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Resumo

Os nanotubos de carbono fazem parte de um conjunto de materiais nanométricos que geram

grande interesse tanto na comunidade acadêmica quanto nas empresas do setor de tecnologia.

Devido a sua estrutura única, os nanotubos de carbono estão entre os materiais mais duros e

fortes já descobertos. Além disso, uma de suas características mais interessantes é o fato de

muitas das suas propriedades mecânicas estarem relacionadas com suas propriedades eletrôni-

cas, que, por sua vez, estão intimamente atreladas às características estruturais do material. Por

esses motivos, tais materiais têm sido considerados promissores em aplicações como nanoatua-

dores. Neste trabalho, então, investigamos a atuação eletromecânica dos nanotubos de carbono

de parede simples (SWNTs) por meio do métodoTight-Bindingestendido (ETB), seguindo o

procedimento utilizado por Verçosaet al. [1]. A energia dos nanotubos é calculada assumindo

que os elétrons populam as bandas de energia de acordo com a distribuição de Fermi-Dirac

para uma dada energia de Fermi, que é o parâmetro que utilizamos para simular essa atuação

eletromecânica. Foi verificado que a relaxação do estresse eletrônico gerado pela variação da

energia de Fermi do nanotubo causa grandes alterações tantona deformação torcional quanto

nas deformações axial e radial para todos os tipos de SWNTs quirais, especialmente para os

semicondutores. Essas deformações induzidas afetam diretamente a estrutura de bandas dos

nanotubos, de modo que grandes variações nas energias de transição ótica foram observadas.

Além disso, foi mostrado que todas as três deformações são deigual importância no processo de

relaxação, tal que todas são igualmente responsáveis pelasmudanças nas energias de transição

ótica. Assim, obteve-se deformações torcionais de até 1% para o nanotubo(8,7), quando sua

energia de Fermi é de aproximadamente 1 eV, causando mudanças de aproximadamente 0,4 eV

em suas energias de transição ótica.



Abstract

The carbon nanotubes belong to a group of nanometric materials that are of great inte-

rest both for the academic community and for the companies inthe technology sector. Due to

its unique structure, the carbon nanotubes are among the strongest and hardest materials ever

discovered. Furthermore, one of its most interesting features is that many of their mechani-

cal properties are related to their electronic properties,which, in turn, are closely linked to the

structural characteristics of the material. For these reasons, these materials have been consi-

dered promising for applications as nanoactuators. Therefore, in this work, we investigate the

electromechanical actuation of the single-wall carbon nanotubes (SWNTs) through the extended

Tight-Binding method (ETB), following the procedure of Verçosaet al. [1]. The energy of the

nanotubes is calculated assuming the electron population to follow the Fermi-Dirac distribution

for a given Fermi-Energy, which is the parameter we used to simulate this electromechanical

actuation. It was verified that the relaxation of the electronic stress generated by the nanotubes

Fermi-Energy variation causes high alterations for both the torsional strain and the axial and ra-

dial strains for all types of chiral SWNTs, specially for the semiconduting ones. These induced

strains directly affects the electronic band structure of the nanotubes, in such a way that great

variations in the optical transition energies were observed. Furthermore, it was shown that all

these three kinds of strain are of equal importance to the relaxation process, so that all of them

are equally responsible for the changes in the optical transition energies. As a result, torsional

strains of up to 1% were obtained for the(8,7) nanotube when its Fermi energy is about 1 eV,

causing changes of 0,4 eV, approximately, to its optical transition energies.
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1 Introdução

O interesse no estudo de nanomateriais carbonosos vem crescendo de forma extraordinária

devido às suas aplicações em diversas áreas, tanto científicas quanto tecnológicas. De fato, a

nanotecnologia vem trazendo uma infinidade de novas possibilidades, como a da criação de

dispositivos ainda mais rápidos e com maior capacidade de armazenamento de informação e de

mecanismos de entrega seletiva de medicamento a áreas específicas do corpo, o que diminui

consideravelmente possíveis efeitos colaterais.

Dentre esses materiais, se destacam os nanotubos de carbono, que, como o próprio nome

já sugere, são estruturas cilíndricas formadas exclusivamente por átomos de carbono e que

possuem dimensões da ordem de nanômetros (10−9 m). Devido a sua estrutura bem particu-

lar, os nanotubos de carbonos exibem propriedades bastanteincomuns. Por exemplo, eles são

considerados como um dos materiais mais fortes e rígidos já descobertos em termos de resis-

tência à tração e módulo de elasticidade, podendo atingir valores de até 64 GPa[2] e possuindo

uma enorme dureza, de forma que alguns suportam pressões de,pelo menos, 55 GPa sem

colapsarem[3]. Além disso, sabe-se que a condutividade térmica dos nanotubos é aproximada-

mente igual a 3500 W.m−1.K−1 à temperatura ambiente[4, 5], que é um valor incrivelmente alto

se comparado aos de materiais conhecidos como bons condutores térmicos, tal como a prata,

cuja condutividade térmica é de 429 W.m−1.K−1 à temperatura ambiente. A condutividade

elétrica dos nanotubos também é extraordinária, de modo quea densidade de corrente neles

pode atingir valores da ordem de 109 A/cm2 [5, 6], o que é 3 ordens de grandeza maior que a

encontrada no cobre.

Nota-se, então, que essas propriedades indicam uma grande potencialidade dos nanotubos

para diversos tipos de aplicações. De fato, sabe-se que já faz algum tempo que esses materi-

ais estão sendo utilizados, por exemplo, para a miniaturização de dispositivos eletrônicos[7, 8],

em sensores de gás[9], na fabricação de concreto com maior resistência[10] e para auxiliar na

proliferação de células ósseas e na formação do osso[11, 12].

