelétrons nS e uma densidade de elétrons 

normais n-nS, onde n é a densidade total de elétrons no metal. Ao contrário da teoria de 

London, ns não é necessariamente homogênea no espaço. Os portadores de carga são tratados 

como um fluido quântico descrito por uma função de onda macroscópica, ( )rrψ , que 

representa o parâmetro de ordem supercondutor. Tal parâmetro pode ser escrito como 

( ) ( ) ( )rierr
rrr ϕψψ = , tal que ( ) 2rrψ representa a densidade de elétrons supercondutores. Além 

disso, ( )rrψ  ≠ 0 no estado supercondutor, mas zero no estado normal. Deste modo, ( )rrψ  é o 

parâmetro de ordem da transição, existindo abaixo da temperatura crítica e indo a zero acima 

de TC. Ou seja, 

( )rrψ  = 0  se  T > TC  (5) 

 

( )rrψ  ≠ 0  se  T < TC  (6) 

 

Assume-se que a descrição termodinâmica do sistema pode ser feita expandindo a 

energia livre de Helmholtz do estado supercondutor em potências de ( )2rrψ  e do potencial 

vetor A
r

, e que próximo a TC é suficiente reter somente os primeiros termos desta expansão 

(esta abordagem está inspirada na teoria geral de Landau de transição de fase de 2a ordem). 

Esta expansão em campo nulo tem a forma: 

 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( )∫ ⎪⎭

⎪
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⎡ −∇+++=

20
2

*

2
423

2
*

2
||

2
1||, hrrA

c
ie

m
rrrdfAf ns

vvvv

h

hvvv μψψβψαψ  (7) 

 
onde fs é a densidade de energia livre de Helmholtz do estado supercondutor e fn a do estado 

normal. α e β são coeficientes de expansão fenomenológicos, funções da temperatura e que 

possuem as propriedades gerais: 

α = 0    (8) 

β > 0    (9) 

α(T) > 0 para T > TC   (10) 

α(T) < 0 para T < TC   (11) 

 

 Analisando fisicamente cada termo do funcional de energia livre, o primeiro termo 

corresponde à energia do estado normal. Os dois próximos termos correspondem à energia de 

condensação do estado supercondutor, o quarto termo está relacionado à energia cinética dos 



Marconi B. S. Costa______________________________________________Introdução – A supercondutividade 

 20

portadores de carga supercondutor, e o último termo corresponde ao aumento na energia 

necessário para manter o fluxo fora do supercondutor (em outras palavras, para garantir o 

efeito Meissner). 

 Resultam da teoria, as duas famosas equações de Ginzburg-Landau: 
 

0
2

1
2*

*
2 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∇−++ ψψψβαψ A

c
ei

m

rr
h ,  (12) 

 

( ) A
cm

e
m
eijs

rrrhr 2
*

2*
**

*

*

2
ψψψψψ −∇−∇= ,  (13) 

 

onde, m* é a massa dos portadores de carga supercondutores, 1−=i , h a constante de Plank 

divida por 2π, e* a carga dos superelétrons, c a velocidade da luz, A
r

o potencial vetor, sj
r

a 

densidade de corrente no estado supercondutor.  

 Exceto pelo termo não linear da primeira equação GL (12), a mesma é idêntica à 

equação de Schrödinger para uma partícula de massa m* e carga e* imersa em um campo 

magnético, sendo –α o autovalor de energia e ψ a função de onda. No uso das equações GL, 

introduz-se as condições de contorno necessárias para estudar problemas específicos em 

amostras finitas. A condição de contorno para a interface supercondutor/vácuo pode ser 

escrita como: 

0
*

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∇−⋅ ψA

c
ein

rr
h

r ,  (14) 

 

onde nr  é o vetor normal à superfície do supercondutor, além das condições de contorno para 

os campos eletromagnéticos. Esta condição assegura que as correntes não podem atravessar a 

interface supercondutor/vácuo.  

 A teoria GL introduz além do comprimento de penetração London (λ), o comprimento 

de coerência (ξ), o qual indica o comprimento típico sobre o qual o parâmetro de ordem ( )rrψ  

pode variar. A relação entre os dois parâmetros pode ser vista15 na figura 1.15. Desta relação, 

surge o parâmetro Ginzburg-Landau ξλκ = , o qual permitiu a classificação dos 

supercondutores em tipo I ( 21<κ ) e tipo II ( 21>κ ). Os supercondutores tipo I 

apresentam estado Meissner (diamagnetismo perfeito) e apenas um campo crítico, enquanto 

que os do tipo II apresentam três campos críticos e o estado de vórtices.  

 

 



Marconi B. S. Costa______________________________________________Introdução – A supercondutividade 

 21

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1.15. Variação espacial do parâmetro de ordem ( )rrψ  e do campo magnético H na 
vizinhança de uma interface supercondutora-metal normal15 para (a) 1<<κ  e (b) 1>>κ . 
  

A introdução do parâmetro de Ginzburg-Landau κ foi proposta pelo russo Alexei 

Alexeyevich Abrikosov21 (Fig. 1.16). 

 

 
 

Figura 1.16. Alexei Alexeyevich Abrikosov21 
(1928- ). 

 

 Em seu trabalho22, Abrikosov demonstrou que a penetração do fluxo magnético dentro 

do supercondutor do tipo II ocorre em forma de vórtices, isto é, pacotes (quanta) de fluxo 

magnético, formando uma rede triangular em um supercondutor homogêneo22. Sua proposta 

trouxe luz acerca dos dados experimentais obtidos por Leo Vasilyevich Shubnikov23 (Fig. 

1.17), que anos antes (1937) tinha descoberto um comportamento anômalo em amostras 

supercondutoras24e o denominou de estado misto. 

                                                 
21 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2003/, acessada em junho 2008. 
 
22 Abrikosov, A. A. Doklady Akademii Nauk SSSR 86 (1952) 489; Abrikosov, A. A. “On the magnetic 
properties of superconductors of the second group”. Sovjet Physics – JETP 5 (1957) 1174. 
 
23 http://www.ilt.kharkov.ua/bvi/info/shubnikov/shubnikov-e.html, acessada em junho 2008. 
 
24 Schubnikow, L.; Nakhutin, I. “Electrical conductivity of a superconducting sphere in the intermediate state”. 
Nature 139 (1937) 589. 
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Figura 1.17. Leo Vasilyevich Shubnikov23 
(1901-1937). 

 
 Inicialmente, a solução da equação Ginzburg-Landau encontrada por Abrikosov25 

consistia de uma rede quadrada que minimizava a energia do sistema (Fig. 1.18).  

 

Figura 1.18. Solução da equação Ginzburg-Landau obtida por Abrikosov25 (rede quadrada). 
Os pontos cheios correspondem ao valor zero do parâmetro de ordem. As linhas tracejadas 
são as seções de cortes introduzidas de modo a obter uma fase única exata. 

 
Sua solução indicava a existência de uma série de regiões no estado normal paralelas 

ao campo externo, onde ( )rrψ  decai a zero. Estas regiões normais possuem o alcance de ξ. 

Supercorrentes circulando em torno das regiões no estado normal caracterizam a formação de 

um vórtice (redemoinho), onde o fluxo magnético decai em um comprimento característico 

(λ). A densidade de fluxo tem seu valor máximo no centro do vórtice (Fig. 1.19) e carregam 

um fluxo quantizado de 215–
0 Tm2.067910

2
==

e
hφ , onde h é a constante de Plank e ‘e’ a 

carga do elétron. 

É provável que Abrikosov tenha se equivocado quanto à configuração de vórtices mais 

estável. W. M. Kleiner26 mostrou que o verdadeiro mínimo de energia é alcançado com uma 

rede triangular (atualmente conhecida como rede de Abrikosov).                                                                  

                                                 
25 Abrikosov, A. A. “Type II superconductors and the vortex lattice”. Nobel Lecture (2003) 59. 
 
26 Kleiner, W. H. et al. “Bulk solutions of Ginzburg-Landau equations for type – II superconductors: upper 
critical field region”. Phys. Rev. 133 (1964) 1226. 
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Figura 1.19. Variação espacial do parâmetro de ordem e da indução magnética próximo ao 
núcleo de um vórtice e seus comprimentos característicos (esquerda). Linhas de corrente em 
volta do núcleo de um vórtice (direita). 

 

 A figura 1.20 apresenta uma ilustração de uma rede triangular de vórtices e em 

destaque a formação de hexágonos (à esquerda). Em adição25, uma imagem STM (scanning 

tunneling microscopy – microscopia de tunelamento e varredura) da estrutura de vórtices em 

uma amostra de NbSe2 (à direita). Os triângulos vermelhos foram adicionados apenas para 

destacar a configuração da rede de vórtices e não fazem parte da figura original. Ao centro27, a 

primeira decoração da imagem de vórtices. 

 

                                   
Figura 1.20. Representação da rede triangular de Abrikosov (esquerda). Imagem de uma rede 
de vórtices no NbSe2 obtida através da STM (direita)25. No centro, a primeira decoração de 
uma imagem de vórtices27. 
 

“Pelas contribuições pioneiras à teoria dos supercondutores e dos superflúidos", 

Alexei A. Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg e Anthony James Leggett (Fig. 1.21) receberam o 

prêmio Nobel de física28 em 2003. Este último desenvolveu importantes trabalhos na área de 

superfluidez. 

                                                 
27 Essmann, U.; Traeuble, H. “The direct observation of individual flux lines in type II superconductors”. Phys. 
Lett. A 24 (1967) 526. 
 
28 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2003/index.html, acessada em junho 2008. 
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John Robert Schrieffer
(1931- ) 

John Bardeen  
(1908-1991) 

Leon Neil Cooper 
(1930- ) 

 

Figura 1.21. Anthony James Leggett28 
(1938- ). 

 

11..55  AA  tteeoorriiaa  BBCCSS 

 
 No mesmo ano em que Abrikosov publicou seu trabalho acerca das propriedades 

magnéticas de supercondutores tipo II, os três americanos John Bardeen29 (Fig. 1.22 - 

esquerda), Leon Neil Cooper29 (Fig. 1.22 - centro) e John Robert Schrieffer29 (Fig. 1.22 - 

direita) apresentaram30 aquela que seria considerada a teoria mais elegante da 

supercondutividade: a teoria BCS (em referência aos sobrenomes Bardeen-Cooper-

Schrieffer). 
 

                                                 

 
 
Figura 1.22. Os três americanos29 que desenvolveram a teoria BCS. 

 
A teoria descreveu satisfatoriamente dados experimentais observados nos 

supercondutores de modo que alcançou rapidamente a aceitação da comunidade científica. O 

impacto deste trabalho pode ser observado no número de citações do artigo, que hoje supera a 

marca de 5.00031. 

                                                 
29 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1972/index.html, acessada em junho 2008. 
 
30 Bardeen, J.; Cooper, L. N.; Schrieffer, J. R. “Theory of Superconductivity”. Phys. Rev. 108 (1957) 1175. 
 
31 www.isiknowledge.com, acessada em julho 2008. 
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Um dos aspectos centrais da teoria é a atração entre elétrons no estado fundamental 

BCS. Essa interação atrativa é mediada por fônons (quantum de vibração da rede cristalina) e 

ocorre quando um elétron interage com a rede e a deforma; então um segundo elétron 

encontra a rede e faz uso da deformação para reduzir sua energia. Deste modo, o segundo 

elétron interage com o primeiro através da deformação da rede. Esse sistema: elétron-fônon-

elétron ficou conhecido como par de Cooper. É importante ressaltar que foi o alemão Herbert 

Fröhlich32 (Fig. 1.23) o primeiro a sugerir a atração entre elétrons via fônons e que essa 

atração produzia um gap33 (banda proibida) de energia entre o estado fundamental e o 

primeiro estado excitado. No mesmo ano em que Fröhlich32 publicou seu trabalho, Bardeen 

apresentou34 uma teoria semelhante, apontando que o elétron muda seu comportamento em 

decorrência da sua interação com a rede cristalina. 

 

           Figura 1.23. Herbert Fröhlich32 
             (1905-1992). 

 

Na tentativa de explicar o gap de energia proposto por Fröhlich, Bardeen e David 

Pines35 mostraram que esse gap era devido ao fato de que a interação elétron-fônon produzia 

uma atração entre elétrons ligeiramente maior do que a repulsão Coulombiana. Cooper36 

sugeriu que esse gap é a energia necessária para romper o sistema elétron-fônon-elétron cujo 

mecanismo de formação foi comentado brevemente acima. Sua perspectiva torna-se uma das 

características centrais da teoria BCS. O fenômeno é interpretado como uma condensação de 

elétrons em pares de Cooper de momento linear comum e é representada por uma função de 

onda coerente única. Note que são os pares de Cooper e não os elétrons no par que possuem 

momento linear de mesmo valor. 

                                                 
32 Fröhlich, H. “Theory of the superconducting state. I. The ground state at the absolute zero of temperature”. 
Phys. Rev. 79 (1950) 845; http://www.liv.ac.uk/physics/latest_news/news_07_04_06.html, acessada em junho 
2008. 
 
33 Fröhlich, H. “Interaction of electrons with lattice vibrations”. Proc. Roy. Soc. (London) A215 (1952) 291. 
 
34 Bardeen, J. “Wave functions for superconducting electrons”. Phys. Rev. 80 (1950) 567. 
 
35 Pines, D.; Bardeen, J. “Electron-phonon interaction in metals”. Phys. Rev. 99 (1955) 1140. 
 
36 Cooper, L. N. “Bound electron pairs in a degenerate Fermi gas”. Phys. Rev. 104 (1956) 1189. 
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Digno de nota é o fato que o físico brasileiro Newton Bernardes37 (Fig. 1.24), então 

aluno de mestrado de John Bardeen, apresentou38 uma teoria baseada no modelo de dois 

fluidos39 para o gap de energia. 

Para Bernardes o gap era devido à excitação de uma ‘quase-partícula’. Seu trabalho é 

citado na terceira página do artigo30 de Bardeen-Cooper-Schrieffer. O título da dissertação40 de 

Bernardes, defendida em 1957, é o mesmo do seu artigo38: “Theory of the specific heat of 

superconductors based on an energy-gap model”. 

 

 
Figura 1.24. Newton Bernardes37 

(1931-2007). 
 

Outro fato curioso é que parte do artigo da teoria BCS foi baseado na tese de 

doutorado de John Robert Schrieffer29, que na época era aluno de John Bardeen40 e cujo título 

é o mesmo do artigo: “Theory of Superconductivity”. 

“Pelo desenvolvimento conjunto da teoria da supercondutividade...”, Bardeen, Cooper 

e Schrieffer receberam o prêmio Nobel de física29 em 1972. Vale ressaltar que John Bardeen 

recebeu dois prêmios Nobel de física: o da teoria BCS e outro em 1956 pelo desenvolvimento 

do transistor. Este último, ele dividiu41 com o inglês William Bradford Shockley (Fig. 1.25) e 

com o americano Walter Houser Brattain (Fig. 1.26), “Por suas pesquisas em semicondutores 

e sua descoberta do efeito transistor”. 

 

                                                 
37 http://www.agencia.fapesp.br/boletim_dentro.php?id=8079, acessada em julho de 2008. 
 
38 Newton, B. “Theory of the specific heat of superconductors based on an energy-gap model”. Phys. Rev. 107 
(1957) 354. 
 
39 Gorter, C. J.; Casimir, H. B. G. Physica 1 (1934) 306. 
 
40 Lillian, H.; Daitch, V. True genius: the life and science of John Bardeen. Joseph Henry Press, Washington, 
D.C., 2002. 
 
41 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1956/index.html, acessada em agosto 2008; Bardeen, J.; 
Brattain, W. H. “The transistor, a semi-conductor triode”. Phys. Rev. 74 (1948) 230; Shockley, W.; Bardeen, J.; 
Brattain, W. H. “The electronic theory of the transistor”. Science 108 (1948) 678; Bardeen, J.; Brattain, W. H. 
“Physical principles involved in transistor action”. Phys. Rev. 75 (1949) 1208. 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1956/
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Figura 1.25. William Bradford Shockley41 
(1910-1989). 

Figura 1.26. Walter Houser Brattain41  
(1902-1987).

 
A interação atrativa entre elétrons proposta pela teoria BCS, pode levar a um estado 

fundamental separado de estados excitados por uma banda de energia. A diferença de energia 

a 0K é dada por 

( ) CBTκ52,302 =Δ   (15) 

onde, Bκ é a constante de Boltzmann e TC a temperatura crítica. A figura 1.27 apresenta15 a 

densidade de estados próximo do nível de Fermi para um supercondutor e para um metal 

normal. 

 

Figura 1.27. Densidade de estados15 próximo do nível de Fermi (EF) em um supercondutor, 
mostrando o gap de energia 2Δ a T = 0, e em um metal normal. Assume-se que todos os 
estados acima do gap estão vazios e aqueles abaixo estão preenchidos. 
 

A formação dos pares de Cooper conduz a uma diminuição da energia no nível de 

Fermi (EF). A largura da banda proibida em supercondutores é da ordem de 10–4 EF e a escala 

na figura 1.27 se encontra exagerada. A energia necessária para romper o par de Cooper é o 

gap da teoria BCS, que possui uma dependência com a temperatura. A figura 1.28 apresenta a 

dependência do gap de energia com a temperatura15. Quanto menor a temperatura, maior o 

gap. A zero Kelvin o gap é máximo, pois não há vibrações da rede cristalina devido a 

flutuações térmicas. 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1956/
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A formação dos pares de Cooper pode ser vista como uma ‘bosonificação’ de 

férmions, pois os elétrons possuem spin ½ (férmion), enquanto que o par de Cooper tem spin 

inteiro (bóson). A figura 1.29 apresenta uma ilustração da interação elétron-elétron via 

fônons. Os pares são formados com maior probabilidade entre elétrons em estados com 

vetores de onda e spins opostos. 

 
Figura 1.28. A dependência do gap de energia BCS Δ(T) com a temperatura15. 

 

 
   a)         b) 

Figura 1.29. Representação esquemática da interação elétron-elétron via fônons (referencial 
do centro de massa do par de elétrons). (a) O elétron k

v
 emite um fônon de vetor de onda – qv . 

Num momento posterior, o fônon é absorvido pelo segundo elétron. (b) O segundo elétron de 
estado – k

v
 emite um fônon qv , que é posteriormente absorvido pelo primeiro elétron. 

 
Cooper mostrou que uma excitação atrativa entre dois elétrons perturba o mar de 

Fermi de modo a favorecer a formação de pares ligados de elétrons. Se dois elétrons já 

estiverem ligados em um par de Cooper, a interação com outros átomos da rede só será 

possível se a energia trocada for igual ou maior do que a energia do gap. Mesmo que os 

elétrons de um par se choquem com átomos da rede, não haverá troca de energia entre eles. Só 

pode haver troca de energia se o gap for vencido. Não pode haver troca parcial de energia. O 

choque, se houver, será "elástico", sem perda de energia pelos elétrons. Os diferentes pares de 

Cooper estão fortemente acoplados entre si o que leva a um complexo padrão coletivo no qual 

uma fração do número total de elétrons de condução está acoplada para formar o estado 
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supercondutor. Devido à característica do acoplamento, não é possível quebrar um único par 

de elétrons sem perturbar todos os demais e isto requer uma quantidade de energia que excede 

um valor crítico. Todos os pares de Cooper ocupam o mesmo estado de energia. 

A figura 1.30 apresenta uma ilustração dos pares de Cooper se movendo em uma rede 

cristalina. Uma vez que a velocidade do elétron é muito maior que a do fônon, há um atraso 

na propagação da deformação em relação ao elétron, o que torna os elétrons correlacionados a 

grandes distâncias. A dimensão do par é da ordem de 1000 Å para supercondutores tipo I, 

distância esta maior que o alcance da interação repulsiva coulombiana. Tal distância é 

comparável ao comprimento de coerência da teoria Ginzburg-Landau para T = 0. 

 

 
Figura 1.30. Movimento do par de Cooper por uma rede cristalina. As distorções da rede são 
provocadas pela passagem de um elétron o que acarreta na atração de outro. A distorção é o 
fônon emitido pelo primeiro elétron e capturado pelo segundo. 

 
A concordância entre a previsão da teoria e alguns dados experimentais pode ser vista 

no trabalho42 de Townsend e Sutton (Fig. 1.31). No gráfico da figura 1.31 se observa a 

variação do gap de energia em função da temperatura (valores reduzidos), para os elementos 

estanho, tântalo, chumbo e nióbio. A curva BCS reproduz de modo satisfatório o 

comportamento experimental. Há outras propriedades dos materiais supercondutores que a 

teoria BCS elucida, como por exemplo, o efeito isotópico, descoberto em 1950 por dois 

grupos de pesquisa independentes43. Tal efeito fornecia dados que confirmava a participação 

do fônon no mecanismo da supercondutividade, pois constatou-se a variação de TC com a 

massa isotópica de supercondutores elementares. 

Apesar do enorme sucesso alcançado pela teoria BCS, ela é incapaz de explicar o 

comportamento dos supercondutores de alta temperatura crítica. A teoria reinou soberba 

durante muitos anos até que, em 1986, ela sofreu um grande abalo: a descoberta de um 

supercondutor com TC superior a 30K. Este fato será abordado posteriormente. 

 

                                                 
42 Townsend, P.; Sutton, J. “Investigation by electron tunneling of the superconducting energy gaps in Nb, Ta, Sn 
and Pb”. Phys. Rev. 128 (1962) 591. 
 
43 Maxwell, E. “Isotope effect in the superconductivity of mercury”. Phys. Rev. 78 (1950) 477; Reynolds, C. A. 
et al. “Superconductivity of isotopes of mercury”. Phys. Rev. 78 (1950) 487. 

Par de Cooper 
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Figura 1.31. Valores reduzidos42 do gap de energia para o estanho, tântalo, chumbo e nióbio 
como uma função da temperatura reduzida comparado à curva (linha sólida) da teoria BCS. 

 

Nesse ponto, é oportuno também destacar que em 1958, o russo44 Nikolay Nikolaevich 

Bogolyubov (Fig. 1.32), desenvolveu de modo independente45 uma teoria análoga à BCS. Do 

seu trabalho advêm as famosas transformações de Bogolyubov. 
 

 

       Figura 1.32. Nikolay Nikolaevich Bogolyubov44 
           (1909-1992). 

 

11..66  OO  eeffeeiittoo  JJoosseepphhssoonn 

 
Após o desenvolvimento da teoria BCS, a descoberta mais importante no campo da 

supercondutividade foi obtida pelo inglês Brian David Josephson 46. Em 1962, ele47 (Fig. 

1.33), previu46 que seria possível o tunelamento de pares de Cooper entre dois 

supercondutores separados por uma distância menor que 10 Å, na ausência de uma voltagem 

externa. 

                                                 
44 http://www.springerlink.com/content/kw1418m557365wq3/, acessada em março de 2009. 
 
45 Bogoliubov, N. N. et al. “A new method in the theory of superconductivity”. Translated from Russian. 
Consultants Bureau, 1959; Bogoliubov, N. N. Nuovo Cimento 7 (1958) 794; Zh. Eksperim. i Teor. Fiz. 34 
(1958) 58; Soviet Phys. – JETP 7 (1958) 41. 

46 Josephson, B. D. “The discovery of tunnelling supercurrents”. Rev. Mod. Phys. 46 (1974) 251; Josephson, B. 
D. Phys. Lett. 1 (1962) 251; Josephson, B. D. “Coupled superconductors”. Rev. Mod. Phys. 36 (1964) 216. 

47 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1973/, acessada em setembro 2008. 
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Figura 1.33. Brian David Josephson47 

(1940- ). 
 

 A confirmação experimental veio no ano de 1963 por Anderson e Rowell48. Os 

gráficos das figuras 1.34 e 1.35 apresentam, respectivamente, o resultado teórico de 

Josephson46 e a primeira evidência49 experimental do fenômeno. 

 

 
Figura 1.34. Previsão da variação da corrente em função da voltagem de uma junção túnel 
supercondutora46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrente (μA) 
 

Figura 1.35. Primeira observação publicada do tunelamento entre dois filmes 
supercondutores49. A uma voltagem zero, a supercorrente é visível. 

                                                 
48 Anderson, P. W.; Rowell, J. M. “Probable observation of the Josephson superconducting tunneling effect”. 
Phys. Rev. Lett. 10 (1963) 230. 
 
49 Smith, P. H. et al. “Superconducting characteristics of superimposed metal films”. Phys. Rev. Lett. 6 (1961) 
686. 
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A teoria de Josephson está ligada diretamente a sistemas supercondutores fracamente 

acoplados. O sistema no qual se observa o fenômeno é formado por dois supercondutores 

fracamente acoplados através de uma fina película isolante, e é denominado junção 

Josephson50. 

A figura 1.36 apresenta exemplos de junções Josephson. 

 

 

 
  

                    Junção túnel 
 

               Junção ponto 
 

 
Junção microponte 

 

Figura 1.36. Exemplos de junções Josephson50. 
 
 O primeiro exemplo citado acima (junção túnel) é formado por dois supercondutores 

fracamente acoplados através de uma fina película. A película pode ser feita a partir da 

oxidação do filme da base ou pela deposição de camadas adicionais de um metal oxidado, de 

um semicondutor ou de um metal normal. Quando utilizado material isolante, a espessura da 

barreira é de alguns nanômetros. Para uma barreira feita de material semicondutor ou normal, 

ela possui espessura de 10 a 100 vezes maior. 

 O segundo é uma estrutura constituída de um único filme supercondutor com um 

grande estreitamento, tipicamente menor que o comprimento de coerência ξ, tal que o 

parâmetro de ordem é suprimido nessa região. O último exemplo de junção Josephson é 

aquele denominado de junção de contato pontual.  

 A principal característica destas estruturas com o fim de proporcionar aplicações 

tecnológicas é o fato de que, quando uma voltagem constante VDC é aplicada a uma junção 

Josephson, aparece uma corrente que oscila a uma frequência ν da forma 

 

mVGHzVV
h
e

DCDC /4832
==ν   (16) 

 

onde h é a constante de Plank e e é a carga do elétron. 

