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  Resumo  

Os materiais da classe dos dicalcogênios de metais de 

transição (TMD) têm sido amplamente estudados por 

apresentarem diversas propriedades, sendo as principais 

a supercondutividade, as ondas de densidade de carga 

(CDW) e os fenômenos topológicos. O estudo teórico por 

meio de estrutura de bandas (EB) e densidade de 

estados (DOS), mostram que a intercalação de átomos 

de Fe entre as lamelas dos sistemas TiS2 e TiSe2 torna o 

estado supercondutor mais acessível. 

  Introdução  

A supercondutividade é um fenômeno estudado desde 

sua descoberta em 1911 por H. K. Onnes até os dias de 

hoje. Um material supercondutor tem como principais 

propriedades a perda da resistividade ao conduzir 

eletricidade, portanto, não há dissipação de energia na 

condução desses materiais e existe a exclusão dos 

campos magnéticos no interior do material conhecido 

como efeito Meissner. A classe de materiais TMD tem 

como composição geral a fórmula MX2 (M = metal de 

transição; X = calcogeneto) com estrutura pristina 

formada por lamelas e as forças de van der Waals são 

as responsáveis pelas interações interlamelares e a 

ligação intralamelar M-X tem um caráter covalente forte. 

Esses materiais possuem diversas propriedades 

eletrônicas muito estudadas recentemente na literatura, 

sendo, principalmente, a supercondutividade. Os 

materiais TiS2 e TiSe2 são reportados em trabalhos 

experimentais como materiais supercondutores. A 

modificação estrutural a partir da intercalação de átomos 

metálicos nas regiões interlamelares tem como objetivo 

tornar o estado supercondutor energeticamente mais 

acessível. O presente trabalho estudou a intercalação de 

átomos de Fe [1] aplicando simulações em nível 

quântico. 

  Material e Métodos  

As simulações computacionais a partir dos softwares 

Crystal17, Vesta e Xcrysden. O nível de cálculo utilizado 

foi a Teoria do Funcional da Densidade (DFT) com o 

funcional HSE06. Conjunto de bases do tipo Gaussiana 

foram utilizados para descrever os átomos de Ti (86- 

41(3d)G), S (m-pVDZ-PP) e Se (m-6-331G(d)) e Fe (86- 

411d41G). 

  Resultados e Discussão  

Os resultados estruturais dos materiais TiS2 e TiSe2 

foram comparados com resultados experimentais e 

teóricos da literatura [2] apresentando resultados 

semelhantes com pequenos desvios. Para as EB’s dos 

materiais, os resultados mostraram que o band-gap é 

direto no ponto de simetria Γ da zona de Brillouin; 

enquanto que, os resultados de DOS mostraram que os 

estados atômicos dos calcogênios (S ou Se) são 

predominantes no topo da Banda de Valência (BV) e a 

Banda de Condução (BC) é controlada pelo átomo de Ti. 

Os valores de band-gap para os materiais TiS2 e TiSe2 

são de 0,412 eV e 0,279 eV, respectivamente; que são 

valores esperados para esses materiais próximos a 0 K. 

Os materiais modificados com intercalação de átomos de 

Fe, TiS2:Fe0,08 e TiS2:Fe0,08, não tiveram modificações 

significativas em seus parâmetros de rede quando 

comparado aos respectivos materiais puros. A estrutura 

eletrônica por outro lado teve mudanças significativas. 

Para o sistema TiS2:Fe0,08, os valores de band-gap para 

elétrons em spin α foi de 0,136 eV; enquanto que, para 

os elétrons em spin β foi de 0,514 eV. Para o sistema 

TiSe2:Fe0,08, os valores de band-gap para elétrons em 

spin α é de 1,112 eV; enquanto que, para os elétrons em 

spin β é de 0,0 eV. Ambos os sistemas apresentam um 

canal de spin com valor mais acessível de band-gap e o 

outro canal de spin torna-se menos acessível para os 

elétrons serem conduzidos na BC. Essa tendência é 

observada em materiais do tipo meio-metálicos. O band- 

gap do material TiSe2:Fe0,08 é consequência da presença 

de um cone de Dirac observado na EB. 

             Conclusões  

A partir das simulações computacionais, os elétrons são 

conduzidos no plano dos átomos de Ti porque os 

estados atômicos no início da BC são majoritariamente 

dos átomos de Ti, tanto nos materiais puros quanto nos 

modificados. A inserção de Fe nos materiais TiS2 eTiSe2 

introduz características meio-metalicas aos materiais, 

tornando o estado supercondutor energeticamente mais 

acessível. Dentre os materiais estudados, o TiSe2:Fe0,08 

possui um band-gap no canal β de 0 eV indicando um 

favorecimento muito alto para a condução dos elétrons 

sem dissipação de energia. 
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