Como outro exemplo de aplicação, tem-se que os nanotubos podem ser usados na pro-

dução de materiais retardantes de fogo, que servem como películas protetoras para qualquer

material suscetível à combustão[13]. Eles também são excelentes para a criação de superfícies

superhidrofóbicas[14], que podem revestir vários tipos de materiais, tornando-osauto-limpantes,

e podem revestir tubulações, facilitando o transporte de líquidos[15]. Na realidade, já existem

produtos no mercado que utilizam os nanotubos com esse propósito. Além disso, os nanotu-

bos são ideais para a fabricação de fibras muito resistentes e, ao mesmo tempo, com excelente

elasticidade, o que possilita o desenvolvimento de coletesà prova de bala muito mais eficien-
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a) b)

Figura 1: Ilustração dea) um nanotubo de carbono de parede simples eb) um nanotubo de carbono de
parede múltipla[20].

tes e confortáveis[16, 17]. Por fim, como último exemplo, sabe-se que esses materiais possuem

uma grande potencialidade para aplicações em nanoatuadores, principalmente, em atuadores

nanoeletromecânicos, que serão estudados com mais detalhes adiante.[18, 19]

Os nanotubos de carbono são, na verdade, uma classe de materiais cuja estrutura é com-

posta por carbonos com hibridização sp2. Isso significa que, apesar de haver algumas carac-

terísticas estruturais comuns, não existe uma estrutura única para todos os nanotubos, sendo

essa razão pela qual eles podem ter uma infinidade de propriedades diferentes. Nesses materi-

ais, portanto, os carbonos são arranjados em cadeias hexagonais de tal modo que formam uma

estrutura cilíndrica cujo diâmetro é da ordem de alguns poucos nanômetros e o comprimento

pode assumir valores que vão desde vários nanômetros até poucos centímetros[21]. Devido a

sua grande razão comprimento-diâmetro, os nanotubos são classificados como materiais quase-

unidimensionais. Dependendo, então, de como essas cadeiashexagonais estão dispostas na

superfície cilíndrica e de como estão arranjadas entre si, encontra-se um novo nanotubo com

características próprias.

Além disso, eles possuem um interior vazio e podem ser classificados de acordo com o

número de superfícies cilíndricas concêntricas que possuem. Desse modo, aqueles que possuem

uma única superfície são chamados de nanotubos de parede simples (SWNTs) e aqueles em que

há mais de uma superfície são conhecidos como nanotubos de parede múltipla (MWNTs)[22].

Na figura 1, então, mostra-se um exemplo de SWNT e de MWNT. Vale ressaltar que o foco

desse trabalho será somente os SWNTs. Esse tipo específico de nanotubos é conhecido por

ter suas propriedades, principalmente as elétricas, intimamente relacionadas com sua estrutura.

Como exemplo, sabe-se que eles podem ser considerados como metálicos ou semicondutores[23]

a partir unicamente de suas características estruturais.
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Embora tenha-se sugerido[24] que a descoberta dos nanotubos de carbono deveria ser credi-

tada a Radushkevich e Lukyanovich[25] em 1952, o interesse mundial na pesquisa desses mate-

riais se deu somente após a publicação do famoso artigo do japonês Sumio Iijima em 1991[26],

quando foi desenvolvido um método para a síntese de MWNTs. Já os SWNTs foram observa-

dos pela primeira vez em 1993. Um fato curioso sobre essa descoberta é que ela foi feita quase

concomitantemente por dois grupos independentes de pesquisadores, sendo um deles composto

por Iijima e Ichihashi[27], que, na época, eram afiliados à empresa NEC, e o outro compostopor

D. S. Bethune e colaboradores, todos da divisão de pesquisa daIBM [28]. O mais interessante

é que ambos os grupos tiveram seus resultados publicados em uma mesma edição da revista

Nature[24] e um imediatamente após o outro na sequência dessa edição. Além disso, em ambos

os trabalhos, a descoberta ocorreu acidentalmente, já que os SWNTs foram formados a partir

das tentativas malsucedidas de se produzir MWNTs preenchidos com metais de transição[24].

Assim, em seus artigos, foram mostradas as primeiras imagens desses nanotubos de parede

simples, obtidas experimentalmente por microscopia eletrônica de transmissão (TEM), como

se pode verificar pela figura 2. Consequentemente, a partir desses resultados e devido ao baixo

custo e à simplicidade das técnicas de síntese apresentadasnesses trabalhos, em pouco tempo,

os SWNTs passaram a ser amplamente estudados tanto quanto seus semelhantes de paredes

múltiplas e com objetivos tanto científicos quanto tecnológicos.

Em relação à atuação nanomecânica dos nanotubos de carbono,sabe-se que ela pode ser

controlada utilizando-se diferentes abordagens, em que cada uma depende de um mecanismo

diferente de acoplamento entre as propriedades mecânicas do nanotubo e algum outro parâ-

metro controlável. Modelar a resposta nanomecânica do nanotubo a estímulos externos é, em

geral, uma tarefa difícil, que depende fortemente dos processos envolvidos e do tipo de estímulo

usado. Por exemplo, um atuador nanoeletromecânico (NEMS) funciona por meio do ajuste das

propriedades do nanotubo através da aplicação de um campo elétrico externo. No entanto, um

campo elétrico pode afetar o nanotubo de muitas maneiras, que, em geral, não podem ser en-

globadas dentro de um único modelo simples. Por essa razão, oque, normalmente, se faz é

selecionar o processo de estímulo que parece ser o mais relevante para a aplicação desejada e

usá-lo para modelar a resposta do nanotubo. Como exemplo disso, Witkampet al.[29] considera-

ram diretamente uma força eletrostática (capacitiva) entre um MWNT suspenso e umgatea fim

de explicar as propriedades de atuação observadas em seus dispositivos. Na realidade, existem

inúmeros dispositivos baseados nessa abordagem eletrostática, tais como as nanopinças pro-

duzidas por Kim e Lieber[30], a nanobalança desenvolvida por Poncharalet al.[31], o pêndulo

torcional de uma única molécula proposto por Meyeret al.[32] e o oscilador de nanotubos pro-

posto pela primeira vez por Sazonovaet al.[33] e aprimorado posteriormente por Penget al.[34].

Contudo, apesar desse modelo ser capaz de explicar com êxito os resultados observados, ele

não é, de forma alguma, um modelo geral, e não pode ser aplicado para dispositivos em que o

nanotubo não fica suspenso acima dogate.
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SWNTs SWNT

a) b)

Figura 2: Imagens de TEM pelas quais se observou, pela primeira vez, SWNTs. Essas imagens foram
retiradas dos artigos originais dea) Iijima e Ichihashi[27] eb) Bethuneet al. [28].

Outra possível forma de funcionamento para um atuador nanoeletromecânico é por meio

de um mecanismo quântico baseado na alteração dos parâmetros de rede devido à presença de

carga. Esse processo tem sido amplamente investigado por vários autores utilizando técnicas

teóricas[35–39] e experimentais[39–43] tanto para o grafeno quanto para os nanotubos de carbono.