 Um grande número de aplicações tecnológicas de baixo custo pode se tornar viável se 

fontes de radiação eletromagnética compactas, sintonizáveis e eficientes, na faixa de 

frequências de 100 GHz - 1 THz forem desenvolvidas50. Pela equação (16) constata-se que 

                                                 
50 Araújo-Moreira, F. M. et al. “Introdução a supercondutores granulares artificiais: redes de junções Josephson”. 
Rev. Bras. Ens. Fís. 24 (2002) 390. 
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junções Josephson são promissoras para este fim. Além da vantagem óbvia de estender o 

espectro de frequências disponíveis tecnologicamente, existem importantes aplicações 

potenciais, como por exemplo, dispositivos que permitem a comunicação segura satélite-

satélite (através da escolha de uma frequência fortemente absorvida pela atmosfera), 

dispositivos sem fio para comunicação em alta velocidade, fontes de radiação para 

caracterizar sensores e para espectroscopia de materiais eletrônicos etc. Não existem ainda 

dispositivos adequados para as aplicações mencionadas, e por isso estruturas baseadas em 

junções Josephson (JJ) são boas candidatas para atuarem como osciladores na faixa de 

frequências proposta. 

 Uma aplicação atual de grande destaque das junções Josephson se encontra nos 

SQUID’s (superconducting quantum interference devices – dispositivo supercondutor de 

interferência quântica), um equipamento capaz de detectar campos magnéticos de baixíssimas 

intensidades, da ordem de 10–15 T. O campo da terra é em torno de 10–6 T, enquanto que o do 

cérebro humano51,52 é por volta de 10–13 T.  

 A figura 1.37 apresenta um esquema do SQUID51 revelando seu princípio de 

funcionamento (à esquerda). À direita, a foto de um paciente sendo submetido a um exame 

com o uso da técnica MEG52 (magnetoencephalography - magnetoencefalografia). Uma 

técnica que permite mapear o campo magnético gerado pela atividade cerebral, através de 

sensores que atuam em conjunto com um SQUID. 

 

                          

Figura 1.37. Diagrama esquemático51,52 (esquerda) de um SQUID de duas junções. O sistema 
é produzido na forma de um quadrado com um buraco no centro e uma fenda para fora da 
margem onde as duas junções (JJ’s) estão localizadas. Ib é a corrente. À direita, um paciente é 
submetido a um exame com o uso da técnica MEG (magnetoencefalografia). 

 

 

                                                 
51 Clarke, John; Braginski, Alex I. - The SQUID Handbook Vol. I - Fundamentals and technology of SQUIDs 
and SQUID systems. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2004. 
 
52 Clarke, John; Braginski, Alex I. - The SQUID Handbook Vol. II - Applications of SQUIDs and SQUID 
systems. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006. 
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 No SQUID, a corrente que entra no dispositivo é dividida em duas componentes que 

atravessam as duas JJ na forma de correntes de pares de Cooper. Quando o SQUID é 

submetido a um campo magnético, cada corrente varia periodicamente, passando por 

máximos consecutivos à medida que o fluxo magnético passa por múltiplos do quantum 

fundamental, 215–
0 Tm2.067910

2
==

e
hφ . Dessa maneira, por meio de um circuito contador, 

pode-se determinar o número de máximos que a corrente atravessa e conhecer assim o fluxo 

magnético final. Esse tipo de dispositivo permite medir campos magnéticos minúsculos e é 

utilizado em equipamentos científicos (magnetômetros), médicos (magnetoencefalógrafo, 

magnetocardiógrafo, etc.) e industriais51,52. 

 “Pela sua predição teórica das propriedades de uma supercorrente através de uma 

barreira de tunelamento, em particular aquele fenômeno que é geralmente conhecido como 

efeito Josephson”, Brian David Josephson recebeu o prêmio Nobel de física em 1973, 

juntamente47 com o japonês Leo Esaki (Fig. 1.38) e o norueguês Ivar Giaever (Fig. 1.39). 

Estes dois últimos “Pela descoberta experimental relativa ao fenômeno de tunelamento em 

semicondutores e supercondutores, respectivamente”.  

 

                                 

Figura 1.38. Leo Esaki47  
(1925- ). 

Figura 1.39. Ivar Giaever47  
(1929- ).
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 Após o brilhante feito de Josephson, o destaque no campo de pesquisa da 

supercondutividade se volta para o desenvolvimento de novos materiais supercondutores, dos 

quais, algumas ligas obtidas53 pelo americano Bernd Theodor Matthias54 et al. (Fig. 1.40), 

mantiveram o recorde de temperatura crítica durante mais de uma década.  

 

                                                 
53 Matthias, B. T. et al. “Superconductivity of Nb3Ge”. Phys. Rev. 139 (1965) 1501. 
 
54 http://www.nap.edu/html/biomems/bmatthias.html, acessada em setembro 2008. 
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Nióbio 
 
Germânio

 
Figura 1.40. Bernd Theodor Matthias54 

(1918-1980). 
 

 Trata-se do sistema Nb3Ge (Fig. 1.41), um supercondutor metálico cuja temperatura 

crítica (de filmes finos55) é de 23K (Fig. 1.42). Matthias foi o primeiro a descobrir a 

supercondutividade nesta liga53. 

 
Figura 1.41. Estrutura cristalina (célula unitária) do Nb3Ge. 

 

 

 
Temperatura, K 

Figura 1.42. Resistividade em função da temperatura do Nb3Ge55 (filmes finos). 
 

                                                 
55 Gavaler, J. R. et al. “Classical superconductor with highest critical temperature”. Appl. Phys. Let. 23 (1973) 
480. 
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 Durante mais de uma década, nenhum material supercondutor descoberto conseguiu 

superar a marca dos 22K. Apenas em 1986 este limite foi transpassado. Os responsáveis por 

tal façanha foram o alemão Johannes Georg Bednorz56 (Fig. 1.43) e o suíço Karl Alexander 

Müller56 (Fig. 1.44), ambos da IBM (International Business Machines). O sistema em questão 

foi o Bax-La5-x-Cu5-O5(3-y) (LBCO). 

 A obtenção de um supercondutor57 com temperatura crítica acima58 de 30K (Fig. 1.45) 

teve um considerável impacto na comunidade científica. Pesquisadores supunham haver um 

limite superior da temperatura crítica imposto por alguma lei natural que impedia a obtenção 

de materiais com temperaturas críticas maiores. Com a descoberta de Bednorz e Müller, ficou 

claro que tal limite, caso houvesse, seria maior do que 30K, embora alguns trabalhos da época 

sugerissem uma temperatura menor. Esse foi um dos grandes abalos à teoria BCS, visto que é 

incapaz de descrever corretamente o comportamento destes materiais, conhecidos como high-

TC (alta-TC). Vale ressaltar que o artigo57 do Bednorz e Müller possui mais de 7.300 citações, 

de acordo com o Web of Science59. 
 

          

         Figura 1.43. Johannes Georg Bednorz56          Figura 1.44. Karl Alexander Müller56 
              (1950- ).      (1927- ). 

 
 “Pela sua importante ruptura na descoberta da supercondutividade em materiais 

cerâmicos”, Bednorz e Müller receberam o prêmio Nobel de física56 em 1987. Um feito 

memorável, que novamente tornou a supercondutividade um campo de pesquisa de intensa 

atividade, abrindo novas perspectivas do ponto de vista experimental e teórico. Mesmo na 

atualidade, não há uma teoria amplamente aceita como definitiva na descrição da 

supercondutividade e que seja capaz de prever a possível existência de um limite na 

                                                 
56 http://search.nobelprize.org/search/nobel/?q=Bednorz%2C+J.+G&i=en&x=0&y=0, acessada em setembro 
2008. 
 
57 Bednorz, J. G.; Müller, K. A. “Possible high TC superconductivity in the Ba-La-Cu-O system”. Z. Phys. B – 
Condensed Matter 64 (1986) 189. 
 
58 Bednorz, J. G.; Müller, K. A. “Perovskite-type oxides - the new approach to high-tc superconductivity”. Nobel 
lecture (1987) 424. 
 
59 http://apps.isiknowledge.com/summary.do, acessada em julho 2008. 



Marconi B. S. Costa______________________________________________Introdução – A supercondutividade 

 37

temperatura crítica. Experimentalmente, também não se conhece um limite de temperatura 

para a manifestação da supercondutividade. O recorde cresce a cada dia e trabalhos apontam60 

temperaturas acima de 200K. 

 

Figura 1.45. Resistividade à baixa temperatura de uma amostra de Bax-La5-x-Cu5-O5(3-y) 
(LBCO) com x(Ba)=0.75, obtida para diferentes densidades de corrente58. 
 

 Para contornar as dificuldades em explicar o comportamento dos high-TC, uma vez que 

a teoria BCS era incapaz de fazê-lo, algumas outras teorias foram desenvolvidas, como, por 

exemplo: a do bipolaron61, formulado pelo inglês Sir Nevill Francis Mott (Fig. 1.46 à 

esquerda) e a da ligação de valência ressonante62 (resonating valence bond), desenvolvida pelo 

norte-americano Philip Warren Anderson (Fig. 1.46 no centro). “Por suas investigações 

teóricas fundamentais da estrutura eletrônica de sistemas magnéticos e desordenados”, ambos 

foram premiados com o Nobel de física62 em 1977, juntamente com o holandês John 

Hasbrouck Van Vleck (Fig. 1.46 à direita). 

                                            
   Sir Nevill Francis Mott             Philip Warren Anderson              John Hasbrouck Van Vleck 
          (1905-1996)                                   (1923- )                                        (1899-1980) 
 

Figura 1.46. Os três pesquisadores premiados com o Nobel de física62 em 1977. 

                                                 
60 http://superconductors.org/242K.htm, acessada em agosto 2009. 
 
61 Mott, S. N. F. “Is there an explanation?”. Nature 327 (1987) 185. 
 
62 Anderson, P. W. “The resonating valence bond state in La2CuO4 and superconductivity”. Science 235 (1987) 
1196; http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1977/index.html, acessada em julho 2008. 
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 Após a descoberta de Bednorz e Müller, uma corrida teve início na busca de novos 

materiais à base de óxidos de cobre com temperaturas críticas maiores. Não demorou muito 

para que esse recorde fosse superado. Já em 1987, o chinês Paul Ching-Wu Chu63 (Fig. 1.47) e 

sua equipe, sintetizaram uma cerâmica64 com TC = 93K. Trata-se da famosa cerâmica 

YBa2Cu3O7-δ (YBCO). 

 

Figura 1.47. Paul Ching-Wu Chu63 
(1941- ). 

 

 A estrutura cristalina da fase supercondutora do YBa2Cu3O7-δ é ortorrômbica, cujos 

parâmetros de rede a≠b≠c (Fig. 1.48). Vale ressaltar que a diferença entre a e b é muito 

pequena quando comparada com c. 

 
Figura 1.48. Estrutura cristalina (célula unitária) do YBa2Cu3O7-δ. 
 
 O gráfico da figura 1.49 apresenta a variação da resistência elétrica em função da 

temperatura para uma amostra supercondutora do YBCO64. O comportamento abrupto 

observado na figura é característico de um supercondutor. A medida da resistência revela uma 

temperatura de transição superior a 90K.  
                                                 
63 http://www.tmed-group.com/enpage7.html, acessada em agosto 2008. 
 
64 Wu, M. K. et al. “Superconductivity at 93 K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient 
pressure”. Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 908. 
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 Vale ressaltar que Paul Chu não foi o único (e talvez não tenha sido o primeiro) a 

verificar a supercondutividade no sistema YBCO. O americano Robert J. Cava65 (Fig. 1.50) e 

colaboradores, um mês depois da publicação do artigo do Chu, também publicaram um 

trabalho no Physical Review66 constatando propriedades supercondutoras do YBCO 

equivalentes àquelas vistas por Chu. 

 
Temperatura (K) 

 

Figura 1.49. Variação da resistência elétrica em função da temperatura64 para o YBa2Cu3O7-δ. 
 

 O grande número de citações59 do artigo do Chu (mais de 4.400) e do artigo do Cava 

(acima de 1.400) é um forte indício da intensa atividade de pesquisa gerada depois da 

descoberta de Bednorz e Müller. Muitas cerâmicas supercondutoras foram descobertas além 

do LBCO e do YBCO, em geral, sempre com temperaturas críticas maiores. As figuras 1.51 e 

1.52 apresentam, respectivamente15,67, alguns dados referentes a supercondutores elementares 

e às descobertas de cupratos e de outros sistemas supercondutores. A rápida elevação da 

temperatura crítica é uma constante busca dos pesquisadores tendo em vista as potenciais 

aplicações que podem ser proporcionadas em função desse aumento. 

 

 

Figura 1.50. Robert J. Cava65. 
 

                                                 
65 http://www.princeton.edu/~cavalab/group/boss.html, acessada em outubro 2008. 
 
66 Cava, R. J. et al. “Bulk superconductivity at 91 K in single-phse oxygen-deficient perovskite Ba2YCu3O9-δ”. 
Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 1676. 
 
67 Narlikar, A.V. Frontiers in superconducting materials. Springer-Verlag, Berlin, 2005. 
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Apesar do enorme esforço dedicado à descoberta de novos materiais68 com 

temperaturas críticas cada vez maiores, ainda não há uma lógica química na produção de 

amostras que conduzam a temperatura crítica para valores compatíveis com a temperatura 

ambiente ou superior. Apesar disso as aplicações já são várias. 

 

 
Figura 1.51. Tabela periódica15,67 com a temperatura crítica e a distribuição dos elementos 
químicos para os quais a supercondutividade foi observada com ou sem aplicação de pressão. 

 
 

 
Ano 

 

Figura 1.52. Evolução da temperatura crítica em função dos anos15,67. 

                                                 
68 Branício, P. S. “Introdução à supercondutividade, suas aplicações e a mini-revolução provocada pela 
redescoberta do MgB2: uma abordagem didática”. Rev. Bras. Ens. Fís. 23 (2001) 381. 
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  É oportuno destacar que no Departamento de Física da Universidade Federal de 

Pernambuco, o professor associado 1 José Albino Oliveira de Aguiar (atual Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais desta universidade), mantém em 

desenvolvimento importantes pesquisas com ênfase na produção e caracterização estrutural, 

microestrutural, magnética e de transporte de materiais supercondutores e materiais avançados 

policristalinos, cristalinos e filmes finos, e no estudo da dinâmica de vórtices e mecanismos 

de ancoragem (pinning) nesses materiais. Uma ampla contribuição têm sido dada pelo seu 

grupo de pesquisa no estudo da dinâmica de vórtices, um importante ramo de investigação da 

supercondutividade. Em contribuição com o professor Antonio Carlos Pavão, foram 

produzidas amostras de YBCO dopadas com NiS, provocando um sutil aumento na TC. 

 

11..88  AApplliiccaaççõõeess  ddooss  ssuuppeerrccoonndduuttoorreess  

 
Os materiais supercondutores já são aplicados em diversas áreas, porém a maioria 

delas não faz parte do universo comum da população. Com o acelerado avanço na descoberta 

de novos materiais com TC cada vez maior, é esperado que a gama de aplicações destes 

sistemas torne-se maior e se aproxime do dia-dia do cidadão comum. 

Exemplos de aplicações dos materiais supercondutores são: SQUID’s em 

magnetoencefalógrafo51,52 e medidas de magnetização, transformadores69, suporte magnético69, 

ressonância magnética nuclear (RMN)69,70, armazenagem de energia70, motores70, SQUID’s em 

magnetocardiografia70, pesquisas em fusão termonuclear70, geradores70, separação magnética70, 

blindagem magnética70, propulsores eletromagnéticos70, dispositivos eletrônicos71,72, 

transmissores72, imagem por ressonância magnética (MRI)69,73, aceleradores de partículas69,74 , 

ressonadores de altíssima frequência71,75, sensores76, pesquisas em sistemas de transporte77, 

                                                 
69 Lipo, T. A. et al. Applied superconductivity. Noyes Data Corporation, New Jersey, 1989. 
 
70 Buckel, W.; Kleiner, R. Superconductivity - fundamentals and applications. 2º Ed. WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2004. 
 
71 Kobayashi, T. et al. Vortex electronis and SQUIDs. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2003. 
 
72 Khare, N. Handbook of high-temperature superconductor electronics. Marcel-Dekker, New York, 2003. 
 
73 Sheahen, T. P. Introduction to high-temperature superconductivity. Kluwer Academic Publishers, 2002. 
 
74 Padamsee, H. RF Superconductivity - Science, technology and applications. WILEY-VCH Verlag GmbH & 
Co. KGaA, Weinheim, 2009. 
 
75 Fossheim, K.; Sudbø, A. Superconductivity - Physics and applications. John Wiley & Sons, 2004. 
 
76 Polushkin, V. Nuclear electronics - Superconducting detectors and processing techniques. John Wiley & Sons, 
2004. 
 
77 Moon, F. C. Superconducting levitation - Applications to bearings and magnetic transportation. WILEY-VCH 
Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2004. 
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antenas78, filtros79, linhas de transmissão80,81, pesquisas em computação quântica82, etc. Abaixo 

seguem algumas imagens das aplicações citadas69-82. Esse proeminente conjunto de aplicações 

demonstra a importância estratégica do desenvolvimento da supercondutividade para a 

sociedade moderna. É razoável pensar que não se trata de uma opção, mas de um dever o 

investimento em pesquisas neste campo de atividade científica. Benefícios consideravelmente 

maiores serão colhidos como fruto desse investimento, o que justifica a realização de altos 

investimentos. 

 

                   

Figura 1.53. Equipamento IRM - imagem por ressonância magnética (esquerda). À direita, a 
imagem dos órgãos internos de um crânio humano, obtida com a referida técnica51,52. 
 

 

                     

Figura 1.54. Equipamento RMN - ressonância magnética nuclear (esquerda). À direita, 
equipamento de separação magnética69,70,75. 
                                                 
78 Hansen, R.C. Electrically small, superdirective, and superconducting antennas. John Wiley & Sons, 2006. 
 
79 Gutiérrez-D., E. A. et al. Low temperature electronics - Physics, devices, circuits, and applications. Academic 
Press, 2001. 
 
80 Owens, F. J.; Poole, C. P. Jr. Electromagnetic absortion in the copper oxide superconductors. Kluwer 
Academic Publishers, 2002. 
 
81 Krabbes, G. et al. High temperature superconductor bulk materials fundamentals – Processing, properties 
control, application aspects. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006. 
 
82 Takayanagi, H. et al. Controllable quantum states - Mesoscopic superconductivity and spintronics. World 
Scientific Publishing, 2008. 
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Figura 1.55. Cavidades ressonantes supercondutoras71,75 utilizadas em aceleradores de 
partículas. Estes sistemas geram uma rádio frequência de MHz a GHz, com uma qualidade 
ressonante (Q) da ordem de 1010. 

 
 

                  

Figura 1.56. Exemplo de um reator de fusão nuclear70 que utiliza supercondutores operando a 
1.8K para a produção de intensos campos magnéticos. As duas imagens são do ‘Tore Supra’, 
desenvolvido na França. Outros países possuem projetos semelhantes. 

 

 

                                   

Figura 1.57. À esquerda, cabo supercondutor80,81 de Bi2Sr2Ca2Cu3O10. Alguns cabos pesando 
1Kg/m equivalem a um cabo de cobre pesando 72Kg/m. À direita, um microchipe82 
supercondutor incorporando 6.000 junções Josephson. Pesquisas com estas estruturas 
sugerem a possibilidade da obtenção de computadores ‘petaflop’. Um petaflop corresponde a 
um mil trilhões de operações ponto flutuante por segundo. Os mais aprimorados 
supercomputadores da atualidade operam a 1.026 petaflops por segundo, com múltiplos 
CPU’s. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cornell_SRF_Collection_1.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cornell_SRF_Collection_1.png
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11..99  OOss  llaauurreeaaddooss  ccoomm  oo  NNoobbeell  

 
Outro fator relevante digno de nota é o elevado número de prêmios Nobel de física 

distribuídos nessa área do conhecimento: 5 até o momento. A figura 1.58 apresenta os 

cientistas laureados na seqüência em que o prêmio foi concedido.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1.58. Laureados com o prêmio Nobel de física devido aos seus trabalhos realizados na 
área de supercondutividade. 

Leo Esaki 
(1925- ) 
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John R. Schrieffer 
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Leon N. Cooper
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Alexei A. Abrikosov
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Vitaly L. Ginzburg
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Russo Americano 

Anthony J. Leggett 
(1938- ) 

66°°,,  77ºº......  eemm  ??  
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 É possível conjeturar que mais prêmios serão entregues como resultado das pesquisas 

em supercondutividade, em especial no desenvolvimento de materiais com TC igual ou 

superior à temperatura ambiente, e na elaboração de uma teoria ab initio capaz de explicar o 

fenômeno em qualquer intervalo de temperatura.  

 As teorias propostas por Philip Warren Anderson, Sir Nevill Francis Mott, dentre 

outros, foram alternativas que tentaram explicar a supercondutividade em altas temperaturas. 

No mesmo ano em que elas foram publicadas, o americano Linus Carl Pauling83 (Fig. 1.59), 

apresentou uma proposta baseada na teoria da ressonância não-sincronizada das ligações 

covalentes84, desenvolvida por ele décadas antes, para elucidar o fenômeno da 

supercondutividade nas cerâmicas então descobertas. Pauling já tinha aplicado sua teoria85 

para esclarecer o fenômeno em metais e ligas. Seu terceiro e último trabalho nesta área foi 

publicado86 em 1991, onde fez uso da teoria RVB para explicar a supercondutividade no 

K3C60. 

 

Figura 1.59. Linus Carl Pauling83 
(1901-1994). 

 
 

 “Por sua pesquisa na natureza da ligação química e sua aplicação para a elucidação da 

estrutura de substancias complexas”, Pauling recebeu o prêmio Nobel de química em 1954. 

Anos depois recebeu o da paz em 1962. Apesar de pouco conhecida, a teoria RVB de Pauling 

é capaz de fornecer uma explicação simples e satisfatória para o fenômeno da 

supercondutividade, o que motivou o trabalho desenvolvido nesta dissertação. 

 

                                                 
83 http://search.nobelprize.org/search/nobel/?q=Linus+Carl+Pauling&i=en&x=0&y=0, acessada em abril 2008. 
 
84 Pauling, L. “Influence of valence, electronegativity, atomic radii, and crest-trough interaction with phonons on 
the high-temperature copper oxide superconductors”. Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 225; Pauling, L. “The role of 
the metallic orbital and of crest and trough superconductors in high-temperature superconductors”, em High 
Temperature Superconductivity: The First Two Years. R. M. Metzger, Gordon and Breach Science Publishers, 
New York, 1989. 
 
85 Pauling, L. “The ressonating-valence-bond theory of superconductivity: crest superconductors and trough 
superconductors”. Proc. Natl. Acad. Sci. 60 (1968) 59. 
 
86 Pauling, L. “The structure of K3C60 and the mechanism of superconductivity”. Proc. Natl. Acad. Sci. 88 (1991) 
9208. 
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11..1100  AA  tteeoorriiaa  ddaa  rreessssoonnâânncciiaa  nnããoo--ssiinnccrroonniizzaaddaa  ddaass  lliiggaaççõõeess  ccoovvaalleenntteess 
 

Neste tópico serão apresentados os conceitos básicos87 relacionados à teoria da 

ressonância não-sincronizada da ligação covalente, conforme desenvolvida por Linus Pauling. 

As discussões estão organizadas na seqüência em que os trabalhos de Pauling foram 

publicados de modo a fornecer uma construção coerente dos argumentos. Não serão 

apresentados todos os argumentos e nem todos os dados gerados por Pauling, mas somente 

aqueles que julgamos conveniente para uma exposição razoável da teoria. O leitor é 

incentivado a consultar as referências citadas no texto para um aprofundamento do assunto. A 

referência 87 fornece um resumo refinado do tema em questão. 

O pontapé inicial na elaboração da RVB foi dado88 em 1938. Pauling estava 

interessado em descrever as forças interatômicas nos metais e para tanto encarou a ligação 

metálica como uma ligação covalente simples, estendendo o conceito de ressonância para a 

ligação metálica. Para ele, a ligação covalente nos metais ressona entre as posições 

disponíveis no caso em que o número de posições disponíveis excede o número de ligações. 

Esse ponto de vista89 fornece uma explicação qualitativa satisfatória das propriedades dos 

metais como dureza, compressibilidade, capacidade térmica a baixas temperaturas, coeficiente 

de expansão térmica, a tendência geral das distancias interatômicas, as propriedades 

magnéticas, etc. 

Em seu trabalho inicial88 ele concluiu a partir de investigações das propriedades físicas 

dos metais que em uma seqüência de átomos como K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, o número de elétrons 

de ligação cresce de 1 a 6, permanecendo constante do Cr ao Ni (exceto Mn), e então começa 

a diminuir. A redução na distância interatômica observada nesta seqüência de átomos foi 

encarada por Pauling como resultado do aumento no número de ligações. Além disso, o 

aumento na dureza, na resistência e no ponto de fusão poderiam ser atribuídas ao incremento 

de 1 a 6 no número de ligações covalentes formadas pelos átomos. Ele não concordava com a 

alegação de pesquisadores que diziam ser apenas os elétrons s os responsáveis na coesão dos 

metais de transição. Para ele, as propriedades exibidas pelos metais mostram claramente que 

as ligações envolvem interações de um grande número de elétrons. Se apenas os elétrons s 

participassem da interação os metais deveriam ser moles, fracos, ter baixo ponto de fusão, etc. 

e o que se observa é o oposto. No artigo em questão, ele publicou uma curva (Fig. 1.60) do 

momento de saturação ferromagnético por átomo para algumas ligas binárias (na primeira fila 

                                                 
87 Herman, Z. S. “The nature of the chemical bond in metals, alloys, and intermetallic compounds according to 
Linus Pauling”, em Pauling’s Legacy: Modern modelling of the chemical bond (Theoretical and computational 
chemistry), Z. B. Maksić e W. J. Orville-Thomas, eds., Vol. 6., Elsevier Science Publishers B. V., Holanda, 
1999. 
 