Nesses casos, a maneira usual para se modelar o mecanismo de atuação nanomecânica é através

da inserção de uma carga extra (positiva ou negativa) transferida ao nanotubo e da optimiza-

ção da estrutura do nanotubo de modo a balancear a energia eletrônica aumentada.[37, 38] Apesar

desse procedimento revelar aspectos interessantes acercada atuação nanomecânica dos nano-

tubos de carbono, ele não é o mais apropriado para descrever omecanismo de um atuador

eletromecânico, sendo, na verdade, mais adequado para descrição de atuadores químicos, em

que a quantidade de cargas trocadas entre as moléculas dopantes e o nanotubo é definida pela

química de suas interações e pela concentração dessas moléculas.

Um atuador eletromecânico comum funciona conectando-se o nanotubo a um reservató-

rio de carga, que pode ser tanto um metal (em um dispositivo dotipo transistor de efeito de

campo) quanto um eletrólito (em dispositivos eletroquímicos), e aplicando-se um campo elé-

trico de modo a controlar o fluxo de carga que entre ou sai do nanotubo. Embora o campo

elétrico acabe, de fato, causando uma transferência de carga entre o reservatório e o nanotubo,

como mostraremos no cap. 4, a resposta nanomecânica nesses sistemas não pode ser entendida

simplesmente em termos da carga líquida adquirida pelo nanotubo. O motivo para essa dife-

rença está no fato de que, no caso de um dispositivo eletromecânico, a carga não é fixa, mas é

determinada pelo potencial químico na interface entre o nanomaterial e o reservatório de carga.

ModelagensAb initio desse mecanismo de atuação para tais dispositivos são dificultadas

pelo desafio de descrever adequadamente o reservatório de carga. No intuito de evitar esse pro-

blema, nós propomos que o reservatório de carga pode ser descrito por meio de seu resultado

efetivo, que é determinar a energia de Fermi do nanotubo. Umavez que a energia de Fermi é
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definida, a energia total do nanotubo pode ser calculada e, consequentemente, pode-se realizar

uma optimização da estrutura de modo a encontrar quais os parâmetros estruturais que mini-

mizam essa energia total. Portanto, através da optimizaçãopara vários valores de energia de

Fermi, avalia-se qual a influência desse parâmetro sobre as deformações do nanotubo, o que

corresponde à análise da atuação eletromecânica desses materiais.

Neste trabalho, nós calculamos a dependência das deformações axial, radial e torcional com

a energia de Fermi dos SWNTs através do modeloTight-Bindingestendido. Anteriormente, já

foi mostrado por Verçosaet al.[1] que os nanotubos quirais são naturalmente torcionados, in-

dicando, assim, um acoplamento entre a estrutura dos nanotubos e sua população eletrônica.

Assim, nós aperfeiçoamos o métodoTight-Bindingestendido utilizado por Verçosaet al. [1]

através da consideração de que os estados eletrônicos do nanotubo são populados de acordo

com a distribuição de Fermi-Dirac para uma dada temperaturaeletrônicaTel e um potencial

químicoµ (Nesse trabalho, os termos potencial químico e energia de Fermi são utilizados de

forma intercambiável, ou seja,EF = µ.). A energia eletrônica total do nanotubo é calculada pela

soma das energias dos estados eletrônicos populados enquanto que a energia total do nanotubo

é dada pela soma dessa energia eletrônica total com a energiaassociada à repulsão iônica entre

os átomos de carbono da estrutura. Considerou-se também que tanto os parâmetros deTight-

Binding, baseados na Teoria do Funcional de Densidade (DFT), quantoa energia de repulsão

iônica total foram obtidos a partir da interação até as 7 camadas de vizinhos mais próximos de

cada átomo, sendo dados como funções das distâncias interatômicas[44]. Além disso, os efeitos

da contribuição dos fônons à energia total não foram levadosem conta nesse trabalho. Essa con-

sideração é justificada pelo fato de que as energias eletrônicas envolvidas nos efeitos que serão

estudados são muito maiores que a energia térmica kbTel à temperatura ambiente. Entretanto,

vale mencionar que o acoplamento entre as deformações do nanotubo e sua energia eletrônica

indica um processo de acoplamento elétron-fônon, que poderia, em princípio, afetar as proprie-

dades vibracionais, eletrônicas e de transporte do nanotubo. Por fim, nós discutiremos também

os efeitos da repulsão coulombiana entre cargas injetadas na energia total e nas deformações do

nanotubo.

Nós mostraremos que os três tipos de deformação considerados (axial, radial e torcional)

são fortemente dependentes da energia de Fermi e que eles sãoigualmente relevantes para o

processo de relaxação, tal que as mudanças nas energias de transição ótica são praticamente

independentes de como o nanotubo é deformado. Além disso, essas constatações chamam aten-

ção para o fato da deformação torcional do nanotubo e suas propriedades eletrônicas poderem

ser controladas pela aplicação de uma voltagem degateno nanotubo, devido a relação que há

entre esse tipo voltagem e a energia de Fermi, o que abre uma vasta gama de possibilidades de

aplicações tecnológicas no ramo dos dispositivos nanoeletromecânicos.

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos e um apêndice, tal que o primeiro capí-

tulo é essa introdução. No capítulo 2, serão apresentados todos aspectos das estruturas reais



1 Introdução 22

e recíproca dos SWNTs, além de se definir e explicar os efeitos dos três tipos de deformação

que serão tratados no trabalho. No capítulo 3, tem-se toda a metodologia utilizada no trabalho,

mostrando-se tanto o método considerado para o cálculo da estrutura de bandas dos nanotubos

quanto o raciocínio utilizado para a determinação de sua energia total e o método para a opti-

mização da estrutura do material. Já no capítulo 4, os resultados obtidos serão apresentados,

juntamente com suas devidas discussões. No capítulo 5, então, faz-se uma conclusão geral e

enumera-se as perspectivas futuras do trabalho. Por fim, no apêndice, encontra-se os detalhes

correspondentes ao modelo utilizado no capítulo 4 para a obtenção do termo de energia de

repulsão coulombiana entre as cargas injetadas nos nanotubos.
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2 Nanotubos de Carbono: Embasamento e

Desenvolvimentos Teóricos

Neste capítulo, fazemos uma descrição detalhada das características estruturais dos SWNTs.