88 Pauling, L. “The nature of the interatomic forces in metals”. Phys. Rev. 54 (1938) 899. 
 
89 Pauling, L. “Atomic radii and interatomic distances in metals”. J. Am. Chem. Soc. 69 (1947) 542. 



Marconi B. S. Costa____________________________________________________Introdução - A teoria RVB 

 47

dos metais de transição). Esta curva indica que o momento de saturação ferromagnético 

cresce atingindo valor máximo de ≈ 2,4 magnétons de Bohr (ver apêndice a) para a liga de Fe-

Co, cuja composição é Fe72Co28 e decresce a zero para a liga de composição aproximada 

Ni44Cu56. Assumindo que cada uma das seis ligações nestas ligas requer um orbital, Pauling 

concluiu que, para os metais de transição, apenas 8,28 dos nove orbitais de valência (4s, 3d e 

4p) são ocupados por elétrons de ligação, elétrons ferromagnéticos ou pares de elétrons, e 

consequentemente 0,72 orbital por átomo, em média, permanece sem qualquer uso aparente e 

foi interpretado por ele como instável. Esta conclusão é a mais importante desse trabalho, 

visto que em seus artigos posteriores acerca da RVB Pauling cita frequentemente tal fato. 

 
Composição da liga 

 

Figura 1.60. Comparação dos valores experimentais92 (curva sólida) com valores teóricos 
(linha pontilhada) do momento de saturação ferromagnético (μB) por átomo, em magnétons de 
Bohr, para alguns metais de transição e suas ligas.  
 

Até esse momento nenhuma menção tinha sido feita por ele quanto à ressonância não-

sincronizada da ligação covalente. Mesmo em 1947 quando usou novamente89 sua teoria para 

propor uma relação entre a ligação covalente e a ligação metálica, Pauling não fez comentário 

sobre a ressonância não-sincronizada. Nesse artigo89, propôs um sistema de raios atômicos 

calculados a partir de uma expressão que leva em conta o efeito da ressonância sobre a 

estabilização do sistema resultando no decréscimo da distância interatômica. Esse trabalho 

teve um considerável impacto dado o alto número de citações90: mais de 1100. 

Apenas em 1948, dez anos depois, foi quando Pauling fez a primeira91 referência á 

ressonância não-sincronizada da ligação covalente e introduziu um novo conceito: o orbital 

metálico. Os 0,72 orbitais sem uso aparente desempenhavam agora um importante papel92. 

Outros modos de estimar o valor do orbital metálico são discutidos por Pauling, por exemplo, 

                                                 
90 www.isiknowledge.com, acessada em agosto 2009. 
 
91 Pauling, L. “The metallic state”. Nature 161 (1948) 1019. 
 
92 Pauling, L. The nature of the chemical bond. 3ª ed., Cornell Univ. Press, Ithaca, New York, 1960. 
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a comparação das distâncias interatômicas do estanho verde e branco93, o número de oxidação 

dos átomos nos cupratos supercondutores94, etc. Por ora, esses exemplos não serão abordados. 

Ficou demonstrado que a característica indispensável para que ocorra a ressonância 

não-sincronizada é a possessão de um orbital extra em adição aos orbitais normalmente 

ocupados por elétrons, por cada átomo ou por muitos átomos na fase metálica. Pauling o 

denominou orbital metálico. Este orbital permite a ressonância não-sincronizada de uma 

posição para outra através do ‘salto’ de um elétron de um átomo para outro adjacente, levando 

à grande estabilização do metal pela energia de ressonância. Trata-se de um par de elétrons, 

ou seja, uma ligação covalente simples. Essa mudança de posição da ligação se dá de forma 

independente das demais ligações, i.e., a ressonância é não-sincronizada. Em seu exemplo 

mais freqüente, ele faz alusão ao lítio (Li). Cada átomo de Li tem um elétron de valência que 

permite a formação de uma ligação simples para cada par de átomos. Se todos os átomos 

devem permanecer neutros, a estabilização obtida através da ressonância sincronizada da 

ligação deve ser relativamente pequena. No entanto, uma estabilização consideravelmente 

maior resulta da ressonância não-sincronizada envolvendo o uso de um orbital adicional. 

Considere um caso similar de um dado metal alcalino M com valência v. Cada átomo M 

forma v ligações covalentes com átomos M adjacentes. Se o número de posições das ligações 

for maior do que o número de ligações, então as ligações podem ressonar de uma posição para 

outra sincronizadamente, com pares de ligações mudando de posições simultaneamente (Fig. 

1.61). Contudo, o princípio da eletroneutralidade aproximada93, sob a condição de que há um 

orbital disponível, prevê a ocorrência de +M e −M , com valências v–1 e v+1. Logo, a 

ressonância não-sincronizada (Fig. 1.62), pode ocorrer.  

 
M

M

M

M

M

M

M

M  
Figura 1.61. Ressonância sincronizada. 

 

M

M

M

M

M

M

M

M  
Figura 1.62. Ressonância não-sincronizada. 

                                                 
93 Pauling, L. “The modern theory of valency”. J. Chem. Soc. (1948) 1461. 
 
94 Pauling, L.; Herman, Z. S. “The unsynchronized-resonating-covalent-bond theory of metals, alloys, and 
intermetallic compounds”, em Valence bond theory and chemical structure, D. J. Klein e N. Trinastid, Elsevier, 
Amsterdam, 1990. 
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 Há um número consideravelmente maior de estruturas ressonantes não-sincronizadas 

por átomo do que estruturas ressonantes sincronizadas, sendo isto a causa da maior 

estabilidade ser proporcionada ao sistema92,94. 

 O princípio da eletroneutralidade enunciado por Pauling é uma conseqüência de 

observações empíricas. Ele verificou a estabilidade química de algumas substâncias como 

complexos metálicos, por exemplo, e concluiu que93 “... os átomos possuem essencialmente 

carga elétrica resultante igual a zero, não ultrapassando a margem de ±1, e estão distribuídas 

de um modo que corresponde a estabilidade eletrostática”. É razoável pensar que um mesmo 

átomo numa substância oscile entre cargas ±1 caso possua orbital metálico. 

 A condutividade elétrica e outras propriedades características dos metais podem ser 

descritas em termos da transferência de cargas positivas e negativas de um átomo para outro 

acompanhando a ressonância da ligação covalente. O valor médio de 0,72 orbital metálico por 

átomo implica que, com a ressonância não-sincronizada das ligações covalentes, o metal 

consiste aproximadamente de 28% +M , 44% 0M , e 28% de −M . A condutividade elétrica 

dos metais resulta do movimento destas cargas através do cristal. A figura 1.63 apresenta87 

uma ilustração aproximada do fenômeno, pois só considera o caso bidimensional. 
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Figura 1.63. Diagrama87 esquemático ilustrando o movimento de uma carga negativa como 
resultado da ressonância não-sincronizada de uma ligação covalente (no lítio metálico) devido 
à aplicação de um campo elétrico. As setas indicam a evolução temporal. 
 
 As ligações ressonam com frequência elétrica, i.e., a frequência que determina o 

número de vezes que uma ligação muda de uma posição para outra de forma não-
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sincronizada. As cargas positivas e negativas revolvem de um átomo para outro adjacente sob 

a aplicação de um campo elétrico. A frequência da ressonância é determinada pela energia de 

ressonância, que é cerca de uma ordem de magnitude menor do que a energia de ligação de 

um elétron de valência95,96. 

 Em seu trabalho de 1949, Pauling ressaltou o quesito estabilidade para consolidar sua 

proposta96. Propõe uma função de onda (ver apêndice b) que contabiliza o efeito da 

ressonância e obtém a expressão para o cálculo da energia de ressonância. Essa energia de 

ressonância é a principal responsável pela diferença de energia entre cristais metálicos e suas 

respectivas moléculas diatômicas no estado gasoso. O lítio novamente é usado como exemplo. 

O calor de formação de moléculas de lítio Li2(g) a partir dos átomos é apenas 6,6 kcal/g.átomo, 

enquanto que do metal é 39 kcal/g.átomo. É improvável que a grande diferença de 32,4 

kcal/g.átomo resulte da ressonância sincronizada. Como dito anteriormente, uma estabilização 

muito maior resulta da ressonância não-sincronizada, tendo em vista o grande número de 

estruturas associadas com esse tipo ressonância. 

 Um outro argumento reforça esse ponto de vista. Pauling verificou que na estrutura 

cúbica de corpo centrado do Li, há 3,14N maneiras das ligações mudarem de posição entre 

átomos adjacentes, onde N é o número de ligações. Considerando a ressonância não-

sincronizada, esse número cresce para 3,24Nx2,32. Isso resulta em 43% de átomos neutros e 

28,5% de cátions e ânions. Ele calculou que97 a probabilidade relativa de Li+, Li e Li– (com 0, 

1 e 2 ligações, respectivamente) está na razão 7:8:4, ou, tomando Li+ e Li– iguais por média 

geométrica, 0,285: 0,430: 0,285. Para outros metais similares, ele obteve96,97 razões que se 

encontram dentro do limite 1/3: 1/3: 1/3. 

 É importante ressaltar que nem todos os átomos de um metal devem possuir orbital 

metálico para que a ressonância não-sincronizada ocorra. De modo semelhante, para um dado 

átomo incrementar o número de ligantes além do que sua valência permite, não é necessário 

que ele possua um orbital extra: é suficiente que esteja cercado por átomo que possua orbital 

extra. Então, a ligação deste átomo central pode ressonar entre as posições alternativas. 

Pauling cita ainda que alguns modos de ressonância devam ter uma contribuição maior do que 

outros para a energia, embora seja difícil determinar quais. Além disso, há uma razão entre o 

número de ligações com o número de posições que conduz a uma estabilidade especial, sendo 

esses números fracionários: ¹/2, ¹/3, ²/3, ¹/4, ³/4, etc. Por exemplo, o estanho (branco) com 

valência média 2,5 cristaliza com um arranjo atômico onde cada átomo tem seis ligantes96 

                                                 
95 Pauling, L.; Ewing, F. J. “The ratio of valence electrons to atoms in metals and intermetallic compounds”. Rev. 
Mod. Phys. 20 (1948) 112. 
 
96 Pauling, L. “A resonating-valence-bond theory of metals and intermetallic compounds”. Proc. Roy. Soc. 
(London) A 196 (1949) 343. 
 
97 Pauling, L. “Nature of the metallic orbital”. Nature 189 (1961) 656. 
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(quatro a 3,016 Å e dois a 3,175 Å). Estas distâncias foram usadas para designar o número de 

ligação 0,48 e 0,26. Estes números podem ser tomados como ¹/2 e ¹/4 e a escolha desta 

estrutura e o valor desta razão são resultados do esforço do estanho usar sua valência média 

2,5 na formação de ligações estáveis com números de ligação fracionários. 

 A configuração do estanho termina em 5s24d105p2, que pode ser vista como 4d105s25p2. 

Estes elétrons podem ocupar os nove orbitais em três modos mais estáveis: 

       4d                  5s          5p 

 

Sn – A (branco) 

Sn – B (cinza) 

Sn – C (hipotético) 

Elétrons atômicos (emparelhados) são representados por setas, elétrons de ligação por pontos 

e orbitais metálicos por círculos abertos. O estanho A não possui orbital extra para atuar como 

orbital metálico e não forma uma fase metálica. Esta forma possui estrutura similar à do 

diamante, com cada átomo formando quatro ligações covalentes simples que ressonam de 

modo sincronizado. Este é o estanho cinza, com hibridização dos orbitais 5s e 5p. Por outro 

lado, o estanho B consiste grandemente de átomos que têm um orbital metálico. Este é o 

estanho branco, com número de coordenação 6. Um pouco da estabilização proporcionada a 

esta forma do estanho resulta do fato de que dois elétrons ocupam o orbital 5s, que tem 

energia menor do que o 5p. Esta forma branca do estanho não contém apenas Sn-B, mas 

também Sn-A numa proporção 3:1, que conduz a uma valência média 2,5. O estanho C não 

contribui para nenhuma das formas, pois tem valência zero. Cálculos aproximados96 indicam 

que a energia do sistema é minimizada quando o estanho metálico possui 50% de átomos 

neutros e 25% de cátions e ânions. De forma similar ao estanho, as distribuições eletrônicas 

A, B, etc. podem ser escritas para outros elementos de transição. 

 De um modo geral, a valência metálica mostrada pelos metais de transição é uma 

média que corresponde à ressonância de cada átomo entre duas ou mais estruturas eletrônicas 

com valência inteira97. Esta consideração permite interpretar as propriedades metálicas de 

modo satisfatório. Por exemplo, o número de átomos vizinhos em um metal é maior do que 

ele pode formar com seus elétrons de valência. Uma vez que não há motivo aparente para 

definir certas posições no cristal em detrimento de outras, uma perspectiva plausível é que 

todos os átomos vizinhos estejam ligados entre si. Essa possibilidade é bem razoável 

considerando a ocorrência da ressonância não-sincronizada. Esta ressonância envolve os 

átomos em três estados de valência conforme visto anteriormente. As estruturas eletrônicas do 

átomo neutro ( 0M ) e do cátion ( +M ) apresentam um e dois orbitais vazios (metálicos), 

respectivamente, que permite fazer uma nova ligação. O ânion ( −M ) não necessita de orbital 
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metálico98, pois a formação de mais uma ligação é energeticamente desfavorável conforme o 

princípio da eletroneutralidade (as cargas dos átomos não superam a margem de ±1).  

 O próximo passo de Pauling foi uma constatação de que sua teoria RVB tratava de 

modo mais adequado os metais do que a teoria do orbital molecular (TOM)98, e que a 

existência do orbital metálico não era tão facilmente perceptível nesta última. Além disso, 

observou que as conclusões acertadas obtidas com a TOM sobre os metais podem ser 

transportadas sem grande mudança para dentro da linguagem da RVB. A vantagem desta 

reside na simplicidade com que descreve a ligação metálica e no sucesso em explicar as 

propriedades. Em adição, mostrou quais as etapas devem ser adotadas para a construção de 

uma função de onda que permita reproduzir os níveis de energia dos elétrons iguais àqueles 

obtidos com as zonas de Brillouin. 

 Em 1950, Pauling99 apresentou outro conceito importante: a classificação dos átomos 

em hipoeletrônicos100, hipereletrônicos101 e buffer (intermediários). Os hipoeletrônicos são 

deficientes em elétrons e podem incrementar sua valência pela adição de um elétron. Estes 

átomos possuem mais orbitais de ligação do que elétrons de valência (no estado neutro). Os 

hipereletrônicos podem incrementar sua valência doando um elétron. Estes têm mais elétrons 

de valência do que orbitais de ligação. Os intermediários podem doar ou aceitar um elétron 

sem haver mudança em sua valência99. 

 A tabela 1 apresenta a classificação sugerida por Pauling92,99. 

Tabela 1. Classificação dos átomos com respeito ao efeito da mudança do número de elétrons 
na valência metálica92,99. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a Estes três átomos podem aceitar elétrons mas não doá-los sem mudança na valência. 
b Os metais terras-raras podem ter algum caráter intermediário. 
 
 O átomo de Li pode ser tomado como exemplo. Sua configuração eletrônica é 

1s22s12p. O que significa que há três orbitais 2p vazios, além do orbital 2s parcialmente 

preenchido. Esse átomo é hipoeletrônico, ou seja, possui mais orbitais de ligação do que 

                                                 
98 Pauling, L. “The resonating-valence-bond theory of metals”. Physica 15 (1949) 23. 
 
99 Pauling, L. “Electron transfer in intermetallic compounds”. Proc. Natl. Acad. Sci. 36 (1950) 533. 
 
100 Preposição e advérbio grego hypó: “em baixo, sob”. 
 
101 Preposição e advérbio grego hýper: “além, muito acima”. 

 Átomos hipoeletrônicos Átomos com valência estável Átomos hipereletrônicos

Átomos intermediários
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elétrons de valência. Outro exemplo, o Cu. Sua configuração é [Ar]3d104s1. Com seus orbitais 

d totalmente preenchidos ele possui mais elétrons de valência do que orbitais de ligação 

disponíveis. 

 Elementos hipoeletrônicos adquirem estabilidade extra transferindo um elétron de um 

átomo para outro, convertendo M em M–, incrementando sua valência por 1. Elementos 

hipereletrônicos ganham maior estabilidade doando um elétron, convertendo M em M+. Em 

geral, compostos constituídos de elementos hipo e hipereletrônicos possuem estabilidade 

maior do que outras ligas. 

 Os cinco elementos do Cr até o Ni podem doar um elétron d não-ligante ou introduzir 

um elétron na subcamada d incompleta sem mudança na valência metálica (Cr, Mo e W são 

intermediários com respeito apenas a adição de um elétron). Carbono e silício estão em uma 

classe distinta, uma vez que possuem estabilidade com valência quatro. O silício pode 

eventualmente fazer uso dos orbitais externos (3d, 4s, 4p) e obter algum incremento na 

valência através de transferência de elétrons. 

 Considere primeiro um exemplo que ilustra como um composto hipotético AB pode 

ser estabilizado pela transferência de um elétron de B para A. Um incremento no número de 

ligações de valência e um correspondente aumento na estabilidade devem resultar da 

transferência de um elétron do átomo B para o átomo A se: 

- A for hipoeletrônico e B hipereletrônico 

- A for hipoeletrônico e B for intermediário 

- A for intermediário e B for hipereletrônico. 

 Em segundo lugar, o princípio da eletroneutralidade93 prevê que um aumento na 

estabilidade deve resultar de uma transferência de elétrons se houver um decréscimo nas 

cargas elétricas dos átomos. Considere A menos eletronegativo do que B. A ligação covalente 

entre A e B deve ter algum caráter iônico, de modo que A tenha carga positiva e B negativa. 

Pela transferência de um elétron de B para A as cargas dos átomos podem ser reduzidas, e a 

substância pode ser estabilizada. Essa transferência pode ocorrer caso B seja hipereletrônico e 

A seja hipoeletrônico. 

 Estes dois efeitos estabilizantes operam simultaneamente porque a eletronegatividade 

cresce na seqüência: elementos hipoeletrônicos, intermediários e hipereletrônicos. Ambos 

efeitos são mais significativos para compostos de elementos hipoeletrônicos com elementos 

hipereletrônicos do que para compostos de qualquer destas duas classes com elementos 

intermediários. Assim, espera-se que a transferência de elétrons seja mais importante em 

substâncias como NaZn13, menos importante para compostos do tipo Al9Co2 e insignificante 

para Na2K, FeCr, etc. 
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 Neste ponto é preciso ressaltar que o orbital metálico foi descoberto por Pauling 

através da análise do momento magnético em ligas de elementos hipereletrônicos88,92. Além 

disso, o estanho (branco e cinza) é um elemento hipereletrônico e constitui um excelente 

exemplo da existência do orbital metálico. O conceito de elementos hipo e hipereletrônicos 

será mencionado novamente posteriormente, uma vez que ele foi utilizado por Pauling na 

descrição da supercondutividade de algumas substâncias. 

 A teoria do ferromagnetismo pode ser derivada da RVB, o que foi feito por Pauling 

em 1953, quando aplicou o conceito de orbital metálico e explicou o ferromagnetismo 

satisfatoriamente obtendo dados teóricos em ótima concordância com os experimentais102. Isso 

fortalecia consideravelmente sua proposta. 

 Em 1968, Pauling aplicou85 a teoria RVB na explicação do fenômeno da 

supercondutividade em metais e ligas binárias, onde apresentou o conceito de 

supercondutores de calha e de crista. A discussão desse e de outros trabalhos84,86 de Pauling na 

área da supercondutividade serão abordados em detalhes posteriormente. Por ora, serão 

apenas citados dentro da seqüência cronológica de seus artigos. 

 Em 1977, Pauling publicou103 uma curva (Fig. 1.64) das distâncias interatômicas em 

função do número de elétrons transargônicos para alguns metais com estrutura cúbica ou 

hexagonal.  

 
 

Número de elétrons transargônicos 
  

Figura 1.64. Distâncias interatômicas observadas103 nos metais de transição em relação ao 
número de elétrons transargônicos. 
 
 Ele relembrou o exemplo do ferro que possui 2,22 magnétons de Bohr, sobrando 5,78 

elétrons para formação de ligações e que o momento magnético de 2,22 corresponde à soma 

de 2 elétrons atômicos com spins paralelos e 0,22 dos elétrons de valência. Fazendo nova 

alusão à análise das ligas binárias, ele cita que 8,28 dos nove orbitais híbridos sp3d5 são usados 

                                                 
102 Pauling, L. “A theory of ferromagnetism”. Proc. Natl. Acad. Sci. 39 (1953) 551. 
 
103 Pauling, L. “Covalence of atoms in the heavier transition metals”. Proc. Natl. Acad. Sci. 74 (1977) 2614. 
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na formação de ligações ou para ocupar pares de elétrons isolados e que os 0,72 

remanescentes constituem o orbital metálico.  

 Ao verificar que as propriedades magnéticas dos metais pesados de transição eram 

diferentes, Pauling percebeu que estas eram compatíveis caso os oito elétrons transargônicos 

fossem usados na formação de ligações covalentes. Isto o levou a concluir que a valência 

metálica dos metais pesados de transição não é 6 e sim 8,28. Uma vez que o decréscimo da 

ligação simples com o aumento do número atômico se dá de forma suave, por cerca de 1pm 

por unidade, espera-se que a curva da distância interatômica versus o número de elétrons 

transargônicos tenha seu mínimo em 8,28. É observado na figura 1.64 que a concordância 

entre esta proposta e os dados experimentais é impressionante. Este fato suporta a idéia de que 

a valência metálica nestes metais é maior do que seis e fortalece a hipótese do número 0,72 de 

orbital metálico por átomo, o mesmo do grupo de ferro. 

 Em 1984, Pauling104 apresentou um argumento estatístico mais sólido na concretização 

de sua teoria, a partir do qual obteve teoricamente um intervalo de valores de 0,714 - 0,684 

para o orbital metálico. Esta estimativa concorda de modo satisfatório com os dados 

experimentais usados por ele88,89,96–98 para alcançar este valor.  

 Como exemplo, Pauling cita a entalpia para duas reações: 

Li(g)
1/2Li2(g) -13 kcal mol-1  

Li(s)
1/2Li2(g) -25 kcal mol-1  

Parte da redução da energia na fase condensada é atribuída à ressonância não-sincronizada, 

uma vez que há um número de arranjos de ligação muito maior neste tipo de ressonância.  

 Pauling obteve duas expressões104 que possibilitavam o cálculo do número de 

estruturas por ressonância sincronizada(Rs) e não-sincronizada(Rns): 
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onde, L é o número de ligantes de cada átomo e υ é a valência. A quantidade de orbital 

metálico por átomo é dada nesta teoria por (2υ+1)/(3υ+1), para υ = L/2, com valores 

decrescentes de 0,714 para υ = 2 até 0,684 para υ = 6, em boa concordância com o valor de 

0,72 dado pelo momento magnético. Vale ressaltar que a expressão (18) aplica-se a metais 

hipoeletrônicos. Aquela para metais hipereletrônicos será dada mais adiante. 

 A razão do número de estruturas por átomo para a ressonância sincronizada em relação 

àquela não-sincronizada é dada pela expressão em parênteses na equação (18). Seu valor 
                                                 
104 Pauling, L. “The metallic orbital and the nature of metals”. J. Solid State Chem. 54 (1984) 297. 
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incrementa de 2,33 (com L = 6 e υ = 1) para 2,78 (com L = 16 e υ = 8), cujo valor médio é 

em torno de 2,65. A quantidade de estabilização resultante da ressonância não-sincronizada é 

muito maior do que a sincronizada devido ao número consideravelmente maior de estruturas 

envolvidas na primeira. Para Pauling, a estabilização pode ser tomada como proporcional ao 

número de estruturas ressonantes por átomo. Uma vez que o número de estruturas ressonantes 

aumenta com o crescimento do número de ligantes, o arranjo atômico mais estável deve ser 

aquele em que os átomos tenham o máximo de ligantes. Se os átomos são todos equivalentes 

esse arranjo tem L = 12, como encontrado na estrutura cúbica e hexagonal compactas. Isso 

explica porque 80% dos metais cristalizam com L = 12. Se fosse apenas devido à 

compactação, então todos os metais cristalizariam com L = 12. Cerca de 24% cristalizam com 

arranjo de corpo centrado, tendo em vista que alguns metais possuem mais de uma 

modificação em sua estrutura. Neste arranjo o número de ligantes situa-se entre 8 e 14, onde 

cada átomo tem 8 vizinhos a uma distancia e 6 numa distância 15% maior, que é curta o 

suficiente para constituir uma posição para uma ligação, mas com probabilidade menor do 

que as posições mais curtas. Essa é uma possível explicação. 

 Alguns valores calculados do número de estruturas ressonantes são dados na tabela 2. 

Nesta tabela assume-se que o comprimento das ligações é o mesmo para qualquer número de 

ligantes por isso a equação (18) é válida neste caso. 

 
Tabela 2. Número de estruturas ressonantes para ressonância não-sincronizada104. 
 

 Número 
L υ Por átomo Por ligação

 

6 
 

3 
 

6,25 
 

4,17 
8 4 11,38 5,69 
10 5 21,00 8,40 
12 6 39,19 13,06 
14 7 73,73 21,07 
16 8 139,65 34,91 
18 9 265,89 59,09 

 

12 1 5,19 10,38 
12 2 11,39 11,39 
12 3 19,97 13,31 
12 4 29,21 14,61 
12 5 36,44 14,58 
12 6 39,19 13,06 
12 7 36,44 10,41 
12 8 29,21 7,30 
12 9 19,97 4,44 
12 10 11,39 2,28 
12 11 5,19 0,94 
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 Verifica-se que o maior número de estruturas ressonantes por átomo para 12 ligantes é 

obtido quando a valência é 6, ou seja, quando υ = L/2. Quando a valência supera esse valor ou 

é menor para um número fixo de ligantes, a estabilização diminui. A figura 1.65 apresenta87 o 

número de estruturas ressonantes não-sincronizadas por átomo para metais hipo ( ) e 

hipereletrônicos ( ) em função do aumento na valência e no número de ligantes. Para cada 

valor de L, o número máximo de estruturas ressonantes ocorre para υ = L/2. É esperado que 

todo elemento com um orbital extra para atuar como orbital metálico seja um metal. Essa 

expectativa é confirmada, com uma simples exceção aparente, o boro, que possui três elétrons 

de valência e quatro orbitais externos e não é classificado como um metal87.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valência 
Figura 1.65. Número de estruturas ressonantes não-sincronizadas por átomo para metais hipo 
( ) e hipereletrônicos ( ) em função do aumento na valência e no número de ligantes87. 

 
 No ano seguinte, Pauling publicou dois trabalhos que fortaleciam sua proposta do 

orbital metálico através de argumentos estatísticos105,106. Obteve a expressão que permite 

calcular o número de estruturas ressonantes por átomo para ressonância não-sincronizada de 

elementos hipereletrônicos105 e calculou teoricamente a quantidade de orbital metálico por 

átomo, resultando em boa concordância com o valor advindo de dados experimentais106. A 

equação (19) é a que possibilita o cálculo do número de estruturas ressonantes por átomo para 

metais hipereletrônicos: 
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Esta equação é o análogo hipereletrônico da equação (18). Valores da Rns hiper são 

usualmente um pouco maiores do que aqueles da Rns hipo. Por exemplo, para L = 12 e υ = 4,5 

eles são, respectivamente, 33,45 e 33,26 (hiper e hipo).  

                                                 
105 Kamb, B.; Pauling, L. “Extension of the statistical theory of resonating valence bonds to hyperelectronic 
metals”. Proc. Natl. Acad. Sci. 82 (1985) 8284. 
 
106 Pauling, L.; Kamb, B. “Comparison of theoretical and experimental values of the number of metallic orbitals 
per atom in hypoelectronic and hyperelectronic metals”. Proc. Natl. Acad. Sci. 82 (1985) 8286. 

Número de 
estruturas  
ressonantes
por átomo.

Ambos, hipo ( ) e 
hipereletrônicos ( ), 
possuem o mesmo 
comportamento, por 
isso, não é possível 
distingui-los no 
gráfico. 
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 As equações (18) e (19) aplicam-se a cristais onde as ligações possuem o mesmo 

comprimento. Para um cristal em que cada átomo forma dois tipos de ligações L1 e L2 com 

diferentes comprimentos, com número de ligação n1= υ1/L1 e n2=υ2/L2, o valor da Rns hipo é: 
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 Para um metal hipereletrônico contendo dois tipos de comprimento de ligação a 

equação é a mesma, exceto que a soma sobre n é apenas para n = υ–1/2 e n = υ+1/2 e há um 

fator extra 21/2 na expressão para C.  

 O cálculo do orbital metálico (ω) por átomo para metais hipo e hipereletrônicos foi 

feito106 por Pauling e Kamb levando em conta a proposta estatística. Para metais hipo o valor 

teórico de ω é: 
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onde L é o número de ligantes e υ é a valência. Daí, 
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O valor calculado de ω, para L = 12 e 1 ≤  υ ≤  6, situa-se entre 0,684 e 0,707.  

 
 Para metais hipereletrônicos o valor teórico de ω é encontrado106 pela solução 

simultânea das equações:  
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onde z é o número de ligações formadas por M0, z + 1 é o número de ligações formadas por 

M+ e por M–, enquanto que M+, M0 e M– ocorrem em quantidades (frações) y, x e y, 

respectivamente. 

 Pauling então discute sua teoria em relação ao sistema NiαCu1–α. Para o Ni, com L = 

12 e υ = 6, a quantidade de orbital metálico é 0,6842 dado pela equação (24). Para o Cu este 

valor é de 0,7518. O valor de ω para o qual o momento magnético da liga NiαCu1–α deve ser 

zero, é obtido em dois passos. Primeiro, calcula-se a média ponderada de ω como função de 

α para o Ni e Cu: 

)1(7518,06842,0 ααω −+= .   (29) 

Segundo, obtém-se outra equação para ω em função de α somando-se o número de orbitais de 

ligação disponíveis. Dos nove orbitais externos (3d54s4p3), seis são usados na formação de 

ligações. Dos três restantes, 2,5 – α/2 estão ocupados por pares isolados. Deste modo, 8,5 – 

α/2 são usados por pares de elétrons isolados, o que resulta na seguinte quantidade de orbital 

metálico: 

2/5,0 αω += .    (30) 

 A solução destas duas equações (29) e (30) conduzem ao valor α = 0,444 e ω = 0,722, 

em ótima concordância com a composição observada Ni44Cu56 na parte inferior da curva88,92,95 

Slater-Pauling (Fig. 1.60), e o correspondente valor de ω = 0,72. Este resultado constitui um 

forte argumento em favor da teoria RVB, uma vez que foi capaz de prever a composição da 

liga em que o momento magnético é zero. 

 Uma das aplicações da teoria de Pauling, além da citada anteriormente, foi o 

desenvolvimento107 de um conjunto de valores para o raio de uma ligação covalente simples e 

para o caso em que o átomo se encontra ligado a outros 12. O que se observa quando se 

computa a ressonância nestes cálculos é a redução nas distâncias interatômicas e um discreto 

encurtamento no comprimento das ligações. Isso está de acordo com a previsão de Pauling 

que ligações mais curtas têm maior probabilidade de ressonância do que ligações mais longas.  

 Em 1989, Pauling reitera que sua teoria é compatível à teoria de banda dos metais, 

mas que não observou qualquer citação significativa por outros autores de seus artigos sobre a 

RVB108. Seu ponto de vista foi ignorado durante um bom tempo talvez por se tratar de uma 

perspectiva oriunda de um químico e pela satisfação encontrada na teoria de banda. 

 

                                                 
107 Pauling, L.; Kamb, B. “A revised set of values of single-bond radii derived from the observed interatomic 
distances in metals by correction for bond number and resonance energy”. Proc. Natl. Acad. Sci. 83 (1986) 3569. 
 
108 Pauling, L. “The nature of metals”. Pure & Appl. Chem. 61 (1989) 2171. 
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11..1111  AApplliiccaaççõõeess  ddaa  tteeoorriiaa  RRVVBB  

  
 Apesar de não ter alcançado popularidade equivalente à de outras teorias, a RVB 

conforme proposta por Linus Pauling vêm sendo aplicada com sucesso na descrição de vários 

fenômenos como, por exemplo: o magnetismo no Fe, Co e Ni109,110, a dissociação de moléculas 

em superfícies metálicas111,112, a interação de carcinógenos com o DNA113,114, a formação e 

estrutura da molécula115,116 O4, a supercondutividade117, clusters metálicos118 e os números 

mágicos, dentre outras119. 

 Não obstante o amplo universo de aplicações da RVB, Pauling manteve-se focado na 

descrição dos sistemas metálicos e de suas propriedades120. Contudo, estendeu sua teoria na 

explicação da supercondutividade em alguns elementos e ligas85, bem como no84 YBa2Cu3O7–δ 

e no86 K3C60. É na descrição deste fenômeno, baseado na teoria RVB de Linus Pauling, que 

esta dissertação está focada. 

 

                                                 
109 Pavão, A. C. et al. “Ab initio calculation of magnetism in Fe, Co and Ni”. Mol. Simul. 35 (2009) 287. 
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11..1122  AA  tteeoorriiaa  RRVVBB  ee  aa  ssuuppeerrccoonndduuttiivviiddaaddee  

 
 Em seu primeiro trabalho em que usa a teoria RVB para interpretar a 

supercondutividade85, Pauling concluiu que há duas classes de supercondutores: os de calha e 

os de crista, que fornece uma descrição detalhada da interação elétron-fônon em relação ao 

numero atômico dos elementos e da composição das ligas. Pauling cita sua idéia fundamental: 

pares de elétrons ocupando ligações posicionadas entre pares de átomos adjacentes, são 

capazes de percorrer o cristal através da ressonância não-sincronizada. Esse mecanismo é o 

responsável pela condutividade elétrica nos metais e demais propriedades. 

 Um exemplo clássico: o estanho (Sn). Em sua fase metálica, os átomos no cristal se 

encontram sob ação de forças, tensão para o Sn– e compressão para o Sn+, devido a uma 

mudança no raio efetivo e no número de ligação em relação ao Sn neutro. Os efeitos de 

blindagem resultam em uma redução no raio efetivo para o Sn+ e um aumento para o Sn–. A 

equação que relaciona o raio do átomo e o número de ligação n (‘ligância’ ou o número de 

átomos ligados ao átomo central92) é dada90 por 

 
( ) ( ) nRnR log30,01 −=   (31) 

 
onde R(1) é o valor do raio para uma ligação. A mudança no raio efetivo de Sn– resultante da 

mudança no número de ligação é –0,053 Å e para o Sn+ é 0,09 Å. Esta aparente contradição é 

resolvida se entendermos que a equação (31) relaciona o raio do átomo com o número de 

átomos ligados a ele. O Sn– possui um raio menor do que Sn porque o número de átomos 

ligados ao ânion é maior. O contrário se dá com Sn+. Este entendimento só é possível quando 

se tem em mente o modo como a equação (31) relaciona duas grandezas: raio do átomo com 

número de ligantes. 

 Nas regiões comprimidas do cristal, correspondentes à crista das ondas de compressão 

dos fônons, as distâncias interatômicas são diminuídas, e nas regiões de expansão, as calhas 

das ondas, elas são aumentadas. Para o Sn– a tensão reduz na crista e amplia na calha, 

enquanto que para o Sn+ se dá o oposto. Como resultado, o estado eletrônico normal do cristal 

na presença de um fônon envolve grande concentração de Sn– na crista e grande concentração 

de Sn+ na calha da onda. A estabilidade do cristal é ampliada por esta interação elétron-fônon 

onde, nas regiões de compressão a força é essencialmente dividida entre Sn– e Sn, e nas 

regiões de expansão a força é dividida entre Sn+ e Sn. A ressonância não-sincronizada atua 

nas duas regiões: entre Sn– e Sn na crista, e entre Sn+ e Sn na calha. Excesso de carga negativa 

está associado com a crista do fônon e uma deficiência de carga negativa está associada com a 

calha. O estanho é um supercondutor de crista. O espalhamento elétron-fônon pode ser 
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mantido pequeno ao serem combinados num único material um supercondutor de calha e um 

de crista. 

 O critério de Pauling para essa classificação reside na variação do raio efetivo e do 

número de ligação devido à ressonância não-sincronizada das ligações. Quando o excesso de 

carga negativa encontra-se em torno da calha trata-se de um supercondutor de calha, quando o 

excesso de carga negativa encontra-se na crista o supercondutor é de crista. A partir da 

equação (31) é possível determinar ΔR para o cátion (R+) e ânion (R–). Sempre que ΔR+ for 

maior do que ΔR–, o supercondutor será de crista. No caso inverso, o supercondutor será de 

calha. 

 Nos supercondutores de crista, os elétrons (M–) ‘cavalgam’ na crista do fônon, 

enquanto que os buracos (M+) se dirigem para a calha do fônon. Nos supercondutores de calha 

ocorre o inverso. Se os buracos se movem tão efetivamente quanto os elétrons, não deve haver 

corrente. Contudo, a taxa de M– M0 → M0 M– (elétrons movendo-se para a crista do fônon) é 

maior do que de M+ M0 → M0 M+ (buracos movendo-se para a calha do fônon), uma vez que a 

integral de troca é menor para o movimento do buraco como resultado do menor tamanho de 

M+ em relação a M–. Isso faz com que os buracos permaneçam no rastro dos elétrons. 

 Pauling utiliza a seguinte equação da teoria BCS para o cálculo da temperatura crítica: 

 
kTC = 1,14 ħω exp (–1/ρ)   (32) 

 
onde, k é a constante Boltzmann, ħ a constante de Planck, ω a frequência do fônon, e ρ é o 

produto da densidade de elétrons no nível de Fermi, N(0), pela energia de interação elétron-

fônon (V). Reescreve esta equação para 

 
TC = Aθ exp (–1/ρ)   (33) 

 
onde θ é a temperatura Debye (ver apêndice c) característica do metal e A um coeficiente com 

valor incerto. Pauling adota o valor de 0,3 apesar de outros autores85 sugerirem 0,286 ou 

0,344. 

 Para obter a temperatura crítica de alguns metais e ligas, ele adota o valor de 120K 

para Aθ e a seguinte expressão para o cálculo de ρ: ∑ Δ iiiav Rpz336,0 υ . Nesta última, 3
avυ  é o 

cubo da valência média do metal ou da liga. Na proposta de Pauling, é uma representação 

aproximada da constante de força das ligações. ip  é a fração de íons i no cristal e iRΔ  é a 

mudança no raio. O coeficiente z  tem valor +1 para M+ e –1 para M–. O número 0,36 foi 

introduzido no intuito de proporcionar um melhor ajuste com o valor de TC observado para o 

tecnécio. Nenhum outro parâmetro arbitrário está envolvido nessa proposta. 
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 A figura 1.66 apresenta a comparação dos valores experimentais com aqueles 

calculados através da expressão (33) que contabiliza o efeito da ressonância não-sincronizada 

das ligações. A concordância é razoável. 

 

 

Figura 1.66. Valores calculados da temperatura crítica (linha contínua); valores 
experimentais (pontos preenchidos) para elementos e ligas binárias entre átomos adjacentes. 
 
 Na classificação adotada por Pauling, o nióbio é um supercondutor de crista e o 

molibdênio é um supercondutor de calha. A diferença no gap BCS e na temperatura crítica 

destes dois elementos14 é mostrada abaixo: 

      Elemento             TC(K)            Eg = 2Δ(meV) 

Nb  9,25  3,0 

 Mo  0,92  0,26 

Essa diferença nas propriedades supercondutoras entre Mo e Nb é atribuída à mudança de 

supercondutor de crista para supercondutor de calha. Estas discussões levaram à conclusão 

que as deformações estáticas assim como os fônons devem ser estabilizadas nos metais 

supercondutores pela mudança no raio efetivo associada com a ressonância não-sincronizada 

das ligações covalentes. 

 O trabalho seguinte em que Pauling fez uso de sua teoria para interpretar a 

supercondutividade foi publicado84 em 1987, no mesmo ano da descoberta do YBCO64,66. 

Dessa vez, o alvo de sua abordagem foi os cupratos, apesar de citar outros exemplos, como é 

o caso do La3In. O lantânio é um metal hipoeletrônico, enquanto que o índio é hipereletrônico. 

Suas temperaturas críticas são 4,9K e 3,4K, respectivamente14. Já para o composto La3In a 

TC=10,4K. Uma vez que o La é hipo e o In é hipereletrônico, espera-se que a transferência de 

elétron resulte em 2 La, La– e In+. Devido ao fato dos buracos estarem fixos nos átomos de In+, 

apenas os elétrons movem-se com o fônon, resultando no aumento da TC. É exatamente esse 

incremento que é observado. 

 O mecanismo da supercondutividade nos cupratos é diferente. Nestes, o átomo de 

cobre (Cu) tem três estados de oxidação: CuI, CuII e CuIII, este último raramente. O CuI possui 

dois átomos de oxigênio ligados a uma distância de ≈ 1,85 Å. O CuII têm quatro átomos de 
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oxigênio a uma distância de ≈ 1,92 Å, com dois outros mais distantes. O CuIII situa-se no 

centro de um quadrado CuO4 (ver apêndice d) com a ligação Cu-O ≈ 1,85 Å. O fato é que há 

sempre um átomo de oxigênio entre dois de cobre. Para Pauling, é a interação desta camada 

com os átomos de Y, Ba, La, etc. que fornece o caráter supercondutor aos cupratos. 

 No quadrado de CuO4 as ligações podem ser vistas como duas ligações covalentes 

ressonando entre as quatro posições. Isso porque a diferença de eletronegatividade entre Cu e 

O fornece 47% de caráter iônico, ou seja, metade das quatro ligações são covalentes e metade 

são iônicas. Na seqüência Cu-O...Cu-O...Cu-O... há sempre uma alternância de ligação e de 

não-ligação. Esta seqüência pode ser interrompida por uma oscilação de um par de elétrons do 

O para formar uma ligação com um dos quatro átomos vizinhos La, Ba, Sr, etc. A 

eletronegatividade de átomos como Ba, Sr, La e Y variam de 0,9 até 1, de modo que estes 

átomos assumem cargas positivas e o oxigênio carga negativa, pela transferência de um 

elétron. Porém, essa estabilidade não proporciona o movimento de pares de elétrons ao longo 

da seqüência de átomos Cu-O...Cu-O...Cu-O. O par de elétrons formando a ligação no lado 

esquerdo de cada átomo de oxigênio move-se para o lado direito ocupando o mesmo orbital p 

mas formando uma nova ligação com seu lobo negativo. 

 A ressonância da ligação covalente deste tipo leva a um estado isolante121 em que não 

há separação de cargas, mas com a presença de dopantes o sistema pode tornar-se condutor62. 

Isso foi demonstrado por Anderson que descreveu o mecanismo da supercondutividade como 

predominantemente eletrônico e magnético apesar de fracas interações com fônons poder 

favorecer o estado supercondutor. Pauling aceitava as idéias de Anderson mas aponta que 

interações de outra natureza estão envolvidas84. 

 Em uma linha de átomos com alternância de ligação e não-ligação há apenas duas 

estruturas e a probabilidade de ressonância é muito pequena. Se alguns átomos de oxigênio 

estiverem ausentes, de modo que a vacância interrompa a seqüência, então há possibilidade de 

ressonância não-sincronizada. Além disso, Pauling admite haver alguma desproporção entre 

2CuII para CuI + CuIII. O CuI pode passar seu par adicional de elétrons para o próximo CuIII 

doando-o para o lobo posterior de um orbital p do O e o par de elétrons ocupando o lobo 

frontal move-se para o próximo CuIII, convertendo-o em CuI. Se os seguimentos são 

suficientemente curtos, a quantidade de ressonância não-sincronizada pode ser tão grande que 

torna o estado condutor mais estável que o isolante, como no caso dos metais. 

 A transferência de elétrons de átomos hipereletrônicos (Cu) para os átomos 

hipoeletrônicos (La, Sr, Ba, Y) é esperada, o que torna relevante a interação das camadas de 

Cu-O com outros metais que compõem a cerâmica. Isto leva à formação de ligações 

covalentes que ressoam entre as posições de M-M e M-Cu, conferindo condutividade 

                                                 
121 Anderson, P. W. “Resonating valence bonds - new kind of insulator”. Mater. Res. Bull. 8 (1973) 153. 
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eletrônica à substância. Essa condutividade é ampliada pela ressonância ao longo da 

seqüência ...Cu―O...Cu―O e a interação com fônons conduz à supercondutividade. É certo 

que no mecanismo da supercondutividade o espalhamento dos elétrons via fônons é pequeno, 

ou seja, a energia desta interação é reduzida. A combinação de átomos hipereletrônicos (Cu) 

com átomos hipoeletrônicos (La, Sr, Ba, Y) causa uma diminuição na quantidade de 

espalhamento de elétrons pelos fônons, ocorrendo conseqüente elevação da temperatura 

crítica. 

 O trabalho mais recente de Pauling86 neste campo trata do mecanismo da 

supercondutividade no K3C60. Neste trabalho ele constata que a valência do potássio 

tetraédrico (KTet) é 4 e que deve ocorrer a transferência de três elétrons do C60 para o KT 

resultando numa carga –1. Já o potássio octaédrico (KOct) tem valência ≈ 1, com ressonância υ 

= 0 (K+), υ = 1 (K) e υ = 2 (K–). 

 A ressonância nesse sistema resulta das interações K-C60, uma vez que a distância K-K 

é grande o bastante para impedir a transferência de elétrons. O KTet está pouco envolvido na 

condutividade elétrica pois sua ressonância é restringida pela carga resultante –1, evitando 

receber uma nova ligação que exigiria outro orbital para a mesma, e este não está disponível. 

As quatro ligações formadas pelo KTet estão em ressonância com 24 átomos de carbono (4 

anéis hexagonais) das esferas C60. Não há orbital metálico disponível de modo a permitir a 

ressonância não-sincronizada destas quatro ligações.  

 A condução neste sistema envolve interações entre KOct (ressonando entre K+, K0 e K–) 

com C60 )C,C,(C 7
60

6
60

5
60

+++ . As cargas positivas podem mover-se em sincronia porque as 

negativas estão imobilizadas no KTet e não estão disponíveis para aniquilação. Pauling sugere 

ainda que um mecanismo similar a esse pode ocorrer nos cupratos. 

 Essa nova perspectiva difere daquela dos supercondutores de calha e de crista, pois 

nestes, o movimento das cargas M+ e M– é aleatório e finaliza quando uma ligação move-se do 

M– para o M+, resultando em dois átomos neutros. Se a separação de cargas M+ e M– for 

suficientemente grande resultando em um ordenamento do excesso de cargas, então a 

supercondutividade tem início. O excesso de carga pode mudar o comprimento das ligações 

de modo oposto, levando a supercondutores de crista e de calha. No K3C60 não há aniquilação 

de cargas, visto que parte delas (negativas) estão imobilizadas no KTet. 

 Os três exemplos e as discussões citadas anteriormente84,85,86 acerca da RVB aplicada 

por Pauling na interpretação da supercondutividade, mostram a versatilidade da teoria e sua 

compatibilidade em descrever o fenômeno de maneira satisfatória. Aspectos quantitativos e 

qualitativos serão abordados ao longo desta dissertação de modo a consolidar a RVB como 

uma teoria alternativa na descrição da supercondutividade. 
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11..1133  NNoossssaa  pprrooppoossttaa  

 
 O objetivo deste trabalho é fornecer um caráter quantitativo à teoria RVB de modo a 

avançar na sua consolidação como uma alternativa adequada na descrição da 

supercondutividade. As etapas seguidas para tanto são descritas abaixo: 

 

 Seleção de dados cristalográficos da literatura obtidos através de difração de 

nêutron e/ou raios X de sistemas supercondutores; 

 Elaboração de um modelo de cluster compatível com a estrutura cristalina do 

sistema em estudo a partir dos dados fornecidos na literatura; 

 Comparação dos valores experimentais dos comprimentos e ângulos de ligação, 

bem como de ângulos diedros, parâmetros de rede, etc. com aqueles do modelo de 

cluster construído; 

 Saturação dos átomos de fronteira do cluster que possuam valência livre com 

átomos de hidrogênio a fim de evitar as dangling bonds (ligações flutuantes); 

 Realização de cálculos ab initio dos parâmetros eletrônicos de interesse (gap de 

energia HOMO-LUMO e distribuição de cargas atômicas) ao nível da teoria do 

funcional de densidade (DFT); 

 Avaliação do efeito da saturação de hidrogênio, da presença/ausência de vacâncias 

e do modelo de cluster sobre os parâmetros calculados; 

  Aplicação da teoria da ressonância não-sincronizada da ligação covalente na 

interpretação dos resultados obtidos, em particular, na análise da distribuição de 

cargas atômicas no cluster.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se o ferro está embotado, 
e não se lhe afia o corte, 

é preciso redobrar a força; 
mas a sabedoria 

resolve com bom êxito”. 
Ec 10.10 



 

 

**********************************************************************

           Population analysis using the SCF density. 

**********************************************************************

Orbital symmetries: 
      Occupied  (B1G) (B1U) (B3U) (B1U) (B2U) (B3U) (AG) (B3U) 
                (B2G) (AG) (B2U) (B1G) (B3U) (B2U) (B1U) (B1G) 
                (AG) (B2U) (B3G) (B3U) (AU) (AG) (B2G) (B1U) (B3G) 
                (AG) (AU) (B3U) (B1G) (B2G) (B1U) (B2U) (B3U) 
                (B2G) (AG) (B1G) (B3U) (B1G) (B2U) 
      Virtual  (B2G) (B2U) (AG) (AU) (AU) (B1U) (B2U) (B1G) (AU) 
                (B2G) (B3U) (B3U) (B3G) (B2G) (B1G) (AG) (B3U) 
                (B2U) (B3U) (AG) (B1G) (B3U) (AG) (B1U) (AG) (B3G) 
                (B2G) (AU) (B3U) (B2U) (B1G) (B2U) (B1U) (B2G) 
                (B1G) (AG) (B3U) (B3U) (AG) (AG) (B3U) (AG) (B2U) 
                (B1G) (B1U) (AG) (B2G) (B3G) (B3U) (AU) (B2U) 
                (B1U) (AU) (B1G) (B2G) (B3G) 
The electronic state is 1-AG. 
 
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.28938  -0.28568  -0.28566  -0.28494  -0.28451 
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.28372  -0.28297  -0.28220  -0.28164  -0.28001 
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.27975  -0.27882  -0.27862  -0.27709  -0.27686 
Alpha  occ. eigenvalues --   -0.27652 
Alpha virt. eigenvalues --   -0.27489  -0.27284  -0.27111  -0.27006  -0.26775 
Alpha virt. eigenvalues --   -0.26615  -0.26508  -0.26222  -0.25835  -0.19100 
Alpha virt. eigenvalues --   -0.18618  -0.17045  -0.17019  -0.16798  -0.15456 
Alpha virt. eigenvalues --   -0.15042  -0.14960  -0.14572  -0.14378  -0.13624 
Alpha virt. eigenvalues --    7.40105 
    Molecular Orbital Coefficients 
                        167       168       169       170       171 
                       (AG)--O  (B1G)--O  (B3U)--O  (B1G)--O  (B2U)--O 
    EIGENVALUES --    -0.27882  -0.27862  -0.27709  -0.27686  -0.27652 
  1 1   Cu 1S          0.01250  -0.00463   0.00453  -0.00920  -0.00255 
  2        2S         -0.01276  -0.11876   0.07848   0.01308   0.01914 
  3        3PX        -0.00203  -0.02817   0.00808   0.00234  -0.01664 
  4        3PY         0.00266   0.00686   0.00133  -0.01823   0.00896 
  5        3PZ         0.02242   0.00702   0.00485  -0.02264   0.01344 
  6        4PX        -0.01539  -0.16159  -0.05306   0.18060  -0.02220 
  7        4PY         0.00197   0.01232  -0.02464   0.03282   0.00433 
  8        4PZ         0.00257  -0.01645  -0.01703   0.03721   0.00086 
  9        5D 0        0.00227  -0.04627   0.02547  -0.02264   0.00276 
 10        5D+1        0.02690  -0.05508   0.05256  -0.05287   0.03248 
 11        5D-1       -0.00653  -0.03240  -0.01573  -0.00718  -0.02573 
 12        5D+2       -0.02056   0.00875  -0.04341   0.02860  -0.03961 
 13        5D-2       -0.00356   0.01374   0.01575  -0.01358   0.01287 
 14        6D 0        0.00008  -0.01293   0.00587  -0.00489  -0.00095 
 15        6D+1        0.00436  -0.01002   0.00932  -0.00954   0.00580 
 16        6D-1       -0.00131  -0.00684  -0.00262  -0.00138  -0.00471 

  

  

  

  

  

  

CCaappííttuulloo  22  

PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoommppuuttaacciioonnaall 
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22..  PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoommppuuttaacciioonnaall  
  
 Neste capítulo será abordada a metodologia utilizada para o cálculo das propriedades 

de interesse. Trata-se de um resumo acerca da teoria do funcional de densidade e seus 

aspectos relevantes. 