Estudaremos a chamada quiralidade dos nanotubos, mostraremos quais as possíveis simetrias

desses materiais e como elas podem ser usadas para se determinar toda a sua estrutura. Expli-

caremos também as peculiaridades de sua rede recíproca e analisaremos os graus de liberdade

estruturais considerados em nosso trabalho.

Em primeiro lugar, sabe-se que os SWNTs podem ser vistos como um plano de grafeno

que se enrola e forma a estrutura cilíndrica dos nanotubos, como se observa na figura 3. Isso

não quer dizer, contudo, que os nanotubos são fabricados a partir do enrolamento de uma folha

de grafeno, o que, de fato, não ocorre. No entanto, pensando neles dessa forma, se torna mais

fácil a visualização e a análise de sua estrutura e, consequentemente, de suas propriedades, já

que elas dependem de como essa suposta rede de grafeno se enrola para formá-los. Com esse

intuito, então, será feita, a seguir, uma breve explicação sobre as características estruturais do

grafeno.

2.1 Estrutura do Grafeno

Uma folha de Grafeno é, basicamente, uma estrutura bidimensional de carbonos sp2 cujo

formato se assemelha ao dos favos de mel, ou seja, uma rede de hexágonos interligados, como

se pode ver na figura 4. Nota-se quea1 e a2 são os vetores primitivos da rede real dessa folha,

Figura 3: Ilustração de um nanotubo como uma folha de grafeno enrolada[45]
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Figura 4: Ilustração da rede real de uma folha de grafeno. A região amarelada mostra a célula unitária
dada pelos vetores de redea1 e a2 e a região esverdeada representa a célula de Wigner-Seitz desse
material[47].

ou seja, aqueles que geram toda a estrutura a partir da célulaunitária representada pela região

amarelada. Em relação ao sistema de coordenadas dado pela figura, tem-se que esses vetores

são dados por
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3= 0,246 nm é a constante de rede da folha de grafeno eaCC = 0,142 nm

é a distância interatômica entre os primeiros vizinhos de cada átomo[46]. A região esverdeada

da figura 4 representa célula de Wigner-Seitz dessa estrutura[47]. Percebe-se, então, que há dois

átomos na célula unitária do grafeno, sendo eles rotulados por A e B. Além disso, percebe-se

que os eixosx e y estão em direções bastante peculiares da rede de grafeno. Devido à forma da

cadeia nessas direções, aquela na qual o eixox foi definido é denominada dearmchairou braço

de cadeira e denotada por A, enquanto que aquela na qual o eixoy foi definido é conhecida

comozigzage denotada por Z. Vale notar que existem outras direções A e Z além daquelas

dadas por esses eixos cartesianos, como se observa na figura 5.

2.2 O Vetor Quiral: Classificação e Quiralidade dos

Nanotubos

Através desse mapeamento de um nanotubo em uma folha de grafeno, nota-se que ele

corresponde a uma fita cuja largura é o comprimento de sua circunferência e o comprimento da

fita corresponde ao comprimento do tubo, como se vê na figura 3.A largura dessa fita é, então,

representada nesse plano do grafeno por um vetor denominadode vetor quiral e denotado por
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Figura 5: Folha de Grafeno dividida em Seções 30o

Ch
[22]. Comoa1 e a2 são linearmente independentes,Ch pode ser escrito em termos deles e,

assim, define-se que

Ch = na1+ma2. (2.2)

Considerando-se os nanotubos como estruturas infinitamentelongas, sabe-se que o par de índi-

ces(n,m) determina unicamente a geometria deles, sendo, portanto, usado para se identificar

com qual nanotubo se está lidando. Além disso, como, nos nanotubos, o vetor quiral é um "ve-

tor" que o circula, a base e a ponta desse vetor têm que estar emposições equivalentes da folha

de grafeno e isso implica que o par(n,m) só pode ser formado por números inteiros.

O vetor quiral pode ser unicamente identificado também através de seu comprimentoCh =

πdt , em quedt é o diâmetro do nanotubo, e pelo seu ânguloθ em relação ao eixo emzigzagmais

próximo a ele, como se pode ver na figura 5, sendo esse ângulo denominado de ângulo quiral.

Por essa figura, nota-se também que, devido à simetria da folha de grafeno, todos os vetores

quirais possíveis podem ser definidos dentro de uma única seção de 30o, que se considera como

sendo uma das regiões em azul da figura. Essa consideração implica que 0≤ m≤ n e, além

disso, a partir dela, pode-se classificar os SWNT em quirais, que são aqueles em que 0< θ <

30o (0<m< n), e em aquirais, que, por sua vez, são denominados dezigzagparaθ = 0 (m= 0)

e dearmchairparaθ = 30o (m= n). Na figura 6, tem-se, então, um exemplo de cada um desses

tipos de SWNTs. Entretanto, é importante notar que essa restrição nos valores de(n,m) só

pode ser tomada ao supor que todos os vetores quirais tal que 0< θ < 30o correspondem a dois
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Figura 6: Ilustração dos diferentes tipos de Nanotubos de Carbono. Como se podever, nanotubos com
lateralidades opostas, ainda que muito parecidos, possuem estruturas visivelmente distintas[46].

nanotubos com lateralidades distintas, ou seja, que estão relacionados entre si através de uma

operação de inversão espacial, como se vê na figura 6. De fato,ao observar, novamente, a figura

4, verifica-se que dois nanotubos com lateralidades opostasdistinguem-se entre si pelo fato de

que, para um, a folha de grafeno é enrolada em uma direção e, para o outro, ela é enrolada na

direção contrária, de modo que o lado visualizado na figura 4 fique na parte externa ou interna do

nanotubo. Contudo a maneira mais simples de se distinguir essas duas estruturas tão parecidas é

pela identificação de quantos eixoszigzagearmchairse tornam hélices dextrógiras e levógiras.

Assim, segue duas possibilidades: se dois eixoszigzagse tornarem hélices dextrógiras, diz-

se que a lateralidade do nanotubo é ZR/AL (do inglêszigzag-right/armchair-left) e, se dois

eixoszigzagse tornarem hélices levógiras, diz-se que essa lateralidade é ZL/AR. Vale lembrar

que essa classificação só é necessária para nanotubos quirais, já que os nanotubos aquirais não

possuem lateralidade[46].