  
AA  tteeoorriiaa  ddoo  ffuunncciioonnaall  ddee  ddeennssiiddaaddee 
 

 Em 1925 o físico austríaco Erwin Schrödinger (Fig. 2.1 à esquerda) marcou o início da 

mecânica quântica moderna ao propor a equação que hoje leva o seu nome (h é a constante de 

Planck) 

ψψψ EV
m

=+∇− 2
2

2
h

, 
π2
h

=h  (34) 

 

 Esta equação (não relativística e independente do tempo) determina a função de onda 

quântica de um sistema – átomo, molécula ou um sólido – que por sua vez contém toda a 

informação necessária para determinar o estado do sistema. Depois de ver como a equação de 

Schrödinger explicava o átomo de hélio e a molécula de hidrogênio, Paul Adrien Maurice 

Dirac (Fig. 2.1 à direita) declarou que “The fundamental laws necessary for the mathematical 

treatment of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known”. É 

pena que, para a maioria dos casos, a equação seja muito complicada de se resolver (ou como 

acrescentou Dirac,“...the difficulty lies only in the fact that application of these laws leads to 

equations that are too complex to be solved”). De fato, o sistema físico para os quais podemos 

encontrar a solução exata desta equação pode-se contar nos dedos: uma partícula livre, os 

átomos hidrogenóides... Perante este problema, os químicos e os físicos passaram os últimos 

80 anos tentando descobrir formas aproximadas de resolver a equação de Schrödinger. 
 

                                   
             Erwin Schrödinger            Paul Adrien Maurice Dirac 
       (1887-1961)              (1902-1984) 
 

Figura 2.1. Ganhadores do premio Nobel de física em 1933. 
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 “Pela descoberta de novas formas produtivas da teoria atômica”, Schrödinger e Dirac 

ganharam o prêmio Nobel de física em 1933122.  

 Em 1964, o norte-americano de origem austríaca Walter Kohn123 (Fig. 2.2 à esquerda) 

publicou124, juntamente com o seu aluno francês Pierre Hohenberg125 (Fig. 2.2 centro), um 

artigo onde apresentavam uma reformulação da mecânica quântica baseada, não em funções 

de onda, mas na densidade eletrônica. Esta densidade, normalmente representada por ( )rvρ , 

mede a probabilidade de encontrarmos um elétron no ponto de coordenada rv . Sobrava, 

contudo, um problema: como determinar na prática ( )rvρ  para um sistema real? A solução 

chegou no ano seguinte, novamente num artigo de Kohn126, mas agora com Lu Jeu Sham127 

(Fig. 2.2 à direita). Estes dois artigos formam a base da denominada Teoria do Funcional de 

Densidade (DFT) do inglês Density Functional Theory. 

 

                           
        Walter Kohn               Pierre Hohenberg   Lu Jeu Sham 
           (1923-)            (1934-) 
 
Figura 2.2. Os desenvolvedores da teoria do funcional de densidade: Walter Kohn (esquerda), 
Pierre Hohenberg (centro) e Lu Sham (direita). 
 
 Esta foi uma teoria revolucionária, já que aliava uma grande simplicidade a uma 

precisão notável. Além disso, o desenvolvimento dos computadores permitiu que as 

equações-chave desta teoria, as equações de Kohn-Sham, pudessem ser resolvidas para 

sistemas cada vez mais complexos. A DFT foi acolhida de imediato com grande entusiasmo 

                                                 
122 http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1933/ acessada em janeiro 2009. 
 
123 http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1998/ acessada em janeiro 2009. 
 
124 Hohenberg, P.; Kohn, W. "Inhomogeneous electron gas". Phys. Rev. B 136 (1964) 864. 
 
125 http://www.eng.yale.edu/faculty/vita/hohenberg.html acessada em janeiro 2009. 
 
126 Kohn, W.; Sham, L. J. "Self-consistent equations including exchange and correlation effects". Phys. Rev. A 
140 (1965) 1133. 
 
127 https://www.regonline.com/custImages/275274/lu_sham.jpg acessada em janeiro 2009. 
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na física do estado sólido, encontrando aplicações importantes no estudo de metais, 

semicondutores, etc. Aqui vale um registro histórico e pouco conhecido. Luiz Guimarães 

Ferreira e José Roberto Leite, no Instituto de Física da USP, desenvolveram nos anos setenta 

um funcional de densidade baseado no operador de massa da teoria de muitos corpos 

[Ferreira, L. G.; Leite, J. R. “Variational cellular model of the molecular and crystal electronic 

structure”. Phys. Rev. Lett. 40 (1978) 49]. Os funcionais de Kohn-Sham, Liberman e Slater 

são casos particulares do funcional destes brasileiros, como demonstrou Antonio Carlos 

Pavão em sua tese de doutorado, quando utilizou o funcional do operador de massa no estudo 

de efeitos de correlação eletrônica em átomos e moléculas [Pavão, A. C.; Leite, J. R. “An 

application of the exchange-correlation mass operator approximation to the study of s-doublet 

structure of some 3d-transition metal ions”. J. Phys. Chem. Solids 41 (1980) 953]. 

 A introdução da DFT na química foi mais lenta e a contribuição do químico inglês 

John Anthony Pople123 (Fig. 2.3) foi fundamental, ao incluir a DFT no seu código 

computacional GAUSSIAN128. “Pelo seu desenvolvimento da teoria do funcional de 

densidade” e “Pelo seu desenvolvimento de métodos computacionais em química quântica”, 

respectivamente, Walter Kohn e John A. Pople receberam o premio Nobel de química123 em 

1998.  

 
John Anthony Pople 

(1925-2004) 
 

Figura 2.3. Químico inglês John A. Pople, um dos ganhadores do prêmio Nobel de química 
em 1998 e o principal responsável pelo desenvolvimento do código computacional 
Gaussian128. 
                                                 
128 Gaussian 03, Revision A.1, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. 
Cheeseman, J. A. Montgomery, Jr., T. Vreven, K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 
V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. 
Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. 
Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. 
Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. 
Dannenberg, V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, O. Farkas, D. K. Malick, A. D. 
Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B. B. 
Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. 
Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, 
and J. A. Pople, Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003. 
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 Antes de ir direto aos argumentos da DFT consideremos um dos exemplos mais 

simples estudado na mecânica quântica: o átomo de hidrogênio. Neste caso, a equação de 

Schrödinger independente do tempo que descreve o elétron no campo elétrico criado pelo 

núcleo tem a seguinte forma 
 

( ) ( )rEr
r
ek

m
vv

v
h ψψ =⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−∇−

2
2

2

2
.  (35) 

 

A primeira contribuição dentro dos colchetes é o termo cinético, escrito em função de k = 

1/4πϵ0, da constante de Planck, ħ, da massa do elétron, m, e do operador laplaciano 

 
2222222 /// zyx ∂∂+∂∂+∂∂=∇ .  (36) 

 
A segunda contribuição descreve a interação eletrostática entre o elétron (de carga –e) e o 

próton do hidrogênio (de carga +e). Esta equação de autovalores em três dimensões determina 

os níveis de energia, E, que podem ser ocupados pelo elétron, e a função de onda do 

sistema, ψ. Neste caso, a densidade eletrônica do sistema, isto é, a probabilidade de 

encontrarmos um elétron no ponto rv , é o quadrado do módulo da função de onda, 
 

( ) ( )2rr vv Ψ=ρ .  (37) 

 

 Para o átomo de hélio a equação de Schrödinger é 
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⎤
⎢
⎣

⎡

−
+−−∇+∇− .  (38) 

 

 Esta equação diferencial a seis dimensões depende agora das coordenadas dos dois 

elétrons, 1r
v

 e 2r
v

. Tal como para o hidrogênio, as duas primeiras contribuições dentro dos 

colchetes são os termos cinéticos, as duas seguintes descrevem a interação coulombiana entre 

os dois elétrons e os dois prótons do núcleo, enquanto o último termo representa a repulsão 

entre os dois elétrons. Apesar da aparente simplicidade, este último termo torna impossível a 

resolução analítica da equação. Contudo, ainda é possível obter uma solução extremamente 

precisa usando métodos numéricos. 

 É fácil supor o que acontece quando se aumenta o número de elétrons no sistema. O 

número de termos aumenta, a função de onda fica com cada vez mais variáveis, e a 

dificuldade de resolver a equação de Schrödinger aumenta grandemente. Até para sistemas 

relativamente modestos é perfeitamente impensável tentar resolver diretamente a equação de 

Schrödinger de muitos corpos, mesmo usando os supercomputadores mais atuais do planeta. 

Além disso, num sistema de N elétrons, Ψ depende de 3N variáveis. 
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 No artigo de 1964, Walter Kohn e o seu aluno Pierre Hohenberg apresentaram uma 

reformulação da mecânica quântica que não utiliza funções de onda. A grandeza básica que 

propuseram foi a densidade eletrônica ( )rvρ  que contém toda a informação relevante sobre o 

sistema. De fato, Hohenberg e Kohn provaram que todos os observáveis, isto é, todas as 

grandezas físicas que podemos medir num sistema, são unicamente determinadas por ( )rvρ , 

ou seja, são funcionais da densidade. Vale lembrar que funcional é um conceito matemático. 

Uma função é uma regra que faz corresponder a um número outro número. Um funcional não 

é mais do que uma regra que faz corresponder a uma função um número. De certa forma, um 

funcional é uma função de uma função. A disciplina da matemática que se dedica ao estudo 

dos funcionais é a Análise Funcional. 

 A dependência funcional é geralmente indicada por colchetes O[ρ] significando que o 

observável O é um funcional de ( )rvρ . Em outras palavras, para conhecermos qualquer 

propriedade de um átomo, de uma molécula ou de um sólido, só precisamos saber qual é a sua 

densidade eletrônica. Além disso, o estado fundamental do sistema pode ser encontrado 

minimizando a energia total em função da densidade. Este é o equivalente do princípio 

variacional de Rayleigh-Ritz. A receita parece clara: como a energia total é um observável, 

podemos escrevê-la em termos de ( )rvρ , isto é, E[ρ]. Minimizando este funcional, obtemos o 

estado fundamental do sistema e a sua densidade. Por sua vez, a partir desta densidade 

podemos calcular qualquer outra propriedade. No entanto, temos um problema. Hohenberg e 

Kohn disseram apenas que os funcionais existem e não qual é a sua forma analítica exata. Há, 

contudo, aproximações razoáveis para E[ρ], a mais conhecida das quais é fornecida pela 

teoria de Thomas-Fermi129,130. Nesta teoria, que curiosamente surgiu muito antes da teoria dos 

funcionais de densidade, partiu-se do pressuposto de que os elétrons estão distribuídos 

uniformemente no espaço. Usando argumentos estatísticos para aproximar a distribuição dos 

elétrons, Thomas e Fermi desenvolveram o funcional de energia de Thomas-Fermi (TF) (Eq. 

39 com CX = 0). O modelo de Thomas-Fermi-Dirac (TFD) inclui, em adição, a energia de 

troca para um gás de elétrons desenvolvido por Dirac131.  

 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) drrCdr
rr

rrdrrrdrrCE xFTFD

3/4

21

213/5

2
1

∫∫∫∫∫ −
−

++= v
vv

vv
vvv ρρρυρρρ   (39) 

onde 

                                                 
129 Fermi, E. “Un metodo statistico per la determinazione di alcune priorieta dell'atome”. Rend. Accad. Naz. 
Lincei 6 (1927) 602. 
 
130 Thomas, L. H. “The calculation of atomic fields”. Proc. Camb. Phil. Soc. 23 (1927) 542. 
 
131 Dirac, P. A. M. “Note on exchange phenomena in the Thomas atom”. Proc. Camb. Phil. Soc. 26 (1930) 376. 
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( ) 3/223
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3 π=FC   (40) 
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⎜
⎝
⎛=

πxC  .  (41) 

  

Os quatro termos da direita da Eq. (39) correspondem à energia cinética, ao potencial externoi, 

ao potencial de Coulomb e à energia de troca, respectivamente. ρ e rv  correspondem à 

densidade eletrônica e às coordenadas, respectivamente. Encontrar o estado fundamental do 

sistema não é mais do que um exercício de cálculo variacional. 

 O modelo de TFD falha ao reproduzir a estrutura quântica de camadas dos átomos. 

Além disso, o método não prediz ligação molecular e os resultados para átomos não são muito 

precisos. A TFD é supersimplificada e não permite predições quantitativas132,133. Para 

conseguir descrever camadas, Walter Kohn, desta vez com Lu Sham, teve uma outra idéia 

genial. O problema consiste, como já sabemos, em determinar a densidade do sistema em 

interação. A idéia é construir um sistema de elétrons “fictícios”, onde os “elétrons” não 

interagem uns com os outros, mas cuja densidade é igual à densidade do sistema original. Para 

isso, imergimos os nossos elétrons fictícios num potencial efetivo, o potencial de Kohn-Sham, 

escolhido de forma a que esta condição seja satisfeita. Como este é um sistema de elétrons 

independentes (não-interagentes), eles obedecem a uma equação de Schrödinger, a equação de 

Kohn-Sham, muito semelhante à equação para o átomo de hidrogênio. A única diferença é 

que o potencial elétrico criado pelo núcleo do hidrogênio, 
r

ke
v

2

− , é substituído pelo potencial 

de Kohn-Sham, ( )rvKS
v . Podemos também provar que este potencial de Kohn-Sham é, ele 

próprio, um funcional da densidade, [ ]( )rvKS
vρ . Escreve-se normalmente este funcional como 

a soma de três partes 
 

[ ]( ) ( ) [ ]( ) [ ]( )rvrvrvrv xcHartreeextKS
vvvv ρρρ ++= .  (42) 

 

O primeiro termo representa o potencial externo, que numa molécula ou num sólido é 

normalmente criado pelos núcleos atômicos. O segundo, o potencial de Hartree, já presente na 

teoria de Thomas-Fermi, leva em conta a interação eletrostática clássica entre os elétrons, isto 

é, a interação entre o elétron e a densidade média de carga de todos os elétrons do sistema. O 

                                                 
132 Parr, R. G.; Yang, W. Density functional theory of atoms and molecules. Oxford University Press, Oxford, 
1989. 
 
133 Dreizler, R, M.; Gross, E. K. U. Density functional theory. an approach to the quantum many-body problem. 
Springer-Verlag, Berlin, 1990. 
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último termo, denominado potencial de troca e correlação, inclui todos os termos não triviais 

da interação. Claramente, o problema agora é encontrar boas aproximações para este último 

termo. A aproximação mais simples para [ ]( )rvxc
vρ , a aproximação da densidade local (LDA, 

de Local Density Approximation), foi proposta por Kohn e Sham no mesmo artigo124. 

 Na teoria do funcional de densidade a energia total de um sistema de n-elétrons pode 

ser representada pela seguinte equação: 

∫∫∑ −+′
′−

′
−=

=

rrrvErr
rr

rrE xcxc

N

i
i

vvvvv
vv

vv
d)()(][dd)()(

2
1

1

ρρρρε . (43) 

 

O primeiro termo é o funcional de energia cinética de um sistema de elétrons que não 

interagem tendo a mesma densidade eletrônica do sistema que interage. O segundo termo 

representa a interação coulômbica entre as duas distribuições de carga )(rvρ  e )(r ′vρ . O 

terceiro termo representa a energia de troca-correlação EXC. O quarto representa o potencial 

externo de troca-correlação. Pelo fato do termo que descreve a energia cinética não levar em 

consideração o movimento correlacionado dos elétrons nem os efeitos de troca, porque 

aproxima a energia cinética como sendo de sistemas não interagentes, os efeitos de troca-

correlação são incluídos na energia de troca-correlação. 

 EXC[ρ] inclui a diferença entre a energia cinética do sistema interagente e do não-

interagente (T[ρ] – TS[ρ]), que presume-se ser pequena. EXC[ρ] também inclui os efeitos não-

clássicos (Vee[ρ] – J[ρ]) na interação elétron-elétron, isto é, troca e correlação. EX (troca) tem a 

sua gênese na antissimetria imposta à função de onda Ψ, da mecânica quântica. EC é originada 

pela correlação nos movimentos individuais dos elétrons. A maneira pela qual a energia de 

troca e correlação (EXC) recebe tratamento será responsável pela diferença existente entre os 

diferentes métodos da DFT. Esses métodos precisam de funcionais, isto é, de um funcional de 

correlação e de um funcional de exchange. 

 Um problema importante existente na teoria do funcional de densidade é que a forma 

exata do funcional responsável pelo mapeamento da densidade do elétron para a função de 

onda eletrônica não é conhecida para nenhum sistema, a não ser para o gás eletrônico 

uniforme. 

A LDA está baseada no paradigma mais utilizado em física do estado sólido, o gás 

homogêneo de elétrons, um sistema idealizado onde os núcleos atômicos são substituídos por 

uma carga positiva contínua e constante. Com esta aproximação, as equações de Kohn-Sham 

são pouco mais difíceis de resolver do que o átomo de hidrogênio. Não obstante, os cálculos 

já não podem ser efetuados analiticamente, com uma caneta e papel. Mas as equações são 

facilmente resolvidas num computador. Apesar da sua simplicidade, a LDA dá resultados 

espantosos. Para sistemas finitos, átomos e moléculas, a precisão é equivalente à do método 
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Hartree-Fock, uma teoria desenvolvida nos anos 30 e bastante mais pesada do ponto de vista 

computacional. Para sólidos, a LDA dá muito melhores resultados do que qualquer outra 

teoria existente até aos anos 80. Por isso se tornou o método padrão para calcular 

propriedades mecânicas, eletrônicas, etc.  

Já se passaram cerca de quarenta anos desde o surgimento da LDA. Desde então já 

foram propostas inúmeras outras aproximações para o potencial de troca e correlação. As 

mais populares para o estudo de sólidos são agora as chamadas aproximações generalizadas 

de gradientes (GGA) do inglês Generalized Gradient Approximation. Estas aproximações são 

um pouco mais complexas do que a LDA, já que envolvem o gradiente da densidade. Em 

química quântica, para o estudo de moléculas em fase gasosa, os métodos mais em voga são 

híbridos, contendo uma mistura de GGA com Hartree-Fock. Estes métodos híbridos têm uma 

precisão mais elevada do que muitos dos métodos tradicionais da química quântica, 

mantendo, contudo, uma grande simplicidade computacional, o que permite a sua aplicação a 

sistemas de grande complexidade. Para além desta evolução teórica, as últimas décadas 

assistiram a um notável desenvolvimento dos computadores. Com computadores cada vez 

mais rápidos (a velocidade duplica a cada 18 meses segundo a famosa lei de Moore), e com 

métodos numéricos cada vez mais sofisticados, é agora possível usar a DFT para calcular 

propriedades de sistemas contendo um grande número de átomos. Desta forma, a DFT tornou-

se numa ferramenta fundamental não só em física e em química, mas também em áreas da 

bioquímica, da nanotecnologia, entre outras134,135. 

Importantes conceitos em química que são utilizados há anos ganharam definições 

precisas a partir do formalismo da DFT136. A eletronegatividade, o potencial químico, a 

dureza, maciez e o índice de reatividade de Fukui, etc. são exemplos de conceitos definidos 

pela DFT. Propriedades diversas como afinidade eletrônica, constantes de acoplamento 

hiperfinas, potencial de ionização, polarizabilidade e hiperpolarizabilidade, momento dipolar 

elétrico e magnético, previsão de espectros fotoeletrônicos de ultravioleta, intensidades de 

absorção no infravermelho, barreiras rotacionais de energia, etc. vêm sendo investigadas pela 

DFT134–137. Os muitos funcionais de densidade desenvolvidos ao longo dos anos permitiram o 

estudo de uma ampla variedade de materiais bem como das propriedades destes. Os críticos 

da DFT destacam o fato de que não há uma forma clara para, dentro do formalismo da DFT, 

                                                 
134 Morgon, N. H.; Custódio, R. “Teoria do funcional de densidade”. Quim. Nova 18 (1995) 44. 
 
135 Duarte, H. A. “Índices de reatividade química a partir da teoria do funcional de densidade: formalismo e 
perspectivas”. Quim. Nova 24 (2001) 501. 
 
136 Morgon, N. H.; Coutinho, K. Métodos de química teórica e modelagem molecular. São Paulo, Editora Livraria 
da Física, 2007. 
 
137 Vianna, J. D. M. et al. Teoria quântica de moléculas e sólidos: simulação computacional. São Paulo, Editora 
Livraria da Física, 2004. 
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aprimorar o cálculo de modo a torná-lo mais preciso. Os métodos ab initio convencionais 

dispõem maneiras de aperfeiçoar o cálculo, i.e., partindo do método Hartree-Fock136,137 para 

métodos correlacionados como Coupled Cluster136,137, Interação de Configuração136,137 e 

métodos perturbativos de ordem superiores136,137. Entre os pesquisadores há um consenso de 

que vários desses funcionais devem ser adequados para cálculos de determinadas 

propriedades e de que, dificilmente, haverá um funcional de troca-correlação universal no 

futuro próximo. 

A imagem da figura 2.4 apresenta uma ilustração bastante conhecida denominada 

‘escada de Jacó’138. Ela demonstra o quanto os funcionais desenvolvidos se aproximam da 

precisão química.  

A procura por melhores funcionais de troca-correlação baseia-se em geral na intuição 

física ou matemática ou ainda por meio de tentativa e erro. No código computacional 

Gaussian03 estão implementados128 um conjunto de funcionais de densidade que podem ser 

agrupados em três classes: funcionais de troca, de correlação e híbridos. Em adição, há os 

funcionais standalone e também duas variações dos funcionais de correlação. Todos estes são 

apresentados na tabela 3. 

Terra

Céu

Totalmente não-local

Meta GGA híbrido

GGA híbrido

Meta GGA

GGA

LDA

Teoria Hartree-Fock

Precisão química

B1B95, BB1K, PBE1KCIS
B3LYP, B3P86, B3PW91, BH&LYP

BB95, MPW1K, TPSS, VSXC

BLYP, BP86, BPW91, G96LYP,
HCTH, OLYP, PBE

SPWL

 
 

Figura 2.4. Ilustração do desenvolvimento de funcionais de densidade, conhecida como ‘a 
escada de Jacó’ (uma referência a um fato bíblico relatado em Gn 28.10-22). 

 
 Nesta figura são apresentadas as aproximações usadas nos métodos da DFT (à 

esquerda), os níveis de precisão química (os degraus ao centro) e os funcionais de densidade 

(à direita).  

 
 
 
 

                                                 
138 Mattsson, A. E. “In pursuit of the “divine” functional”. Science 298 (2002) 759. 
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Tabela 3. Funcionais de densidade disponíveis no código computacional Gaussia03. 
 

Troca Correlação Híbridos Standalone 
HFS124,126,139 G96140 VWN141 P86142 B3LYP143,150 MPW1PW91153,157 VSXC144 

Xalpha124,126,139 PBE145 VWN5141 B95146 B3P86142 B98147 HCTH148,152 
HFB149 MPBE150 LYP151 VP86142,151 B3PW91153 B971152 HCTH93148,152 

PW91153 O154 PL155 V5LYP141,145 B1B95146 B972156 HCTH147148,152

MPW157  BLYP149,151  B1LYP158 PBE1PBE144,150 HCTH407148,152

                                                 
139 Slater, J. C. Quantum theory of molecular and solids. Vol. 4: The self-consistent field for molecular and 
solids. McGraw-Hill, New York, 1974. 
 
140 Gill, P. M. W. “A new gradient-corrected exchange functional”. Mol. Phys. 89 (1996) 433; Adamo, C.; 
Barone, V. “Implementation and validation of the Lacks-Gordon exchange functional in conventional density 
functional and adiabatic connection methods”. J. Comp. Chem. 19 (1998) 419. 
 
141 Vosko, S. H.; Wilk, L.; Nusair, M. “Accurate spin-dependent electron liquid correlation energies for local spin 
density calculations: a critical analysis”. Can. J. Phys. 58 (1980) 1200. 
 
142 Perdew, J. P. “Density-functional approximation for the correlation energy of the inhomogeneous electron 
gas”. Phys. Rev. B 33 (1986) 8822. 
 
143 Becke, A. D. “Density-functional thermochemistry. III. The role of exact exchange”. J. Chem. Phys. 98 (1993) 
5648. 
 
144 Voorhis, T. V.; Scuseria, G. E. “A novel form for the exchange-correlation energy functional”. J. Chem. Phys. 
109 (1998) 400. 
 
145 Perdew, J. P. et al. “Generalized gradient approximation made simple”. Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 3865. 
 
146 Becke, A. D. “Density-functional thermochemistry. IV. A new dynamical correlation functional and 
implications for exact-exchange mixing”. J. Chem. Phys. 104 (1996) 1040. 
 
147 Becke, A. D. “Density-functional thermochemistry. V. Systematic optimization of exchange-correlation 
functionals”. J. Chem. Phys. 107 (1997) 8554; Schmider, H. L.; Becke, A. D. “Optimized density functionals 
from the extended G2 test set”. J. Chem. Phys. 108 (1998) 9624. 
 
148 Boese, A. D. et al. “New generalized gradient approximation functionals”. J. Chem. Phys. 112 (2000) 1670; 
Boese, A. D.; Handy, N. C. “A new parametrization of exchange–correlation generalized gradient approximation 
functionals”. J. Chem. Phys. 114 (2001) 5497. 
 
149 Becke, A. D. “Density-functional exchange-energy approximation with correct asymptotic behavior”. Phys. 
Rev. A 38 (1988) 3098. 
 
150 Adamo, C.; Barone, V. “Physically motivated density functionals with improved performances: The modified 
Perdew–Burke–Ernzerhof model”. J. Chem. Phys. 116 (2002) 5933. 
 
151 Lee, C. et al. “Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron 
density”. Phys. Rev. B 37 (1988) 785; Miehlich, B. et al. “Results obtained with the correlation energy density 
functionals of becke and Lee, Yang and Parr”. Chem. Phys. Lett. 157 (1989) 200. 
 
152 Hamprecht, F. A. et al. “Development and assessment of new exchange-correlation functionals”. J. Chem. 
Phys. 109 (1998) 6264. 
 
153 Perdew, J. P. em Electronic structure of solids ’91. Ed. P. Ziesche e H. Eschrig, Akademie Verlag, Berlin, 
1991, p.11; Perdew, J. P. et al. “Pair-distribution function and its coupling-constant average for the spin-
polarized electron gas”. Phys. Rev. B 46 (1992) 12947; Perdew, J. P. et al. “Tight bound and convexity 
constraint on the exchange-correlation-energy functional in the low-density limit, and other formal tests of 
generalized-gradient approximations”. Phys. Rev. B 48 (1993) 4978; Perdew, J. P. et al. “Generalized gradient 
approximation for the exchange-correlation hole of a many-electron system”. Phys. Rev. B 54 (1996) 16533. 
 
154 Handy, N. C.; Cohen, A. “Left-right correlation energy”. J. Mol. Phys. 99 (2001) 403. 
 
155 Perdew, J. P.; Zunger, A. “Self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron 
systems”. Phys. Rev. B 23 (1981) 5048. 
 
156 Wilson, P. J. et al. “Hybrid exchange-correlation functional determined from thermochemical data and ab 
initio potentials”. J. Chem. Phys. 115 (2001) 9233. 
 
157 Adamo, C.; Barone, V. “Exchange functionals with improved long-range behavior and adiabatic connection 
methods without adjustable parameters: The mPW and mPW1PW models”. J. Chem. Phys. 108 (1998) 664. 
 
158 Adamo, C.; Barone, V. “Toward reliable adiabatic connection models free from adjustable parameters”. 
Chem. Phys. Lett. 274 (1997) 242. 
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A diferença básica entre os diversos funcionais reside no termo de troca-correlação 

(exchange-correlation), o terceiro termo da equação (42). Por exemplo, segue abaixo a 

definição dos funcionais híbridos B3P86, B3LYP e B3PW91: 
 

B3LYP = 0,20Ex(HF) + 0,80Ex(Slater) + 0,72ΔEx(B88) + 0,19Ec(VWN) + 0,81ΔEc(LYP) 
 

B3P86 = 0,20Ex(HF) + 0,80Ex(Slater) + 0,72ΔEx(B88) + 1,0Ec(VWN)  + 0,81ΔEc(P86) 
 

B3PW91 = 0,20Ex(HF) + 0,80Ex(Slater) + 0,72ΔEx(B88) + 1,0Ec(PW91, local) + 

0,81ΔEc(PW91, não-local) 
 

onde, EX é a energia de troca e EC é a energia de correlação, HF é o termo de Hartree-Fock139, 

B88 é o termo de Becke147 de 1988, VWN141 é o termo de Vosko, Wilk e Nusair, LYP158 é o 

termo de Lee, Yang e Parr, P86 é o termo de Perdew142 de 1986, e PW91153 é o termo de 

Perdew e Wang de 1991. Estes funcionais (B3P86, B3LYP e B3PW91) são classificados 

como híbridos, uma vez que possuem uma contribuição da energia Hartree-Fock. Em adição, 

os termos de troca e correlação contêm parâmetros que são ajustados para a reprodução de 

dados experimentais ou para reproduzir algumas características dos funcionais exatos, como, 

por exemplo, o comportamento assintótico para grandes distâncias. Os funcionais híbridos 

procuram superar algumas das deficiências de funcionais de troca puro incluindo uma mistura 

da energia de troca exata da teoria Hartree-Fock (HF) com a energia de exchange e correlação 

da teoria do funcional de densidade (DFT). 

  Há diversos outros funcionais159 que estão em desenvolvimento e não são abordados 

neste trabalho. Aqueles contidos na tabela 3 estão disponíveis no Gaussian03 e alguns deles 

foram empregados em nossos estudos, sendo um entre eles suficiente para os propósitos desta 

dissertação. Empregamos inicialmente vários funcionais, tanto híbridos quanto puros. Uma 

vez que eles apresentaram resultados compatíveis com a nossa proposta, foi satisfatório o uso 

do funcional BLYP (ver apêndice e) sem a necessidade de incrementos no método. Como o 

interesse deste trabalho é a análise das cargas atômicas de Mulliken (ver apêndice g) e o 

cálculo do gap de energia HOMO-LUMO, este funcional (aproximação GGA) foi suficiente. 

Lembrando que o BLYP envolve o termo de exchange de Becke149 e o termo de correlação de 

Lee, Yang e Parr151 (tabela 3). 

 Os limites da DFT são os limites das aproximações existentes para o potencial de troca 

e correlação. A investigação nesta área continua, e novos potenciais de troca e correlação 

aparecem todos os anos pelas mãos de cientistas como, por exemplo, os norte-americanos 

John Perdew142,145,153,155 e Axel Becke143,146,147,149. 

                                                 
159 Zhao, Y. et al. “Design of density functionals by combining the method of constraint satisfaction with 
parametrization for thermochemistry, thermochemical kinetics, and noncovalent interactions”. J. Chem. Theory 
Comput. 2 (2006) 364. 
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33..  RReessuullttaaddooss  ee  ddiissccuussssõõeess  

    
  Neste capítulo, apresentamos inicialmente os sistemas selecionados para estudo e seus 

respectivos modelos de cluster. Em seguida, discutimos os resultados obtidos para os cálculos 

das propriedades de interesse: a distribuição de cargas e o gap de energia HOMO-LUMO. 

Selecionamos o funcional BLYP149,151 (ver apêndice e) e as funções de base LanL1mb e 

LanL1dz160 (ver apêndice f) em todos os nossos cálculos. Todos os sistemas foram tomados 

como diamagnéticos (carga zero e multiplicidade 1). 

   
33..11  SSiisstteemmaass  iinnvveessttiiggaaddooss  
 

 Os sistemas contemplados neste trabalho foram: 

 Nb3Ge14,161 
 MgB2

162 
 LaBa2Cu3Oy

163 
 La2–xSrxCuO4

164 
 YBa2Cu3Oy

165 
 TlBa2Ca2Cu3O8+δ

166 
 HgBa2Ca2Cu3O8+δ

167 
 LaO1–xFxFeAs168 
 Ba1–xKxFe2As2

169
. 

                                                 
160 Hay, P. J.; Wadt, W. R. “Ab initio effective core potentials for molecular calculations. Potentials for the 
transition metal atoms Sc to Hg”. J. Chem. Phys. 82 (1985) 270; “Ab initio effective core potentials for 
molecular calculations. Potentials for main group elements Na to Bi”. J. Chem. Phys. 82 (1985) 284; “Ab initio 
effective core potentials for molecular calculations. Potentials for K to Au including the outermost core orbitals”. 
J. Chem. Phys. 82 (1985) 299; Dunning, T. H.; Hay, P. J. em “Modern theoretical chemistry”. Ed. H. F. Schaefer 
III, Vol. 3, Plenum, New York, 1976, pg. 1-28. 
 
161 Matthias, B. T. et al.“Superconductivity of Nb3Ge”. Phys. Rev. 139 (1965) A1501; Gavaler, J. R. 
“Superconductivity in Nb-Ge films above 22K”. Appl. Phys. Lett. 23 (1973) 480. 
 
162 Nagamatsu, J. et al. “Superconductivity at 39 K in magnesium diboride”. Nature 410 (2001) 63; Jones, M. E.; 
Marsh, R. E. “The preparation and structure of magnesium boride, MgB2”. J. Am. Chem. Soc. 76 (1954) 1434. 
 
163 Izumi, M. et al. “Crystal structure of 90 K superconductor, orthorhombic phase of LaBa2Cu3Oy determined by 
Rietveld analysis of X-Ray powder diffraction data”. Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987) L1555. 
 
164 Radaelli, P. G. et al. “Structural and superconducting properties of La2-XSrXCuO4 as a function of Sr content”. 
Phys. Rev. B 49 (1994) 4163. 
 
165 Calamiotou, M. et al. “Phase separation, microstructure and superconductivity in the Y1-XPrXBa2Cu3Oy 
compounds”. J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 395224. 
 
166 Mikusu, S. et al. “Neutron powder diffraction of the superconductor TlBa2Ca2Cu3O8+δ with different maximum 
TC values (TC = 120–132 K)”. Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 085014. 
 
167 Wagner, J. L. et al. “Structure and superconductivity of HgBa2Ca2Cu3O8+δ”. Phys. Rev. B 51 (1995) 15407. 
 
168 Cruz, C. et al. “Magnetic order close to superconductivity in the iron-based layered LaO1-XFXFeAs systems”. 
Nature 453 (2008) 899. 
 
169 Rotter, M. et al. “Superconductivity at 38 K in the iron arsenide Ba1-XKXFe2As2”. Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 
107006. 
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Mg(2)
 
 
 
 
Mg(1) 
 
 
 
 
 

Mg(2) 

33..22  MMooddeellooss  ddee  cclluusstteerr  

 
 Os clusters possuem propriedades que não são nem características dos átomos nem do 

estado sólido. Por exemplo, os níveis de energia nos átomos são discretos e bem separados em 

energias. Em contraste, os sólidos têm estados contínuos (bandas de energia). Os clusters 

residem dentro desses limites, isto é, os níveis de energia são discretos, mas com uma 

separação menor. A aproximação de um cristal por um cluster implica em vários efeitos 

indesejáveis decorrentes da perda de periodicidade, que resultam na presença de algum tipo 

de superfície e onde os termos coulombianos de longo alcance são ignorados. Apesar destas 

limitações, representar um cristal através de clusters tem sido uma alternativa bastante 

atraente que pode conduzir a resultados úteis e suficientemente precisos109-119, como aconteceu 

neste trabalho.  
 

 As figuras 3.1 a 3.9 apresentam os modelos de cluster utilizados contendo a respectiva 

estrutura cristalina de cada supercondutor. Os dados cristalográficos, como posições atômicas 

(coordenadas cristalográficas), grupo espacial de simetria, parâmetros de rede, etc., foram 

coletados da literatura161–169. Em sua maioria, eles foram determinados pelas técnicas de 

difração de nêutrons isoladamente ou em combinação com difração de raios-X (normalmente 

estes dados são submetidos a um ajuste denominado refinamento Rietveld170, uma técnica 

amplamente utilizada por cristalográfos que possibilita a determinação precisa das posições 

atômicas, parâmetros de rede e outras informações de interesse). Os eixos x, y, z, são 

mostrados em cada imagem para facilitar a leitura da orientação do cristal. 

  

 

 

          Nb(2), Ge(2) 

      
        Nb(1), Ge(1)        

 

 
          Nb(2), Ge(2)    
 
 
 

 
     

 

                                                 
170 Rietveld, H. M. “A profile refinement method for nuclear and magnetic structures”. J. Appl. Cryst. 2 (1969) 
65; Young, R. A. The Rietveld method. Oxford University Press, 1993. 

Figura 3.1. Modelo de 
cluster  para o Nb3Ge. 

Figura 3.2. Modelo 
de cluster para o MgB2.

 
B(1) 
 
 
 
 
 

B(1) 
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Cu(1), O(1) 
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Cu(2), O(3) 
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Cu(2), O(2) 
 
 
 
Cu(1), O(1) 
 
 
 
 
Cu(2), O(2) 
 
 
 

O(3) 
 

 
        O(4)

 
  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
        Cu(1), O(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3. Modelo de 
cluster para o LaBa2Cu3Oy. 

Figura 3.4. Modelo de 
cluster para o La2-xSrxCuO4.

Figura 3.6. Modelo de 
cluster para o TlBa2Ca2Cu3O8+δ.

Figura 3.5. Modelo de 
cluster para o YBa2Cu3Oy. 
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Cu(2), O(2) 
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         As(2) 
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     As(1) 
 
 
         As(2) 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 3.7. Modelo de 
cluster para o HgBa2Ca2Cu3O8+δ. 

Figura 3.8. Modelo de 
cluster para o LaO1-xFxFeAs.

Figura 3.9. Modelo de 
cluster para o Ba1-xKxFe2As2.
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 Utilizamos o software Powder Cell171 para construir os modelos de cluster. Além disso, 

ele também foi útil na conversão das coordenadas fracionárias em cartesianas, tendo em vista 

que o código computacional de química quântica Gaussian03128 não faz leitura de coordenadas 

cristalográficas. Os referidos dados de cada sistema161–169 estão apresentados nas tabelas 4 e 5. 

Uma vez construído o modelo de cluster, comparamos os valores dos parâmetros de rede, 

ângulos e comprimentos de ligação com aqueles descritos nos artigos a fim de garantir a 

reprodutibilidade dos dados experimentais. Deste modo garantimos a reprodutibilidade dos 

dados originais. 
 

Tabela 4. Dados cristalográficos dos sistemas supercondutores. 
 

Sistema Átomo Posição 
(x, y, z) 

Parâmetros 
de rede (Å)

Grupo 
espacial 

Ângulo 
(α, β, γ) 

 

0, 0, 0 
Ge 

¹/2, ¹/2, ¹/2 
 

0, ¹/2, ¹/4 
0, ¹/2, ³/4 
¹/2, ¹/4, 0 
¹/2, ³/4, 0 
¹/4, 0, ¹/2 

Nb3Ge 
 

[Ref. 161] Nb 

³/4, 0, ¹/2 

a = b = c 
5,150 

Simetria 
cúbica 

 
Pm3n 
(223) 

α = β = γ
90º 

 

Mg 0, 0, 0 
 

¹/3, ²/3, ¹/2 
MgB2 

 
[Ref. 162] B 

²/3, ¹/3, ¹/2 

a = b ≠ c 
a = 3,086 
c = 3,524 

Simetria 
hexagonal 

 
P6/mmm 

(191) 

α = β ≠ γ
α = 90º 
γ = 120º 

 

La ¹/2, ¹/2, ¹/2 
 

Ba ¹/2, ¹/2, 0,180
 

0, 0, 0 Cu 
0, 0, 0,344 
 

0, ¹/2, 0 
¹/2, 0, 0 

0, 0, 0,158 
¹/2, 0, 0,359 

LaBa2Cu3Oy 
 

[Ref. 163] 
 

O 

0, ¹/2, 0,359 

a ≠ b ≠ c 
a = 3,897 
b = 3,933 
c = 11,791 

 
 

Simetria 
ortorrômbica 

 
Pmmm 

(47) 
 

α = β = γ
90º 

 
 

 

La 0, 0, 0,360 
 

Sr 0, 0, 0,360 
 

Cu 0, 0, 0 
 

¹/4, ¹/4, 0 

La2–xSrxCuO4 
(x=0,2125) 

 
[Ref. 164] 

O 
0, 0, 0,181 

a = b ≠ c 
a = 5,323 
c = 13,215 

Simetria 
tetragonal 

 
I4/mmm 

(139) 

α = β = γ
90º 

                                                 
171 Kraus, W.; Nolze, G. “POWDER CELL - a program for the representation and manipulation of crystal 
structures and calculation of the resulting X-ray powder patterns”. J. Appl. Cryst. 29 (1996) 301. 
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Tabela 5. Dados cristalográficos dos sistemas supercondutores. 
 

Sistema Átomo Posição 
(x, y, z) 

Parâmetros 
de rede (Å) 

Grupo 
espacial 

Ângulo 
(α, β, γ) 

 
YBa2Cu3Oy 

 
[Ref. 165] 

 

Y 
Ba 

 
 

Cu 
 
 
 

O 

¹/2, ¹/2, ¹/2 
¹/2, ¹/2, 0,183 

 
0, 0, 0 

0, 0, 0,354 
 

0, 0, 0,159 
0, ¹/2, 0,379 
¹/2, 0, 0,381 

0, ¹/2, 0 

a ≠ b ≠ c 
a = 3,810 
b = 3,881 
c = 11,638 

Simetria 
ortorrômbica 

 
Pmmm 

(47) 

α = β = γ 
90º 

 

0,089, 0, 0 (MI) 
Tl 

0,097, 0, 0 (MII) 
 

Ba ¹/2, ¹/2, 0,173 
 

Ca ¹/2, ¹/2, 0,396 
 

0, 0, ¹/2 Cu 
0, 0, 0,299 

 

0, ¹/2, ¹/2 
¹/2, 0, 0,302 
0, 0, 0,126 

TlBa2Ca2Cu3O8+δ 
 

[Ref. 166] 

O 

¹/2, ¹/2, 0 

a = b ≠ c 
a = 3,845 
c = 15,875 

Simetria 
tetragonal 

 
P4/mmm 

(123) 

α = β = γ 
90º 

 

Hg 0, 0, 0 
 

Ba ¹/2, ¹/2, 0,173 
 

Ca ¹/2, ¹/2, 0,396 
 

0, 0, ¹/2 Cu 
0, 0, 0,298 

 

0, ¹/2, ¹/2 
¹/2, 0, 0,300 
0, 0, 0,125 

HgBa2Ca2Cu3O8+δ 
 

[Ref. 167] 

O 

¹/2, ¹/2, 0 

a = b ≠ c 
a = 3,847 
c = 15,778 

Simetria 
tetragonal 

 
P4/mmm 

(123) 

α = β = γ 
90º 

 

La ¹/4, ¹/4, 0,142 
 

O ³/4, ¹/4, –0,006 
 

Fe ³/4, ¹/4, 0,501 
 

LaO1–xFxFeAs 
(x = 0) 

 
[Ref. 168] As ¹/4, ¹/4, 0,649 

a = b ≠ c 
a = 4,027 
c = 8,726 

Simetria 
monoclínica 

 
P112/n 

(13) 

α = β ≠ γ 
α = β = 

90º 
γ = 90,279º

 

La ¹/4, ¹/4, 0,144 
 

O/F ³/4, ¹/4, 0 
 

Fe ³/4, ¹/4, ¹/2 
 

LaO1–xFxFeAs 
(x = 0,08) 

 
[Ref. 168] 

As ¹/4, ¹/4, 0,652 

a = b ≠ c 
a = 4,020 
c = 8,703 

Simetria 
tetragonal 

 
P4/nmm 

(129) 

α = β = γ 
90º 

 

Ba/K 0, 0, 0 
 

Fe ¹/2, 0, ¹/4 
 

Ba1–xKxFe2As2 
(x = 0,04) 

 
[Ref. 169] As 0, 0, 0,353 

a = b ≠ c 
a = 3,909 
c = 13,212 

Simetria 
tetragonal 

 
I4/mmm 

(139) 

α = β = γ 
90º 
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 As temperaturas em que as medidas de difração foram feitas são apresentadas na 

tabela 6 para cada sistema, bem como a temperatura crítica (transição normal-

supercondutora). 
 

Tabela 6. Temperatura crítica supercondutora e das medidas de difração. 
 

Sistema TC (K) Temperatura das medidas
cristalográficas (K) Referência 

 
Nb3Ge 23 Ambiente 

 
MgB2 39 Ambiente 

 
LaBa2Cu3Oy 90 Ambiente 

 

 
161 

 
162 

 
163 

 
La2–xSrxCuO4 

(x=0,2) 28 10 164 

 
YBa2Cu3Oy 88 15 

 
TlBa2Ca2Cu3O8+δ 132 Ambiente 

 
HgBa2Ca2Cu3O8+δ 135 Ambiente 

 
LaO1–xFxFeAs 

(x=0) - 4 

 
LaO1–xFxFeAs 

(x=0,08) 26 10 

 

 
165 

 
166 

 
167 

 
 
 

168 
 
 
 

Ba1–xKxFe2As2 

(x = 0,04) 38 Ambiente 169 

 

 Na representação do cristal periódico por um cluster as fronteiras de ligações 

covalentes são deixadas com valências não satisfeitas. Como revestir esta região sem a 

introdução de artefatos é um assunto importante associado com o uso de técnicas de química 

quântica. A solução mais simples para o problema de fronteira é a utilização de um átomo (ou 

de um radical) para preencher ou passivar as valências livres da região truncada. O principal 

revés desta abordagem é que o átomo pode não representar adequadamente o ambiente 

eletrônico dos átomos que ele substitui e assim introduzir distorções na função de onda do 

sistema. Alternativas à abordagem de átomos ligados têm sido desenvolvidas. Um método 

mais fundamental, porém complexo, envolve o uso um átomo de fronteira com orbitais 

localizados congelados que são obtidos usando diferentes esquemas. Outro método de 

revestimento envolve o uso de pseudo-átomos, onde um potencial efetivo de caroço (effective 
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core potentials - ECP) substitui um átomo de fronteira172. Em nosso trabalho usaremos a 

primeira alternativa (átomo ligado). 

 A escolha dos ligantes adequados para a saturação dos átomos de fronteira do cluster é 

outro aspecto de grande importância. Algumas vantagens advêm quando se usam ligantes 

como H ou CH3. Primeiro, a computação torna-se consideravelmente mais simples do que 

quando usando ligantes maiores. Segundo, para ligantes maiores os efeitos estéricos podem 

reduzir o número de ligantes que podem ser adicionados a um dado cluster. Terceiro, 

escolhendo átomos de hidrogênio como ligantes, saturamos as ligações flutuantes (dangling 

bonds) sem estar incluindo efeitos adicionais devido à transferência de carga que ocorreria se 

usássemos ligantes mais eletronegativos ou eletropositivos173. Essa abordagem, adotada em 

nossos estudos, demonstrou ser bastante satisfatória e vantajosa para o tipo de análise que 

focamos neste trabalho174. 

 Cada cluster foi saturado com hidrogênio seguindo os eixos a, b e c da célula unitária, 

cuja distância hidrogênio-metal (H-M) corresponde à soma dos raios covalentes dos 

respectivos átomos. A saturação com hidrogênio é uma forma de evitar que os elétrons das 

ligações flutuantes sejam injetados para o interior do cluster, melhorando o cálculo ao evitar 

este problema do excesso de carga negativa. Na ausência deste artifício, os elétrons ‘espúrios’ 

ocuparão níveis de energia que originalmente não estariam presentes. A tabela 7 apresenta o 

comprimento de cada ligação H-M. A figura 3.10 apresenta o modelo de cluster para o MgB2 

saturado com hidrogênio. 

 

Figura 3.10. Modelo de cluster para o MgB2 saturado com hidrogênio. 
                                                 
172 Chelikowsky, J. “The pseudo-potential-density functional method applied to nanostructures”. Phys. Rev. Lett. 
76 (1996) 1599. 
 
173 Roy, S; Spingborg, M. “Theoretical investigation of the influence of ligands on structural and electronic 
properties of indium phosphide clusters”. J. Phys. Chem. A 109 (2005) 1324. 
 
174 Rocha, J. A. M. R. Modelo de orbitais moleculares para supercondutores. Tese (doutorado), Universidade 
Federal de Pernambuco, Outubro 2005. 
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Tabela 7. Comprimento da ligação hidrogênio-metal. 
 

Ligação Comprimento da 
ligação H-M* (Å)

 

Ge-H 1,520 
 

Mg-H 1,660 
 

Cu-H 1,470 
 

Tl-H 1,850 
 

Hg-H 1,740 
 

La-H 1,990 
 

Ba-H 2,280 
 

As-H 1,510 
 
* Soma dos raios covalentes. Para o hidrogênio: 0,300 Å. As informações foram obtidas do banco de dados do 
Gaussian03128. 
  

33..33  AA  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  ccaarrggaass 

 
 O estudo das cargas atômicas nos permitiu concluir que a distribuição de cargas, em 

todos os sistemas analisados, se encontra de acordo com as previsões da RVB. Estes 

resultados confirmam um aspecto central da teoria de Pauling: a existência de ressonância 

não-sincronizada das ligações covalentes. Isso torna sua teoria uma alternativa passível de 

confirmação via cálculos de química quântica e capaz de dar uma contribuição para a 

explicação da supercondutividade. 

 Nos sistemas investigados verificamos a distribuição de cargas em duas situações 

distintas: com e sem vacância de oxigênio nos cupratos e com e sem dopagem de flúor no 

LaO1–xFxFeAs. Quanto aos sistemas metálicos Nb3Ge e MgB2 a análise foi direta, uma vez que 

não há necessidade de dopagens nestes sistemas para se tornarem supercondutores. No 

sistema Ba1–xKxFe2As2 não havia dados disponíveis sem a dopagem de K, de modo que 

avaliamos o sistema apenas sob dopagem. 

 Os resultados da distribuição de cargas atômicas de Mulliken (ver apêndice g) para 

todos os sistemas investigados são apresentados nas tabelas 8 e 9. É importante ressaltar que a 

identificação de átomos com cargas +1, 0 e –1 (M+, M0, M–), segundo a hipótese de Pauling, é 

feita de modo relativo, ou seja, destacamos os átomos de um mesmo elemento químico que 

apresenta carga positiva, negativa e nula (ou muito próxima de zero) no cluster. Os valores 

tabelados são da carga mais positiva, da mais negativa e a mais próxima de zero. Não 

tabelamos as cargas de todos os átomos do cluster, pois pretendemos identificar os átomos 

que apresentam cargas negativas, positivas e neutras (em estado ressonante). No caso dos 

cupratos, por exemplo, há planos de cobre que não contém átomos com carga negativa, só 

positiva. Em outros planos, constatamos a presença de átomos de cobre com carga positiva, 
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negativa e muito próxima de zero. Essas camadas são exatamente aquelas que possuem 

vacâncias de oxigênio. Os valores tabelados não são médias, mas cargas pontuais de cada 

átomo com seus maiores valores da carga positiva, negativa e daquela mais próxima de zero. 

  

Tabela 8. Cargas atômicas de Mulliken calculadas ao nível BLYP/LanL1dz. 
 