Como já foi dito, então, a partir do par(n,m), é possível se determinar todos os parâmetros

nominais da estrutura de um SWNT. Dessa forma, nota-se, por exemplo, que o diâmetrodt do

tubo é dado por[46]:

dt =
Ch

π
=

1
π
√

Ch.Ch =
1
π

√

n2(a1.a1)+2nm(a1.a2)+m2(a2.a2)

dt =
a
π

√

n2+nm+m2. (2.3)

De maneira análoga, pode-se determinar o ângulo quiral em termos desses parâmetros. Assim,

pela figura 5, tem-se que:

cosθ =
Ch.a1

Cha
=

(na1+ma2) .a1

a2
√

n2+nm+m2
=

2n+m

2
√

n2+nm+m2
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θ = arctg

(

m
√

3
2m+n

)

, (2.4)

já que 0≤ θ ≤ 30o.

2.3 A Simetria de Translação

Uma das características mais marcantes dessas estruturas éque, considerando-as como infi-

nitamente longas, existe uma periodicidade translacionalao longo do seu eixo, ou seja, transla-

dando esses materiais de determinados valores ao longo de seus eixos, eles mantêm sua aparên-

cia inalterada. Assim, é interessante encontrar qual menorvetorT do qual se pode transladar a

estrutura de forma que esse fenômeno ocorra. Tal vetor e todos os seus múltiplos são chamados

de vetores de translação e podem ser encontrado também em termos de(n,m). De fato, comoT

tem que pertencer ao eixo do nanotubo, ele tem que ser perpendicular aCh no plano de grafeno,

ou seja,T ·Ch = 0. Fazendo-se, então,T = t1a1+ t2a2, tem-se, pelas equações 2.2 e 2.1, que

(t1a1+ t2a2) · (na1+ma2) = 0

t1na2+ t1m
a2

2
+ t2n

a2

2
+ t2ma2 = 0

2nt1+mt1+nt2+2mt2 = 0

t2 =−2n+m
2m+n

t1. (2.5)

Assim, comoT é o menor dentre os possíveis vetores de translação,t1 e t2 têm que ser os

menores inteiros que satisfaçam a equação 2.5 e, consequentemente, encontra-se que

T = t1a1+ t2a2, (2.6)

comt1 =
2m+n

dR
, t2 =−2n+m

dR
edR ≡ mdc(2m+n,2n+m).

Com os vetoresCh e T, pode-se definir, agora, a chamada célula unitária translacional de

um SWNT como sendo a parte da estrutura que é delimitada por eles, ou seja, a área, no plano

do grafeno, mostrada na figura 7. Vale notar que essa área tem um valor absoluto igual a

|Ch ×T|= a2
√

3
dR

(
n2+nm+m2) , (2.7)

e que ela possui um númeroN de hexágonos do plano de grafeno, tal que

N =
|Ch ×T|
|a1×a2|

=
2
dR

(
n2+nm+m2) . (2.8)
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Figura 7: Ilustração da Célula Unitária do Nanotubo (4,2) no Plano do Grafeno[46].

2.4 As Simetrias de Rototranslação (Helicoidais)

Considerando-se, agora, um vetor qualquertpq = pa1+qa2, comp,q∈ Z, nota-se quetpq

é também uma operação de simetria dos nanotubos e que ele é umacombinação de uma rotação

e uma translação pura, já que possui uma componente na direção deCh e deT. De fato, pelas

equações 2.2 e 2.6, nota-se que







a1 =
t2

nt2−mt1
Ch −

m
nt2−mt1

T,

a2 =
t1

mt1−nt2
Ch −

n
mt1−nt2

T,
(2.9)

e que

tpq = pa1+qa2 =
pt2−qt1
nt2−mt1

Ch +
−pm+qn
nt2−mt1

T. (2.10)

Além disso, pela equação 2.8, tem-se que

pt2−qt1
nt2−mt1

=
−p

(2n+m)

dR
−q

(2m+n)
dR

−n
(2n+m)

dR
−m

(2m+n)
dR

=

(2n+m)p+(2m+n)q
dR

2
dR

(n2+nm+m2)
=

(2n+m)p+(2m+n)q
dR

N

−pm+qn
nt2−mt1

=
−pm+qn

N
.

Assim, fazendo-se,u=
(2n+m)p+(2m+n)q

dR
ev= pm−qn, encontra-se que:

tpq ≡ tuv =
( u

N

)

Ch +
( v

N

)

T. (2.11)

Logo, comoCh = 2πrt , com rt sendo o raio do nanotubo, nota-se quetuv é a combinação de

uma rotação de
2uπ
N

rad em torno do eixo do nanotubo com uma translação de
vT
N

ao longo
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desse eixo.

Dentre esses vetorestpq, dois de particular importância são aqueles denotados porZ e R

na figura 7. Como se percebe, a característica especial deles équeZ é o vetortpq com a menor

componente na direção deT, enquantoR é aquele com a menor componente na direção deCh.

Assim, define-se que
{

Z = αa1+βa2,

R = ζa1+ηa2,
(2.12)

tal queα,β ,ζ ,η ∈ Z.

Para se determinar, então, as condições para esses vetores,tem-se, primeiramente, que:

Ch ·R
Ch

=
Ch|R|cosϕ

Ch
= |R|cosϕ =

T|R|sen
(π

2 −ϕ
)

T
=

|T ×R|
T

, (2.13)

e, analogamente, que:
T ·Z

T
=

|Ch ×Z|
Ch

, (2.14)

comϕ sendo o ângulo entreR e Ch. Portanto, comoCh representa o comprimento da circun-

ferência do nanotubo, nota-se que a simetria de rotação puradesse material é dada pelo vetor
Ch

d
e seus múltiplos, em qued = mdc(n,m). Portanto, como

Ch

d
é, por definição, o menor

vetor da rede na direção deCh, nota-se que, paraZ ter a menor componente, na direção deT, a

área dada por

∣
∣
∣
∣

(
Ch

d
×Z

)∣
∣
∣
∣

tem que ser a menor área delimitada por dois vetores de rede, que é

aquela dada por|a1×a2|. Portanto, tem-se que:

∣
∣
∣
∣

(
Ch

d
×Z

)∣
∣
∣
∣
= |a1×a2|

|(na1+ma2)× (αa1+βa2)|= d |a1×a2|
|mα −nβ | |a1×a2|= d |a1×a2|

mα −nβ = d. (2.15)

Contudo, pela figura 7, percebe-se que existemd vetoresZ que satisfazem a equação 2.15.