Sistema Átomo Cargas de Mulliken 
M+                    M0                    M– 

 

Nb(1),(2) - 0,028 
0,051 - 

 
Nb12Ge9H24 

Ge 1,458 Ge(1) - –0,171 Ge(2) 
 

Mg 0,513 Mg(1) 0,291 Mg(2) –0,115 Mg(1) 
–0,138 Mg(2)

 Mg21B12H32 
B - –0,022 

–0,016 - 

 

LaBa2Cu16O24H40 (SV*) Cu 0,298 Cu(1) 0,120 Cu(2) - 
 

Cu 0,294 Cu(1) 0,110 Cu(2) –0,055 Cu(2) LaBa2Cu16O23H40 (1V†) 
 

LaBa2Cu16O22H40 (2V‡) Cu 0,298 Cu(1) 0,126 Cu(2) –0,052 Cu(2) 
 

Cu 1,132 Cu(1) 0,424 Cu(2) –0,208 Cu(2) 
La16Sr2Cu14O30H42 (SV) 

La 1,214 La(2) 0,700 La(1) - 
 

Cu(2) 0,418 0,071 –0,268 
La16Sr2Cu14O29H42 (1V) 

La 1,240 La(3) 0,634 La(1) –0,448 La(2) 
 

Cu 0,207 Cu(1) 0,124 Cu(2) - 
YBa2Cu16O20H40 (SV) 

Ba 0,867 - - 
  

Cu 0,222 Cu(1) 0,004 Cu(2) –0,002 Cu(2) 
YBa2Cu16O19H40 (1V) 

Ba 0,998 0,893 - 
  

Cu 0,220 Cu(1) 0,079 Cu(2) –0,077 Cu(2) 
YBa2Cu16O18H40 (2V) 

Ba 0,993 - - 
 

Cu 0,463 Cu(2) 0,242 Cu(1) - 
Tl8Ba2Ca2Cu12O22H48 (SV) Tl 

Ba 
0,635 
1,773 

- 
- 

- 
- 

 

Cu 0,526 Cu(2) 0,447 Cu(2) –0,234 Cu(1) 
Tl 0,614 0,552 –0,513 Tl8Ba2Ca2Cu12O21H48 (1V) 
Ba 1,774 1,521 - 

 

Cu 0,128 Cu(2) 0,113 Cu(2) –0,045 Cu(1) 
Tl 0,574 - - Tl8Ba2Ca2Cu12O20H48 (2V) 
Ba 1,719 - - 

 
*SV – cluster totalmente oxigenado. 
†1V – cluster contendo 1 vacância de oxigênio. 
‡2V – cluster contendo 2 vacâncias de oxigênio. 
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Tabela 9. Cargas atômicas de Mulliken calculadas ao nível BLYP/LanL1dz. 
 

Sistema Átomo Cargas de Mulliken 
M+                   M0                   M– 

 
Cu 0,123 Cu(2) 0,009 Cu(1) - 
Ba 1,645 - - Hg8Ba2Ca2Cu12O22H48 (SV*) 
Hg 0,131 - –0,096 

  

Cu 0,131 Cu(2) 0,003 Cu(1)  
Ba 1,644 1,553 - Hg8Ba2Ca2Cu12O21H48 (1V†) 
Hg 0,133 0,002 –0,066 

  

Cu 0,132 Cu(2) 0,008 Cu(1)  
Ba 1,551 1,539 - Hg8Ba2Ca2Cu12O20H48 (2V‡) 
Hg 0,016 0,005 –0,068 

  
La 2,028 La(1) 0,151 La(1) –0,067 La(2)

La24O10Fe5As12H76 As 0,104 0,064 –0,326 
  

La 0,132 La(1) 0,004 La(2) –0,204 La(2)
La24FO9Fe5As12H76 As 0,104 0,075 –0,299 

  

La 1,827 La(1) 0,138 La(1) –0,108 La(2)
La24F2O8Fe5As12H76 As 0,089 0,069 –0,318 

  
Ba 0,730 0,684 - 

Ba8KFe8As18H24 As - 0,004 As(1) –1,258 As(1)
–0,649 As(1)

 
*SV – cluster totalmente oxigenado. 
†1V – cluster contendo 1 vacância de oxigênio. 
‡2V – cluster contendo 2 vacâncias de oxigênio. 

 

 No sistema Nb3Ge, os átomos de Ge e Nb podem estar relacionados na ressonância 

não-sincronizada, com os átomos de Nb apresentando carga próxima de zero e os de Ge carga 

positiva e negativa. A figura 3.11 mostra a distribuição de cargas para o modelo de cluster 

empregado neste sistema. O esquema 1 ilustra de modo aproximado uma forma de visualizar 

a ressonância não-sincronizada. 

 

Nb......GeGe NbGe+...... Ge-

 

Esquema 1. Ilustração do movimento das cargas no Nb3Ge envolvendo a ressonância não-
sincronizada. 
  

 É importante ressaltar que nos clusters apresentados nas figuras 3.11 à 3.15 não são 

mostrados os hidrogênios que foram incorporados para saturar as fronteiras do cluster. Por 

isso, nestas figuras, os sistemas parecem não ser eletricamente neutros. 
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+                    0                 –

 A sugestão do esquema 1 é justificada não apenas pela distribuição de cargas 

observada na Fig. 3.11, mas também pelas distâncias entre os metais neste cristal. Enquanto 

que as distâncias Ge-Nb e Nb-Nb são 2,879 Å e 2,575 Å, respectivamente, as distâncias entre 

os átomos de Ge-Ge situam-se entre 4,460 Å e 5,150 Å, o que torna mais provável o 

envolvimento do Nb na ressonância e não somente o Ge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11. Distribuição de cargas atômicas de Mulliken no sistema Nb12Ge9H24. 
 
 
 No sistema MgB2 os resultados sugerem uma distribuição de cargas que além de ser 

compatível com a RVB, é notável uma maior contribuição dos planos de Mg. Na figura 3.12 é 

possível identificar três estados de oxidação para este átomo, enquanto que para os átomos de 

B, as cargas permanecem negativas e próximas de zero.  

 Um mecanismo de transferência de carga similar ao do Nb3Ge pode ser proposto para 

o MgB2 como mostra o esquema 2. As distâncias Mg-Mg e Mg-B são 3,086 Å e 2,505 Å, 

respectivamente.  

 

B ......MgMg BMg+...... Mg-

 

Esquema 2. Ilustração do movimento das cargas no MgB2 envolvendo a ressonância não-
sincronizada. 
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+                    0                 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.12. Distribuição de cargas atômicas de Mulliken no sistema Mg21B12H32. 

 
 Apesar das limitações dos modelos de cluster, a distribuição de cargas parece indicar 

que os planos do Mg estão envolvidos diretamente na ressonância não-sincronizada, visto que 

notamos os átomos com carga positiva, negativa e próxima de zero. É possível que estes 

planos sejam responsáveis pelo mecanismo da supercondutividade no MgB2. Estes resultados 

precisam ser corroborados através de outros cálculos (DOS, estrutura de bandas, etc.). 

 Esse mesmo tipo de análise feita nos cupratos revela um fato previsto por Pauling84: é 

a presença das vacâncias de oxigênio que induzem a uma distribuição de cargas de acordo 

com a ressonância não-sincronizada. Nas tabelas 8 e 9 destacamos os átomos de Cu e de 

outros metais que nos cupratos adquirem cargas em estado ressonante com a introdução da 

vacância.  

 É importante ressaltar que o aparecimento da supercondutividade nos cupratos possui 

relação direta com a presença de vacâncias de oxigênio. Amostras 100% oxigenadas são 

muito difíceis de obter e frequentemente elas devem ser novamente submetidas a um fluxo de 

oxigênio10. Deste modo, sempre haverá vacâncias de oxigênio presente nas amostras. 

 As figuras 3.13 e 3.14 apresentam a distribuição de cargas atômicas de Mulliken no 

YBa2Cu3Oy com e sem vacância de oxigênio. É importante destacar que o oxigênio das 

vacâncias no LaBa2Cu3Oy e no YBa2Cu3Oy é o O(3), no La2–xSrxCuO4 é o O(1), e no 

TlBa2Ca2Cu3O8+δ e HgBa2Ca2Cu3O8+δ é o O(4), de acordo com dados da literatura163–167. 
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+                    0                 –

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.13. Distribuição de cargas atômicas de Mulliken no sistema YBa2Cu16O20H40 sem 
vacância. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)              b) 

 
Figura 3.14. Distribuição de cargas atômicas de Mulliken no sistema a) YBa2Cu16O19H40 
(contendo uma vacância) e no sistema b) YBa2Cu16O18H40 (contendo duas vacâncias), 
respectivamente. 
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 Segundo Pauling, em uma linha de átomos como -Cu-O- a probabilidade de 

ressonância é muito pequena. Porém, se alguns átomos de oxigênio estiverem ausentes, de 

modo que a vacância interrompa a seqüência, então há possibilidade de ressonância não-

sincronizada. O que se observa das tabelas 8 e 9 e das figuras 3.13 e 3.14  está de acordo com 

esse argumento de Pauling. Na ausência de vacâncias de oxigênio não se observa átomos em 

três estados de oxidação. 

 Outra previsão de Pauling aqui confirmada é a transferência de elétrons de átomos 

hipereletrônicos (Cu) para átomos hipoeletrônicos (La, Sr, Ba, Y, etc.). Quando analisamos as 

cargas destes átomos com a introdução da vacância verificamos uma sutil diminuição em seus 

valores, o que torna relevante a interação das camadas de Cu-O com outros metais que 

compõem a cerâmica. Esta interação demonstra a formação de ligações covalentes que 

ressoam entre as posições de M-M e M-Cu, conferindo condutividade elétrica à substância. 

Essa condutividade é ampliada pela ressonância ao longo da seqüência ...Cu-O...Cu-O e a 

interação com fônons contribui para a supercondutividade. A tabela 10 apresenta as cargas 

dos átomos La, Ba, Sr, Y, Tl, Ca e Hg nos cupratos com e sem vacâncias de oxigênio. O 

notável é a participação destes átomos na ressonância não-sincronizada ainda que em menor 

proporção que o Cu. 

 Pauling propõe um mecanismo da ressonância não-sincronizada que acompanha a 

transferência de carga nos cupratos84. No quadrado de CuO4 (ver apêndice d) as ligações 

podem ser vistas como duas ligações covalentes ressonando entre as quatro posições. Isso 

porque a diferença de eletronegatividade entre Cu e O fornece 47% de caráter iônico, ou seja, 

metade das quatro ligações são covalentes e metade são iônicas. Daí Pauling assume a 

existência de apenas duas ligações covalentes ressonando entre as posições disponíveis. Na 

seqüência Cu-O...Cu-O...Cu-O... há sempre uma alternância de ligação e de não-ligação. Os 

átomos Y, Ba, La, Sr, etc. também tomam parte na ressonância. Nos modelos de cluster dos 

cupratos adotados neste trabalho não é possível estimar a ressonância entre átomos como Y-Y 

no YBa2Cu16O20H40 e entre La-La no LaBa2Cu16O24H40. Porém, notamos a participação destes 

quando inserimos vacâncias de oxigênio. Outros modelos de clusters moleculares devem ser 

elaborados para avaliar de modo mais preciso o efeito da ressonância envolvendo estes 

átomos. 

 É importante destacar que no mecanismo da supercondutividade proposto por Pauling, 

a contribuição dos fônons não é ignorada, pelo contrário, a ressonância não-sincronizada das 

ligações covalentes atua sobre eles promovendo maior estabilidade. A discussão descrita nas 

paginas 59 à 63 desta dissertação, apresenta um detalhe do mecanismo da atuação da RVB 

sobre os fônons e como ela favorece a estabilização da interação elétron-fônon. As referências  

84 à 86 podem ajudar no entendimento desse mecanismo. 
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Tabela 10. Cargas de Mulliken ao nível BLYP/LanL1dz. 

 

Sistema Átomo Cargas de 
Mulliken 

 

LaBa2Cu16O24H40 (SV*) La 
Ba 

1,510 
1,004 

 

La 
Ba 

1,502 
0,996 LaBa2Cu16O23H40 (1V†) 

 

LaBa2Cu16O22H40 (2V‡) La 
Ba 

1,508 
1,012 

 

La16Sr2Cu14O30H42 (SV) La(1) 
Sr 

0,700 
2,423 

  

La16Sr2Cu14O29H42 (1V) La(1) 
Sr 

0,634 
2,288 

 

YBa2Cu16O20H40 (SV) Y 1,905 
  

YBa2Cu16O19H40 (1V) Y 1,862 
  

YBa2Cu16O18H40 (2V) Y 1,737 
 

Tl8Ba2Ca2Cu12O22H48 (SV) 
Tl 
Ba 
Ca 

0,635 
1,773 
2,071 

 

Tl8Ba2Ca2Cu12O21H48 (1V) 
Tl 
Ba 
Ca 

0,614 
1,521 
2,024 

 

Tl8Ba2Ca2Cu12O20H48 (2V) 
Tl 
Ba 
Ca 

0,574 
1,719 
1,939 

 

Hg8Ba2Ca2Cu12O22H48 (SV)
Hg 
Ba 
Ca 

0,096 
1,645 
1,955 

 

Hg8Ba2Ca2Cu12O21H48 (1V)
Hg 
Ba 
Ca 

–0,002 
1,553 
1,948 

 

Hg8Ba2Ca2Cu12O20H48 (2V)
Hg 
Ba 
Ca 

0,016 
1,539 
1,939 

 

 
*SV – cluster totalmente oxigenado. 
†1V – cluster contendo 1 vacância de oxigênio. 
‡2V – cluster contendo 2 vacâncias de oxigênio. 
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 No sistema LaO1–xFxFeAs a distribuição de cargas também apresenta compatibilidade 

com a RVB. Os átomos de La adquirem carga positiva, negativa e próxima de zero. Em 

ambos os casos (com dopagem de um e dois átomos de flúor) observa-se a ressonância nas 

duas camadas La-O e Fe-As, sugerindo que ambas participam do mecanismo da 

supercondutividade. 

 Outro fator digno de nota é que a presença do flúor separa os átomos de La em duas 

camadas distintas. A figura 3.15 mostra a distribuição de cargas em nosso modelo de cluster 

onde é possível ilustrar tal fato. O cluster possui apenas um átomo de flúor. No sistema não 

dopado essa separação de cargas nos átomos de La não é observada. Isso pode ser um forte 

indicativo de que o mecanismo da supercondutividade deve ser influenciado pela RVB, tendo 

em vista que a separação de cargas mencionada acima não ocorre na ausência de flúor. No 

sistema contendo dois átomos de flúor o comportamento é similar. 

      Flúor 

             Átomos de La negativos 

 

 

         Átomos de La positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.15. Distribuição de cargas atômicas de Mulliken no sistema La24FO9Fe5As12H76. 

  
 Com o modelo de cluster empregado em nossos cálculos, o sistema Ba8KFe8As18H24 

apresenta ressonância não-sincronizada essencialmente no plano Fe-As. Esse resultado pode 

indicar que essa é a camada que tem maior contribuição para o mecanismo da 

supercondutividade nesse tipo de sistema. Em nosso modelo de cluster o átomo de K ocupa o 

centro (Fig. 3.9). Investigações onde a ocupação seja a extremidade Ba(2) deverão ser feitas 

para confirmar os resultados. 



Marconi B. S. Costa_______________________________________________________Resultados e discussões 

 99

33..44  OO  ggaapp  ddee  eenneerrggiiaa  HHOOMMOO--LLUUMMOO 

 
 Outro parâmetro que neste trabalho iremos analisar é o gap de energia HOMO-

LUMO. Os orbitais de fronteiras, ocupados e virtuais, especialmente o HOMO e o LUMO, 

são responsáveis por muitas das características químicas das moléculas, como por exemplo, a 

energia de ionização ou a afinidade eletrônica. Tendo em vista que o valor deste gap aqui 

calculado é da ordem de meV, é possível assumir que o transporte de cargas através do 

sistema, sendo interpretado como a transferência de um elétron do HOMO para o LUMO, se 

dará com um reduzido custo energético.  

 Apesar de não existir ainda uma relação teórica plenamente convincente relacionando 

este gap com o gap supercondutor, nossos resultados mostram evidências desta relação. É 

interessante observar também que Rocha e Pavão117 demonstraram que o YBCO totalmente 

oxigenado possui um gap HOMO-LUMO da ordem de 1 a 2 eV. Porém, com a introdução de 

vacâncias de oxigênio na célula unitária esse valor cai para unidades e dezenas de meV, ou 

seja, uma escala de valor típica de materiais supercondutores [técnicas como a microscopia de 

varredura por tunelamento e ARPES (angle-resolved photoelectron spectroscopy), permitem 

medir o gap supercondutor e os resultados mostram valores numa faixa de 20 á 64 meV75,175 

para cupratos]. Assim, valores reduzidos do gap HOMO-LUMO e compatíveis com os 

experimentais serão aqui considerados como um indicativo do aparecimento da 

supercondutividade. 

 É importante destacar que os valores do gap supercondutor medidos 

experimentalmente variam de acordo com a técnica utilizada e com a amostra em análise175. 

Frequentemente, os valores absolutos são diferentes, mas possuem a mesma ordem de 

grandeza: unidades ou dezenas de meV. Essa escala de valores é compatível com aquela 

obtida em nossos cálculos para o gap de energia HOMO-LUMO.  

 Calculamos o gap de energia HOMO-LUMO de todos os sistemas investigados neste 

trabalho em nível BLYP com funções-bases LanL1dz e LanL1mb. A tabela 11 apresenta os 

valores para cada sistema. Para todos os cupratos investigados, as vacâncias de oxigênio 

reduzem o gap a uma escala notavelmente compatível com a experimental. Esses resultados 

indicam que o aparecimento da supercondutividade está diretamente associado com as 

vacâncias de oxigênio nas cerâmicas à base de óxidos de cobre, um resultado já observado por 

Rocha e Pavão117. 

                                                 
175 Lang, K. M. “Imaging the granular structure of high-TC superconductivity in underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+δ”. 
Nature 415 (2002) 412; Alexandrov, A. S. “Theory of superconductivity - from weak to strong coupling”. IOP 
Institute of Physics Publishing, 2003; Bennemann, K. H.; Ketterson, J. B. “Superconductivity conventional and 
unconventional superconductors”. Vol. 1. Springer, 2008. 
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 Todos os valores calculados são comparados com os experimentais176,177,178,179,180,181,182,183 

para cada sistema. O destaque é para os cupratos, nos quais a introdução da vacância de 

oxigênio reduz o gap de energia HOMO-LUMO para valores satisfatoriamente próximos dos 

experimentais. 

 A existência de um gap anisotrópico ou de dois gaps no sistema MgB2 é inconclusivo 

visto que autores divergem de opinião e defendem ambas as alternativas184. O valor calculado 

neste trabalho concorda de modo satisfatório com o experimental. Estratégias na tentativa de 

identificar a possível existência de dois gaps (σ e π) estão em andamento. 

 No sistema LaO1–xFxFeAs a influência da dopagem de flúor sobre o gap é semelhante 

àquela das vacâncias de oxigênio sobre os cupratos. O sistema sem dopagem não possui um 

valor de gap supercondutor, mas apenas os clusters contendo flúor.  

 Quanto ao sistema Ba1–xKxFe2As2 bem como o Nb3Ge, os valores calculados são 

compatíveis com o gap supercondutor, reforçando a reprodutibilidade desta escala de valores 

para este tipo de material.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
176 Tsuei, C. C.; Molnar, S.; Coey, J. M. “Comparison between the amorphous and crystalline (A-15) phases on 
Nb3Ge”. Phys. Rev. Let. 41 (1978) 664. 
 
177 Schrieffer, J. R.; Brooks, J. S. Handbook of High-Temperature Superconductivity - Theory and Experiment. 
Springer Science + Business Media, LLC, 2007. 
 
178 Gogadze, G. A. et al. “A new method of superconducting energy gap spectroscopy”. Physica C 297 (1998) 
232. 
 
179 Schlesinger, Z. et al. “Superconducting energy gap and normal-state conductivity of a single-domain 
YBa2Cu3O7 crystal”.  Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 801. 
 
180 Giubileo, F. et al. “Study of Andreev reflections in Tl2Ba2CaCu2O8/Ag interfaces”. Phys. C 367 (2002) 170. 
 
181 Miyakawa, N. et al. “Two-gap features from tunneling studies on trilayered cuprates, HgBa2Ca2Cu3O8+δ with 
TC~132K”. LOW TEMPERATURE PHYSICS: 24th International Conference on Low Temperature Physics - 
LT24, 850 (2006) 397. 
 
182 Sato, T. et al. “Superconducting gap and pseudogap in iron-based layered superconductor La(O1-XFX)FeAs”. J. 
Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 063708. 
 
183 Ren, C. et al. “Evidence for two energy gaps in superconducting Ba0.6K0.4Fe2As2 single crystals and the 
breakdown of the Uemura plot”. Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 257006. 
 
184 Buzea, C.; Yamashita, T. “Review of the superconducting properties of MgB2”. Supercond. Sci. Technol. 14 
(2001) R115. 



Marconi B. S. Costa_______________________________________________________Resultados e discussões 

 101

Tabela 11. Gap de energia HOMO-LUMO dos sistemas supercondutores. 
 

Gap HOMO-LUMO 
(meV) Sistema 
BLYP 

LanL1mb   LanL1dz

Gap supercondutor 
experimental 

(meV) 
Referência 

 

Nb12Ge9H24 15 45 
 

Mg21B12H32 1 3 
 

LaBa2Cu16O24H40 (SV*) 150 293 
LaBa2Cu16O23H40 (1V†) 38 8 
LaBa2Cu16O22H40 (2V‡) 21 18 

 

La16Sr2Cu14O30H42 (SV) 400 104 
La16Sr2Cu14O29H42 (1V) 29 2 

 

YBa2Cu16O20H40 (SV) 240 320 
YBa2Cu16O19H40 (1V) 32 14 
YBa2Cu16O18H40 (2V) 4 5 

 

Tl8Ba2Ca2Cu12O22H48 (SV) 317 200 
Tl8Ba2Ca2Cu12O21H48 (1V) 22 63 
Tl8Ba2Ca2Cu12O20H48 (2V) 17 11 

 

Hg8Ba2Ca2Cu12O22H48 (SV) 226 185 
Hg8Ba2Ca2Cu12O21H48 (1V) 71 45 
Hg8Ba2Ca2Cu12O20H48 (2V) 26 32 

 

La24O10Fe5As12H76 - 106 
La24FO9Fe5As12H76 - 27 
La24F2O8Fe5As12H76 - 55 

 

Ba8KFe8As18H16 18 25 
 

 

4,2 
 

2 - 8 
 
 

22 
 
 
8 
 
 

24 - 62 
 
 
 

20 
 
 
 

37,8 - 55,9 
 
 
 

3,6 - 4,1 
 
 

2,0 - 8,9 
 

 

177 
 

176 
 
 

178 
 
 

179 
 
 

180 
 
 
 

181 
 
 
 

182 
 
 
 

183 
 
 

184 

 
*SV – cluster totalmente oxigenado. 
†1V – cluster contendo 1 vacância de oxigênio. 
‡2V – cluster contendo 2 vacâncias de oxigênio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A soberba precede a ruína, 
e a altivez do espírito, a queda”. 

Pv 16.18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCaappííttuulloo  44  

CCoonncclluussõõeess  ee  ppeerrssppeeccttiivvaass 
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  44..  CCoonncclluussõõeess  ee  ppeerrssppeeccttiivvaass  

  
 As principais conclusões deste trabalho são as seguintes: 

 
 A contribuição mais significativa obtida na tentativa de consolidar a teoria RVB 

como uma alternativa na descrição da supercondutividade, foi a constatação de 

uma distribuição de cargas compatível com a previsão de Pauling. Uma forte 

evidência da ressonância não-sincronizada é a ocorrência de átomos com três 

categorias de valores de carga distintos (M+, M0, M–) como se observa em todos os 

sistemas pesquisados; 

 
 Os modelos de clusters construídos para os cupratos representam satisfatoriamente 

a influência da(s) vacância(s) de oxigênio sobre o gap de energia HOMO-LUMO, 

que se reduz a valores compatíveis com os experimentais; 

 
 A estratégia da saturação com hidrogênio nos átomos de fronteira do cluster 

mostrou ser uma alternativa bastante satisfatória no estudo destes clusters. Além 

disso, a soma dos raios covalentes para o comprimento da ligação hidrogênio-

metal foi uma escolha apropriada, pois reforça o modelo de Pauling que interpreta 

a ligação metálica como uma ligação covalente ressonante, assim como permite a 

reprodução de um gap de energia HOMO-LUMO da mesma ordem de magnitude 

do gap supercondutor experimental; 

 
 Os valores do gap de energia HOMO-LUMO obtido para os sistemas analisados 

estão dentro dos limites dos valores experimentais encontrados para o gap 

supercondutor, o que pode indicar uma relação entre eles; 

 
 Nossos estudos mostram que não apenas os óxidos cupratos, mas também sistemas 

metálicos, óxido-pinictidas e à base de -Fe-As- podem ser enquadrados na teoria 

RVB; 

 
 Este trabalho mostra que os métodos de cálculo de química quântica podem ser 

aplicados com sucesso no estudo da supercondutividade tomando como base o 

modelo RVB. 

 

 Dentro de um modelo de orbitais moleculares aqui apresentado é possível assumir que 

a ressonância não-sincronizada das ligações se dará através de um elétron ‘saltando’ do 

HOMO para o LUMO conduzindo assim a uma separação de cargas. Esse modelo simplório 
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reúne a idéia central da RVB com a constatação de um gap HOMO-LUMO muito pequeno 

para os materiais supercondutores. Este modelo ainda necessita de aprimoramentos. É preciso 

avançar na produção dos elementos quantitativos de modo a consolidar a teoria RVB como 

uma teoria completa na descrição do mecanismo da supercondutividade, o que nos leva às 

perspectivas: 

 
 Identificar e calcular outras propriedades, como modos vibracionais e distribuição 

de densidades eletrônicas, que venham contribuir para corroborar a teoria RVB; 

 
 Investigar outros sistemas supercondutores que não foram contemplados neste 

trabalho como FeSr2YCu2O6+δ, RuSr2GdCu2O8, Bi2Sr2CaCu2O8+δ, A3C60 (K, Cs, Rb), 

nanotubos de carbono funcionalizados, heavy férmions, LnO1–xFeAsFx (Ln = 

demais lantanídeos), LnBa2Cu3Oy (Ln = lantanídeos e/ou actinídeos), 

supercondutores elementares (Nb, Tc, Bi, Pb, Sn),  sistemas orgânicos como 

BEDT-TTF, etc.; 

 
 Usar os raios metálicos obtidos por Pauling com L = 1 e L = 12 para estimar a 

distância H-M na saturação dos átomos de fronteira, onde L é o número de 

coordenação; 

 
 Ampliar os modelos de clusters nos eixos a, b e c para analisar de modo mais 

apropriado a distribuição de cargas nos átomos que ocupam a posição central (0, 0, 

0) em nosso modelo de cluster; 

 
 Analisar os coeficientes dos orbitais de fronteira de modo a identificar quais os 

átomos que mais contribuem para o HOMO e o LUMO. 
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AAppêênnddiiccee  

  

aa))  OO  mmaaggnnééttoonn  ddee  BBoohhrr  

  

J/T 9,274.10
4

24-==
e

B m
eh
π

μ   (B1) 

onde h é a constante de Planck, me é a massa do elétron, e é a carga elementar. É a unidade 

atômica do momento magnético e está associado com o spin de um único elétron. 