Portanto, considera-se oZ como aquele que, dentre eles, é o que tem a menor componente na

direção deCh, ou seja, aquele que está dentro da área dada por

∣
∣
∣
∣

(
Ch

d

)

×T

∣
∣
∣
∣
. Assim, verifica-se

a seguinte condição adicional:

0< |Z ×T|<
∣
∣
∣
∣

(
Ch

d

)

×T

∣
∣
∣
∣

0< |(αa1+βa2)× (t1a1+ t2a2)|<
N
d
|a2×a1|

0< t1β − t2α <
N
d
. (2.16)
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Agora, comoT já é o menor vetor de rede na sua direção, tem-se, para queR tenha a menor

componente nessa direção e esteja dentro da célula unitáriatranslacional do nanotubo, que:

|R×T|= |a1×a2|
|(ζa1+ηa2)× (t1a1+ t2a2)|= |a1×a2|

t1η − t2ζ = 1 (2.17)

0< |Ch ×R|< |Ch ×T|
0< |(na1+ma2)× (ζa1+ηa2)|< N |a1×a2|

0< mζ −nη < N. (2.18)

Com essas condições, então, é possível se encontrar os parâmetrosα, β , ζ e η e se deter-

minarZ eR em termos deCh eT, encontrando-se, portanto, que:

{

NZ =WCh +dT,

NR = Ch +MT,
(2.19)

em queW = t1β − t2α eM =mζ −nη . Assim, percebe-se que, aplicando-seN vezes os vetores

Z ou R, consegue-se passar por todos os hexágonos pertencentes a célula unitária translacional

do nanotubo, o que significa a célula unitária é reduzida a um hexágono. Isso, na verdade, é

o que nos levará às construções helicoidal-linear e helicoidal-angular, que serão mostradas nas

seções 2.5.2 e 2.5.3, respectivamente. Além disso, observa-se, pela eq. 2.19 , queNZ faz W

revoluções em torno do nanotubo e passa pord células unitárias translacionais, enquanto que

NR dá somente uma volta e passa porM células unitárias translacionais[46].

2.5 Rede Recíproca dos Nanotubos de Carbono

Como foi visto no início desse capítulo, a rede real dos nanotubos pode ser vista como o

enrolamento da rede real do grafeno. De fato, os nanotubos podem ser analisados como uma

rede de grafeno tal que a seguinte condição seja válida:

x′C ≡ xC+Ch = xC, (2.20)

em que os índicesC eT, que será usado mais adiante, indicam a componente nas direções deĈ

e T̂, respectivamente, de um vetor qualquer do plano do grafeno edefinindo-se um novo sistema
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Figura 8: Ilustração, para o caso do SWNT(4,2), do novo sistema de coordenadas utilizado.

de coordenadas dado por esses vetores tal que:







Ĉ =
Ch

Ch
,

T̂ =
T
T
,

(2.21)

como se vê na figura 8 para o caso do nanotubo(4,2). Essa equação 2.20 é, então, a condição

que expressa que o sistema é, na verdade, um nanotubo e não o grafeno, lembrando-se queCh

é o vetor quiral do nanotubo no plano do grafeno.

Como tanto os nanotubos quanto o grafeno são considerados sistemas cristalinos, sabe-

se que eles possuem, além de sua rede real, uma rede chamada derede recíproca, que está

relacionada com as características de suas autoenergias e autofunções, tal como será visto na

seção 3.1. Para se determinar, então, a rede recíproca dos nanotubos, é natural pensar nela a

partir da rede recíproca do grafeno. Assim, falando-se um pouco sobre a rede recíproca de uma

folha de grafeno, sabe-se que ela é determinada por dois vetores,b1 eb2, que são definidos em

relação aos vetoresa1 ea2 de seguinte forma:

ai .b j = 2πδi j , (2.22)

tal que essa equação representa a forma geral de se definir os vetores da rede recíproca de um

dado material. Assim, pela eq. 2.1, encontra-se que:







b1 =
2π

a
√

3
x̂+

2π
a

ŷ,

b2 =
2π

a
√

3
x̂− 2π

a
ŷ,

(2.23)

e, consequentemente, a rede recíproca tem a forma mostrada na figura 9, em que a região

esverdeada é a célula primitiva dessa rede, ou seja, a primeira zona de Brillouin da folha de
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Figura 9: Rede Recíproca da Folha de Grafeno. A região esverdeada representa a primeira zona de
Brillouin do grafeno enquanto os vetoresb1 eb2 são os vetores primitivos dessa rede. Já os pontosΓ, K,
K′, M, M′ e M′′ indicam os pontos de alta simetria dessa zona de Brillouin.

grafeno.

Voltando-se, então, aos nanotubos, considere uma autofunção da hamiltoniana dessa es-

trutura tal que ela correponda ao vetor de ondak = kCĈ+ kT T̂. Denotando-a porψk(r) =

ψk(xC,xT), tem-se, pelo teorema de Bloch[48, 49], que:

ψk(r + tpq) = eik·tpqψk(r), (2.24)

em quetpq é dado pela eq. 2.10. Utilizando-se, então, a condição 2.20,tem-se, já queCh é

também um vetor de translação pura dessa rede, que:

ψk(r +Ch) = ψk(xC+Ch,xT) = eikCChψk(xC,xT) = ψk(xC,xT)

eikCCh = 1

kCCh = 2ξ π

kC =
2ξ π
Ch

=
2ξ
dt

(2.25)

em queξ ∈ Z. Na direção dêT, tem-se, já que os nanotubos são considerados como infinitos,

quekT ∈ R e, consequentemente, a forma geral do vetor de ondak é a seguinte:

k =
2ξ
dt

Ĉ+kT T̂, (2.26)

com a ressalva de que dois vetores,k e k′, tal queξ ′ = ξ e k′T = kT +
2π
T

são equivalentes em

relação aT, já queeik′TT = eikTT . Assim, percebe-se que os valores possíveis para esse vetor

formam linhas equidistantes paralelas aT̂ e separadas entre si por um comprimento de 2/dt .

Tais linhas são denominadas de linhas de corte e estão ilustradas na figura 10 para o caso do

nanotubo(4,2).
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Figura 10: Ilustração das Linhas de Corte para o Nanotubo(4,2).

Como veremos nas próximas seções, a rede real dos nanotubos pode ser obtida utilizando-

se diferentes pares de vetores de rede e diferentes células primitivas. Devido a essa diversidade

de formas de obtenção, existem também várias maneiras de se definir a rede recíproca desses

materiais, o que dá origem a diferentes formas para sua primeira zona de Brillouin. Primeira-

mente, então, vamos considerarCh e T como esses vetores primitivos, de forma que a célula

primitiva é a própria célula unitária translacional. Assim, em relação a esses vetores, defini-se

K1 eK2, que são vetores análogos ab1 eb2, ou seja,

{

K1 ·Ch = 2π,

K1 ·T = 0,
e

{

K2 ·Ch = 0,

K2 ·T = 2π.
(2.27)

Como o espaço que se está tratando é bidimensional, encontra-se, pelas relações acima, que







K1 =
2π
Ch

Ĉ =
2π
C2

h

Ch,

K2 =
2π
T

T̂ =
2π
T2T.

(2.28)

É possível também, pelas equações 2.2, 2.6 e pelo que se sabe sobre os vetoresa1, a2, b1 e b2,

reescreverK1 eK2 em termos deb1 eb2, encontrando-se que







K1 =
−t2b1+ t1b2

N
,

K2 =
mb1−nb2

N
.

(2.29)

Além disso, os vetoresk passam a ser dados por

k = ξK1+kT
K2

K2
. (2.30)
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Figura 11: Ilustração que mostra o conjunto de vetoresk não-equivalentes desse espaço recíproco.

Portanto, observa-se queK1 determina a separação entre as linhas de corte eK2 indica o com-

primento das linhas que correpondem a vetoresk não-equivalentes em relação ao vetor de

translaçãoT. Pela equação 2.29, nota-se queNK1 = −t2b1 + t1b2 é um vetor da rede recí-

proca do grafeno e, por conseguinte, dois vetores de ondak que diferem entre si porNK1

são equivalentes. Além disso, como mdc(t1, t2) = 1, tem-se que nenhum dos vetoresξK1, com

ξ = 1,2, · · · ,N−1, são da rede recíproca do grafeno, o que significa que osN vetoresξK1, com

ξ = 0,1,2, · · · ,N−1, dão origem aN linhas de corte não-equivalentes, como se vê na figura

11. Portanto, nota-se que esse sistema temN bandas unidimensionais de energia[22] e que sua

zona de Brillouin temN linhas de corte[46]. Como se verá a seguir, essa discussão corresponde

a chamada construção helicoidal-linear.

2.5.1 Construção Helicoidal-Helicoidal

Como já foi dito anteriormente, existem outras formas de se gerar a rede real dos SWNTs

além daquela que se utiliza apenas da sua simetria translacional. Na realidade, ao se considerar

apenas a simetria translacional para se contruir a estrutura dos nanotubos, estão sendo descar-

tadas(N−1) operações de simetria, tanto rotações puras quanto rototranslações, como se pode

observar na figura 7. Essas operações são tão importantes para estrutura do material quanto

as de translação e, devido a isso, é importante que se redefinaa célula primitiva no plano de

grafeno que representa os nanotubos, de modo que se leve em conta também todas essas outras

operações de simetria. Assim, sabe-se que há três maneiras distintas de se fazer isso.

Nessa seção, então, se falará da mais simples, porém menos conveniente delas, que é a

chamada construção helicoidal-helicoidal. Ela consiste na consideração de que os vetores pri-

mitivos são, exatamente, os vetores de redea1 e a2 do plano de grafeno, sendo, assim, a célula

primitiva um dos hexágonos da rede e os vetoresQ1 e Q2 da rede recíproca iguais àb1 e b2,
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Figura 12: Rede Recíproca do Grafeno para a Construção Helicoidal-Helicoidal nocaso do Nanotubo
(4,2), com sua zona de Brillouin mostrada em cinza escuro[46].

respectivamente. Colocando-se, então,Q1 eQ2 em termos deK1 eK2, encontra-se que

{

Q1 = nK1+ t1K2,

Q2 = mK1+ t2K2.
(2.31)

Por essa equação, consegue-se entender, então, o porquê de essa construção não ser a mais

interessante para o estudo dos nanotubos. De fato, verifica-se queQ1 e Q2 estão desalinhados

em relação aK1 e K2, o que indica que asN linhas de corte não-equivalentes não podem

ser arranjadas em uma zona de Brillouin retangular, que seriaa melhor forma para a zona

de Brillouin de um nanotubo de carbono, já que tornaria possível a utilização de um espaço

recíproco unidimensional. Isso pode ser visualizado com mais clareza na figura 12 para o caso

do nanotubo(4,2). Como se vê, a zona de Brillouin é, de fato, hexagonal e contem linhas

de corte com comprimentos diferentes entre si, o que torna inviável a utilização de um espaço

recíproco 1D.

Para se encontrar, então, zonas de Brillouin retangulares, énecessário que se considere que

ao menos um desses vetores primitivos estejam na direção deĈ ou T̂, ou seja, que um deles

seja igual a
Ch

d
ou T. Isso nos leva, assim, às outras duas construções possíveis, que serão

mostradas a seguir.

2.5.2 Construção Helicoidal-Linear

A segunda forma de se definir a celula primitiva de um SWNT, considerando-se todas as

simetrias, é a partir dos vetoresR e T, ilustrados na figura 7. Desse modo, tem-se a chamada
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Figura 13: Rede Recíproca do Grafeno para a Construção Helicoidal-Linear no caso do Nanotubo(4,2),
com sua zona de Brillouin mostrada em cinza escuro[46].

construção helicoidal-linear, cujos vetoresQ1 eQ2 são dados, agora, por:

{

Q1 ·R = 2π,

Q1 ·T = 0,
e

{

Q2 ·R = 0,

Q2 ·T = 2π.
(2.32)

e, em termos deK1 eK2, têm a seguinte forma:

{

Q1 = NK1,

Q2 =−MK1+K2,
(2.33)

em queM eN foram definidos nas seções 2.4 e 2.3, respectivamente.