  
  

bb))  FFuunnççããoo  ddee  oonnddaa  RRVVBB  

 
 Admita dois átomos de Li num cristal formando uma ligação covalente através dos 

elétrons no orbital 2s. A função de onda para o cristal é96 

 

∑
=

=
M

i
iia

1

ψψ   (A1) 

onde 

( ) ( ){ } ( )∑ ∑ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= −−

R P

PRN
i bPaN )...2()2()1()1(1!212 2

1
2

1 αβψ  (A2) 

 

é a função de onda representando um dos M modos de distribuir as ligações de valência entre 

as posições interatômicas no metal de modo que cada átomo forme uma ligação. P é o 

operador de permutação; R é a operação de intercâmbio das funções de spin α e β de orbitais 

ligados como a e b; (–1)R iguala-se a +1 para um número par de troca e –1 para um número 

ímpar. A convenção adotada é inicialmente assinalar a função de spin α ao orbital b, β ao 

orbital a, etc. 

 Se as funções iψ  são equivalentes e ortogonais, ia  deve igualar-se a 2
1−M , e a energia 

do estado normal pode ser escrita como 

 

aressonânciligação WWW +=   (A3) 

na qual  

∫= τψψ dHW iiligação
*    (A4) 

 

é a energia de qualquer uma das estruturas de ligação de valência iψ  e 
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∑∑ ∑
= ≠ =

==
M

i ij

M

j
jijjiaressonânci KKaaW

1 2
12   (A5) 

 
é a energia de ressonância, sendo Kij a integral de ressonância entre duas estruturas de ligação 

de valência i e j. Segundo Pauling96, é esta energia de ressonância a principal responsável pela 

diferença em energia entre o cristal e a molécula diatômica no estado gasoso (para o Li e 

demais metais). 

 
 

cc))  AA  tteemmppeerraattuurraa  DDeebbyyee  

 

κ
νθ h

D =   (C1) 

onde, h é a constante de Planck, κ  é a constante de Boltzmann e ν  é a frequência vibracional 

máxima que o cristal pode suportar. 

 
 

dd))  PPllaannooss  qquuaaddrraaddooss  ddee  CCuuOO44  

 
 Na proposta de Linus Pauling84, os planos responsáveis diretamente pela 

supercondução são aqueles que contêm quadrados de CuO4. Na figura D1 são destacados estes 

planos onde se observa átomos de Cu cercado por quatro átomos de oxigênio. 

 

 

Figura D1. Representação cristalográfica do YBCO na direção do eixo y. Em destaque, os 
quadrados de CuO4. 

Cu

O

O

OO
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 Pauling admite que o Cu forma duas ligações covalentes que ressonam entre as quatro 

posições possíveis. Na ausência de um átomo de oxigênio, pode ocorrer a ressonância não-

sincronizada. De fato, são estes os planos onde se localizam as vacâncias de oxigênio. 

 
 

ee))  OO  ffuunncciioonnaall  ddee  ddeennssiiddaaddee  BBLLYYPP  

 
 O funcional BLYP149,151 empregado em nossos cálculos, é composto pelo funcional de 

exchange de Becke149 e pelo funcional de correlação de Lee, Yang e Parr151. As equações E1 e 

E2 dadas a seguir representam estes dois funcionais, respectivamente. 

 

( )∑∫ −+
−=

σ σσ

σ
σ β

ρβ rd
xx

xEE LDA
XX

3
1

2
3/4
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  (E1) 

 

∫ −

−−

+
−++

−=
−

drr
rd

ertrrtrrtrrbr
aE
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C )(
)(1
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3/1
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γ
ρ

ρρρρρ ρβ
β

α
α             (E2) 

 

 O termo de Becke reproduz o correto comportamento assintótico da densidade de 

energia de troca, enquanto que o de Lee, Yang e Parr fornece um cálculo mais preciso da 

energia de correlação para moléculas, átomos e íons. 

 
 

ff))  FFuunnççããoo  ddee  bbaassee  

 
 O cálculo de funções de onda com todos elétrons importa um elevado custo 

computacional que pode ser minimizado através do método ECP (potencial efetivo de caroço, 

do inglês Effective Core Potential), em que os elétrons das camadas interiores formam um 

caroço inerte. 

 O procedimento básico utilizado por Hay e Wadt160 para o desenvolvimento de ECP 

pode ser expresso nas seguintes etapas: 

 
1) Os orbitais de caroço são substituídos, e os orbitais de valência são definidos; 

2) Os orbitais de valência iϕ  são obtidos através de cálculos numéricos Hartree-Fock 

para l = 0, 1,..., L, onde L é o maior número quântico do momento angular do orbital 

de caroço; 

3) Pseudo-potenciais iϕ~  são derivados de orbitais Hartree-Fock iϕ  que comportam-se 

semelhantemente a estes orbitais na região de valência; 
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4)  Um potencial numérico efetivo de caroço Ul é derivado para cada l, exigindo que o 

pseudo-potencial seja a solução do campo do potencial, com a mesma energia orbital 

que o orbital Hartree-Fock; 

5)  Os potenciais numéricos são ajustados de forma analítica com funções gaussianas. O 

potencial total é definido por: 

 

( )∑
−

=

−+=
1

0

ˆ)()()()(
L

l
lLlL PrUrUrUrU  

onde llPl =ˆ , é o operador de projeção do caroço; 

   
6) Os pseudo-potenciais são ajustados com funções gaussianas para obter conjuntos de 

bases para cálculos moleculares. 

 

 O ponto de partida para a geração do potencial efetivo do caroço é um cálculo Hartree-

Fock para o átomo com todos os elétrons. Na região de valência (rc < rl), lϕ~  = lϕ , onde rc é 

escolhido o mais próximo do máximo de lϕ ; dentro desta região lϕ~  = rb f(r), onde f(r) é um 

polinômio de cinco termos, 
 

fn(r) = a0 + a1r + a2r2 + a3r3 + a4r4, 
 

e b = l+3 para o caso não relativista, sendo l o número quântico angular, e b = λ+2 no caso 

relativista, com 

( ) ( ) ( ) ( )22
,0,0 1

4
111

2
11 Zll ll αδδλ +−+++−=+  

 

e α a constante de estrutura fina. Os coeficiente ai são determinados impondo as condições 

que: lϕ~  e suas primeiras três derivadas são iguais a lϕ ; e que lϕ~  permanece normalizada. 

 A definição de Ul em termos de lϕ , lϕ~  e "
lϕ  é 

 
( )

l

lval

l

l
ll

V
r
Z

r
llrU

ϕ
ϕ

ϕ
ϕε

~

22
1)(

"

2 −++
+

−=  

 
 Para cálculos de elétrons de valência, os pseudos-orbitais são ajustados para orbitais 

gaussianos da forma: 

( )∑ −=Φ
i

i
l

il rrC 2exp α  

 Os potenciais efetivos do caroço Ul são gerados numericamente dos pseudo-potenciais 

de valência lϕ~  com a condição de que tenham a mesma energia orbital que lϕ , e que lϕ~  seja a 



Marconi B. S. Costa__________________________________________________________________Apêndice 

 110

solução para o campo Ul mais os operadores Coulomb ( Ĵ ) e de troca ( K̂ ) e valV~ , o potencial 

de valência, proveniente de todos os pseudo-potenciais de valência. 
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gg))  AAnnáálliissee  ppooppuullaacciioonnaall  ddee  MMuulllliikkeenn  

 
 Desenvolvido por Mulliken185, esse método baseia-se na teoria dos orbitais 

moleculares, onde um conjunto de orbitais moleculares, { }iψ , é definido por uma combinação 

linear de K orbitais atômicos, também chamados funções de base, { }iχ , cujos coeficientes são 

determinados pelo método Hartree-Fock, 

( )∑
=

=
K

j
jjii C

1
χψ  (G1) 

 A densidade eletrônica total pode ser expressa em termos de orbitais atômicos 

segundo, 

( ) ∑∑
= =

==
K

i

K

j
jiijii Pr

1 1

2 χχψρ v
  (G2) 

onde ∑=
2/2 N

k jkikij CCP são elementos da matriz densidade. A integração da equação (G2) 

resulta em, 
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= =

==
K

i

K

j
ijij NSPrdr
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vvρ  (G3) 

onde ∫= rdS jiij
vχχ  é chamada de integral de recobrimento. Considerando que os orbitais 

atômicos são normalizados, i.e., 1
2

== ∫ rdS iii
vχ , então a população eletrônica total na 

equação (G3) pode ser separada em contribuições associadas a cada orbital atômico iχ , 
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==
K

j
ijiii CPn

1

2   (G4) 

                                                 
185 Mulliken, R. S. “Electronic population pnalysis on LCAO-MO molecular wave functions.* I” J. Chem. Phys. 
23 (1955) 1833. 
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e em uma população de recobrimento ni-j entre os orbitais atômicos iχ  e jχ  que é associada à 

região da ligação dos átomos i e j,  

 

( )∑
=

− ==
K

k
ijjkikijijji SCCSPn

1
22 para i ≠ j. (G5) 

 
 Em um estágio seguinte da análise populacional de Mulliken, a população eletrônica 

atribuída às regiões de ligação (eq. G5) são divididas entre átomos individuais. A população 

bruta, Nj, no orbital atômico iχ  é definida como, 

∑
≠

−+=
kj

kjjj nnN
2
1

  (G6) 

onde cada população de recobrimento contribui com metade de seu valor para a população 

bruta de cada orbital atômico. A soma de todas as populações brutas para todos os orbitais 

atômicos de uma molécula é igual ao número de elétrons (N) da molécula, ou seja, 

NNk

i i =∑ . Dessa forma, a população bruta para o átomo A de uma molécula (NA) e sua 

respectiva carga qA líquida podem ser calculadas pelas equações (G7) e (G8), onde ZA é a 

carga do núcleo A, 
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ABSTRACT: Density functional theory calculations in different cluster models, the
largest one K38(C60)23 with 1,418 atoms, combined with the resonating valence-bond
theory show that superconductivity in K3C60 involves interaction of C60 with Kþ, K0,
and K� in octahedral interstices as well as immobilization of negative charges on
positive tetrahedral K atoms. We found that the orbitals involved in the highest
occupied molecular orbital–lowest unoccupied molecular orbital gap are mainly from
C60 and octahedral potassium atoms. We suggest that a K3C60 superconductor
improvement can be achieved through potassium atom vacancy in octahedral
sites. VC 2010 Wiley Periodicals, Inc. Int J Quantum Chem 110: 2088–2093, 2010
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Introduction

F ollowing our previous studies on the super-
conductivity in YBCO [1–4], we now present

a K3C60 superconductivity analysis within the
framework of the resonating valence-bond (RVB)
theory, a theory of the electronic structure of met-
als, developed 60 years ago by Pauling [5–8],
which provides the basis for a detailed descrip-

tion of the electron–phonon interaction in rela-
tion to the atomic numbers of the elements and
the composition of superconductors. The RVB
theory successfully explains a number of super-
conductor properties; it is consistent with
Bardeen–Cooper–Schrieffer (BCS) theory [9], and
it is directly connected to chemical properties
that may be calculated by quantum chemical
methods. It is based on the idea that pairs of
electrons, occupying bond positions between ad-
jacent pairs of atoms, are able to carry out
unsynchronized or partially unsynchronized res-
onance through the crystal.
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Cooper’s discussion [10] of the motion of elec-
tron pairs in interaction with phonons led to the
development of the BCS theory, which has intro-
duced great clarification in the field of supercon-
ductivity [9]. Electron pairs of the BCS theory
(Cooper pairs) are appealing to chemists because
there is no reason to believe electron pairs in
superconductors should differ greatly from elec-
tron pairs in other systems, particularly the mixed
valence systems where difference between oxida-
tion states must be two units—given that at least
two electrons are involved in each elementary
charge transfer step [10, 11]. In RVB theory, the
electronic structure of the superconductor is
described in successive steps that involve integrals
of decreasing magnitude. First, two electrons with
opposite spins and which occupy orbitals at adja-
cent atoms form a covalent bond, which may have
some ionic character. Then, these covalent bonds
resonate among alternative positions in the system.
Superconductivity results from unsynchronized
resonance of covalent bonds MAM M ! Mþ

MAM�, which allows electric charge to move
through the crystal. The valence bonds (electron
pair) resonate from one position to another at elec-
tronic frequencies, as determined by the resonance
energy, which is comparable in magnitude to the
bond energy and is only about an order of magni-
tude less than the binding energy of a valence elec-
tron to the atom [7]. The effective radius of the
neutral atom (M) is the value corresponding to the
valence, which with ligancy leads to the average
bond number for the bonds. The effective radius of
M� is increased by screening action of the added
electron (decrease in effective nuclear charge), and
Mþ is decreased by removal of an electron. In the
crystal, the charged atoms are under strain, tension
for M� and compression for Mþ. In the com-
pressed regions of the crystal, corresponding to
the crest compressional waves of the phonon, the
interatomic distances are decreased, and in the
expanded regions, the troughs of the waves, they
are increased. The strain is accordingly decreased
for M� in the crests and increased for Mþ in the
crests and decreased in the troughs. As result, the
normal electronic state of the crystal in the pres-
ence of a phonon involves a larger concentration of
M� in the crests and a larger concentration of Mþ

in the troughs of the wave. The stability of the
crystal is increased by this electron–phonon inter-
action, in that in the compressional regions the
strain is essentially divided between M� and M,
and in the expanded regions between M and Mþ.

The quadratic dependence of energy on strain leads
to smaller amount of strain energy than in the
absence of the phonon, and the amount of
resonance energy is nearly as great, because
unsynchronized resonance can take place in the
crests between the M anions and neutral M atoms
(which have a metallic orbital), and in the troughs
between neutral M atoms and cations [8, 12]. Rough
quantitative calculations of the energy of interaction
of the electron pairs and the phonon can be made
with use of the force constants for the bonds [13]
and changes in the position of the minimum in the
potential functions for a bond, as given by foregoing
values of the change in effective radius.

The RVB theory is equivalent to the conven-
tional band theory of metals in many ways, but it
has the advantage to describe in details the de-
pendence of conduction properties on the identity
of the constituent atoms [8, 14]. The discovery
that K3C60 and Rb3C60 are superconductors—
below 19.3 15] and 28 K [16], respectively—and
the K3C60 crystal structure determination provide
a new opportunity to use the RVB theory to
obtain additional insight into the nature of the
electric conduction, supplementing the informa-
tion provided by the properties of the K3C60 sys-
tem [17]. To analyze highest occupied molecular
orbital (HOMO)–lowest unoccupied molecular or-
bital (LUMO) gap, potassium charge distribution,
and other electronic properties of K3C60, we have
performed density functional theory (DFT) calcu-
lations in eight different cluster models. Confirm-
ing the RVB prediction, the superconductivity
mechanism involves the C60 interaction with octa-
hedral potassium atoms in three different atomic
charges, corresponding to the resonating structure
Kþ, K0, and K�. On the other hand, there is no
charge separation for tetrahedral K atoms (Ktetr),
which correctly indicates that they are not directly
involved in the unsynchronized resonance of the
covalent bonds. In addition, we found that the
HOMO–LUMO gap is defined mainly by C60 and
octahedral potassium (Koct) orbitals. We have also
calculated that the HOMO–LUMO gap can be
reduced through an octahedral K vacancy.

Computational Details

DFT theory implemented in Gaussian program
[18] is used to calculate the different clusters used
to model the K3C60 superconductor. DFT has been
successfully used to describe electronic structures
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of molecules, metals, and several materials. Here,
we used the B3LYP functional, which combines
Becke’s three-parameter hybrid exchange poten-
tial (B3)[19] with the Lee–Yang–Parr (LYP) corre-
lation functional [20]. The effective core potential
using the minimum base set LANL1MB of Hay
and Wadt [21] was used for all atoms.

We have considered the fcc unit cell of K3C60

as our cluster model (K21(C60)14, see Figure 1, but
different clusters are also analyzed: K38(C60)23,
K17(C60)9, K17(C60)5, K9(C60)4, K9(C60)7, K13(C60)4,
and K13(C60)5. Clusters are composed of large
numbers of atoms, the largest cluster K38(C60)23
has 1,418 atoms, but their high symmetry allowed
calculations to be performed with relatively low
computational demand. All distances were taken

from the Rietveld analysis of X-ray diffraction
data from the superconducting phase. The cubic
lattice parameter is a ¼ 14.24 Å.

Results and Discussions

In molecular orbital theory, the HOMO is sepa-
rated from the LUMO by the so-called HOMO–
LUMO energy gap. The frontier orbitals, both occu-
pied and virtual, are responsible for many of the
molecules’ properties, and HOMO–LUMO energy
gap has been a useful construction in quantum
chemistry. The HOMO–LUMO gap is not the super-
conducting gap, which is defined as the lowest
energy gap originated from the electron–electron
interaction of the Cooper pair and is responsible for
the main characteristics of the superconducting
state [22–26]. However, a comparative analysis of
the HOMO–LUMO gap can be useful to correlate
the superconductor state with the atoms involved
in the electron transfer [4].

We carried out calculations on very large sys-
tems using DFT. The RVB theory effectively
involves configuration interaction, but the purpose
here is to describe the atomic charges distribution,
which can be correctly obtained with the one-elec-
tron DFT model. Table I presents the DFT calcula-
tions of the HOMO–LUMO energy gap and atomic
charge distribution for the various cluster models
considered in this study. As expected, the HOMO–
LUMO gap is very small because the energy-level
distance in the t1u ‘‘bands’’ is reduced to the collec-
tion of discrete levels in our large cluster. This is
consistent with the lowest gap obtained for the
largest cluster, K38(C60)23.

It is interesting to observe in Table I that there
is a sharp reduction of the HOMO–LUMO gap
for the pure unit cell C60 (2,196 meV) when com-
pared with the doped system K3C60 (ranging
from 39 to 89 meV). The observed modifications

FIGURE 1. The K21(C60)14 fcc unit cell cluster model.
Gray and black indicate octahedral and tetrahedral K
sites, respectively. [Color figure can be viewed in the
online issue, which is available at www.interscience.
wiley.com.]

TABLE I
HOMO–LUMO energy gap and potassium charge distribution.

Cluster K38(C60)23 K21(C60)14 K17(C60)9 K17(C60)5 K9(C60)4 K9(C60)7 K13(C60)4 K13(C60)5 (C60)14

Gap (meV) 39 52 57 66 74 76 81 89 2,196
Kþ
oct 0.210 0.221 0.038 0.018 0.099 0.147 0.148 0.134 —

K0
oct 0.113 0.159 �0.128 �0.015 �0.290 �0.126 �0.130 �0.128 —

K�
oct �0.0340 �0.214 �0.508 �0.675 �0.544 �0.744 �0.380 �0.298 —

Ktetr 0.231 0.220 0.193 0.132 0.099 0.074 0.148 0.010 —
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in the electronic structure indicate important par-
ticipation of the alkali metal.

In the calculated clusters, tetrahedral potassium
atoms are found to have the same atomic charge,
whereas octahedral atoms systematically have
three different charges. In Table I, the octahedral
atoms are classified according to the RVB scheme,
that is, positive, neutral, and negative potassium
atoms. This is consistent with superconductivity
in fullerides theory, which predicts an increasing
Tc with the lattice parameter [27]. Sometimes, sep-
aration of Mþ and M� by a large distance occurs,
and ordering of these excess charges may result,
which allows superconductivity to set in. The
excess charges might change bond lengths in
opposite ways, giving rise to crest and trough
superconductors [8]. Pauling suggests that a
mechanism somewhat different operates for K3C60

[17]. The atoms Ktetr do not have much participa-
tion in resonances involving electron exchange
with C60. In fact, Table I shows that there is no
charge separation between tetrahedral potassium
sites. Instead, the metallic conduction involves the
interaction of Koct (octahedral potassium site; res-
onating among Kþ, K0, and K�) with C60 (C5þ

60 ,
C6þ

60 , and C7þ
60 ). The positive charges are able to

move synchronically because the negative charges
are immobilized on Ktetr and are not available to
participate in annihilation.

According to Pauling, there is good evidence
that in a metallic element such as K, the resonat-
ing structure Kþ, K0, and K� occurs with coeffi-
cients 28, 44, and 28%, respectively [17]. Metallic
conduction results from motion of the charges
from one atom to adjacent atom as directed by
the applied field. However, this effect is usually
chaotic, in that 56% of the atoms having been
charged, the path of each charge is usually very
short, and it ends when a bond moves from M�

to Mþ, leaving two neutral atoms. For the octahe-
dral potassium atoms in the K38(C60)23 cluster, we

have obtained 25, 50, and 25%, respectively, in a
fairly good agreement with Pauling’s prediction.

According to RVB theory, two physical require-
ments must be satisfied for high-temperature
superconductivity to be achieved: (1) metallic con-
ductivity and (2) a mechanism that keeps elec-
trons moving in the same direction. In the BCS
theory, this mechanism is the electron–phonon
interaction. However, an alternative mechanism is
provided by RVB theory [8]. Generally, the super-
conductor temperature is kept low by the scatter-
ing of electrons by phonons, the same mechanism
that causes the conductivity of metals to decrease
with increasing temperature. Electron–phonon
scattering can be kept at low levels by having the
superconductive current supported both by crest
and trough superconductors. Crest superconduc-
tors are hypoelectronic metals at the left of the
periodic table, whereas trough superconductors
are hyperelectronic metals. In a crest supercon-
ductor, excess negative charge is associated with
the phonon, and a deficiency of negative charge is
associated with trough. As it is electron pairs, car-
rying a negative charge, that travel with the pho-
non, the charge of the superconducting current in
a crest superconductor travels with the crest of
the waves. The opposite situation prevails for a
trough superconductor. The M� electrons ride the
crest (higher density) of the phonons and the
holes—Mþ—tend to ride troughs. If the holes
moved as effectively as electrons do, there would
be no current. The rate of M�M0 ! M0M� (elec-
tron pairs moving to the right on the phonon
crest) is, however, greater than that of MþM0 !
M0Mþ (holes moving to right on phonon trough)
because the exchange integral is smaller for the
hole motion than that of the electron pair, as a
result of Mþ being larger than M�, which causes
the holes to fall behind the electrons following the
phonons [8]. Table II shows HOMO and LUMO
molecular orbital coefficients for both octahedral

TABLE II
HOMO and LUMO molecular orbital coefficients for octahedral and tetrahedral potassium sites in the
K21(C60)14 unit cell cluster.

Orbital
K�
oct

(HOMO)
K0
oct

(HOMO)
Kþ
oct

(HOMO)
Ktetr

(HOMO)
K�
oct

(LUMO)
K0
oct

(LUMO)
Kþ
oct

(LUMO)
Ktetr

(LUMO)

S 0.40307 0.00000 0.00000 �0.02298 0.00000 0.24350 0.00000 �0.02256
PX 0.00000 0.00000 0.00000 0.01737 0.01911 0.11997 0.00000 0.00918
PY 0.16269 0.00436 0.00000 �0.00346 0.00000 0.00000 0.00000 0.01502
PZ 0.16139 0.00000 0.01596 0.02456 0.00000 0.13306 �0.00328 �0.01993
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and tetrahedral potassium sites. It may be
observed that the main contribution to these fron-
tier orbitals comes from C60 but also involves
octahedral potassium atoms.

The four bonds formed by Ktetr are tetrahedral
sp [3] bonds, each directed toward its own C6 hex-
agon in the C60 spheres. There is no metallic orbital
available, and, therefore, each of the four covalent
bonds carried out pivoting resonance among its six
carbon atoms. The atoms Ktetr do not have much
participation in resonances involving electron
exchange with C60. Instead, the metallic conduc-
tion involves the interaction of C60 and Koct,
mainly through HOMO and LUMO s-orbitals (Ta-
ble II). According to the RVB analysis, the electric
current is carried by positive charge motion (holes)
through the network of C60 spheres and K atoms
in octahedral holes [17]. Superconductivity is
favored by negative charge immobilization on tet-
rahedral K atoms and their noninvolvement in va-
lence-bond resonance, thus decreasing the both
electron and hole mutual extinction rates.

In YBa2Cu3O7-d, the CuO4 squares are condensed
into infinite layers, with each O lying midway bet-
ween two Cu atoms:…Cu—O…Cu—O…Cu—O….
However, if some O atoms were missing, so that the
vacancies interrupted the sequences, the amount of
unsynchronized resonance would become so large
that it would stabilize the superconducting state [8,
14]. A similar mechanism may operate in the K3C60

superconductor, in which the octahedral vacancies
will favor the phenomenon. Our calculations on the
K21(C60)14 unit cell cluster with a Koct vacancy led to
a superconducting gap of 27 meV, which is approxi-
mately half that gap with no vacancy. This is an
indication that a significant improvement to K3C60

superconductor could be achieved by removing
Koct, which would enhance unsynchronized
resonances.

Conclusions

The present DFT calculations on different clus-
ter models are consistent with the RVB mecha-
nism for the superconductivity in K3C60. Accord-
ingly, three octahedral potassium atomic charges
were identified, and no charge separation was
found for tetrahedral K atoms, indicating that the
atoms Ktetr do not have much participation in
resonances involving electron exchange with C60.
Instead, the electric conduction involves an inter-
action between Koct (resonating among Kþ, K0,

and K�) and C60. It is found that the orbitals
involved in the HOMO–LUMO gap are mainly
from C60 and octahedral potassium atoms. Our
calculations also suggest that a K3C60 supercon-
ductor improvement can be achieved through po-
tassium atom vacancy in octahedral sites.
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