Para o SWNT(4,2), a nova zona de Brillouin é dada na figura 13. Percebe-se, agora, que

Q1 é paralelo aK1, independentemente do nanotubo considerado, ou seja, é sempre perpendicu-

lar às linhas de corte, e que se pode também construir uma zonade Brillouin retangular, mesmo

com Q2 desalinhado em relaçãoK1 e K2. Para o SWNT(4,2), então, essa zona contem 28

linhas de corte com comprimentos iguais aK2, sendo que, para um SWNT geral(n,m), ela con-

siste deN linhas de corte cujos comprimentos são iguais aK2 =
2π
T

. Dessa forma, é possível se

introduzir um espaço recíproco unidimensional, tendo sua zona de Brillouin um comprimento

igual aK2 e significando a existência, a priori, deN bandas de energia.

Entretanto, a grande desvantagem dessa construção para o que pretendemos fazer nesse

trabalho está no fato de ela utilizar diretamente a simetriade translação pura para gerar a rede

dos SWNTs. Como, em nosso trabalho, introduziremos um grau de liberdade torcional, não

podemos utilizar essa construção em nossos cálculos, já queé sabido que as torções quebram

essa simetria de translação pura dos nanotubos. Devido a isso, foi necessário utilizar a terceira

construção em nossos cálculos, já que, como veremos a seguir, ela não faz uso dessa simetria

de translação pura.
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2.5.3 Construção Helicoidal-Angular

Agora, vamos considerar que vetores primitivos da estrutura são os vetores
Ch

d
eZ. Como

se pode observar pela figura 7, tais vetores, de fato, geram todas as outras translações puras da

rede de grafeno, sendo, realmente, vetores primitivos da rede. Essa nova construção é, portanto,

denominada de construção helicoidal-angular e os novos vetoresQ1 eQ2 são, agora, tais que







Q1 ·
Ch

d
= 2π,

Q1 ·Z = 0,
e







Q2 ·
Ch

d
= 0,

Q2 ·Z = 2π.
(2.34)

Logo, pode-se verificar que, em termos deK1 eK2, eles são dados por:







Q1 = dK1−WK2,

Q2 =
N
d

K2,
(2.35)

em qued eW foram definidos na seção 2.4. Logo, ainda no caso do SWNT(4,2), verifica-se

que a zona de Brillouin é, agora, representada na figura 14 em cinza escuro. Como se observa,

Q2 é paralelo aK2, independentemente do nanotubo considerado, e se pode construir uma zona

de Brillouin retangular, mesmo comQ1 desalinhado em relação aK1 eK2. Para o SWNT(4,2),

essa zona contem duas linhas de corte com comprimentos iguais a 14K2, sendo que, de maneira

geral, ela consiste ded linhas de corte cujos comprimentos são iguais a
NK2

d
=

2πN
Td

[46]. Por-

tanto, assim como na construção helicoidal-linear, é possível, nesse caso, se introduzir também

um espaço recíproco unidimensional, tendo, agora, uma zonade Brillouin com comprimento

igual a
NK2

d
e indicando a existência, a priori, ded bandas de energia. Como já foi mencionado

anteriormente, essa contrução é a mais adequada para os objetivos dessa dissertação, sendo ela,

então, a escolhida para os cálculos da estrutura de bandas dos nanotubos, que serão detalhados

na seção 3.1.

Vale saber que esses dois procedimentos descritos nas seções 2.5.2 e 2.5.3 são conhecidos

como técnicas de Dobramento de Zona ouZone-Folding. A utilidade dessas técnicas se dá pelo

fato de que esse novo espaço recíproco definido possui somente uma dimensão, ao contrário do

espaço considerado inicialmente, que era bidimensional. Assim, esse novo espaço está mais de

acordo com o aspecto quase-1D dos SWNTs.

2.6 Graus de Liberdade dos Nanotubos: Deformações

Até aqui, tratou-se apenas das características associadasaos nanotubos cuja estrutura pode

ser obtida através de uma folha de grafeno perfeita, ou seja,composta unicamente por hexágo-

nos regulares. Contudo, é muito improvável a observação experimental de tais SWNTs ideais,
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Figura 14: Rede Recíproca do Grafeno para a Construção Helicoidal-Angular no caso do Nanotubo
(4,2), com sua zona de Brillouin mostrada em cinza escuro[46].

já que sua estrutura possui certos graus de liberdade que permitem que ela se adapte às diferen-

tes condições do meio em que ele está inserido. De fato, os parâmetros estruturais calculados

a partir do par(n,m) e dos vetoresa1 e a2 dados pela eq. 2.1 são chamados de parâmetros

nominais do SWNT. Na prática, esses parâmetros são, em geral,bem diferentes de seus valores

nominais e a estrutura do SWNT está associada, agora, com um plano de grafeno deformado,

sendo esses parâmetros mutáveis os próprios graus de liberdade do material.∗ Assim, vamos

considerar 6 graus de liberdade para os nanotubos em nosso estudo, tal que 3 deles correspon-

dem às chamadas deformações estruturais e 3 são graus de liberdade internos.

Em relação às deformações, tem-se que elas são dadas por 3 parâmetros estruturais, que

são a magnitudeT do vetor de translação† T, o diâmetrodt do tubo e a torçãoτ. Assim,

define-se 3 tipos de deformação, que são a axialεT (AS), a radialεR (RS) e a torcionalετ (TS),

respectivamente. É importante salientar que essas deformações são definidas de forma que elas

afetam somente as células unitárias do material, não modificando a posição relativa dos átomos

dentro delas. A seguir, então, tem-se uma descrição mais detalhada sobre cada uma delas.

Considere um cilíndro de raioρ situado ao longo do eixoz, tal como mostrado na figura 15.

A deformação axial representa nada mais do que uma compressão ou uma expansão ao longo

do eixo desse cilíndro, de forma que o efeito geral dela é o de levar um vetorr0 = (ρ0,ϕ0,z0)

num vetorr = (ρ0,ϕ0,z) tal que

z= (1+ εT)z0, (2.36)

para qualquer valor dez0. No caso dos SWNTs, tem-se que a análise de AS se dá através da

∗Vale ressaltar que, independente de qualquer mudança estrutural, o par(n,m) permanece sempre inalterado para
um dado nanotubo, mantendo-se válida a sua utilização na identificação dos SWNTs.

†Pela presença da torção, percebe-se que o vetorT não será mais um vetor de translação pura, mas sim um vetor
de rototranslação. Para evitar confusões, no entanto, vamos continuar denominandoT de vetor de translação.
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Figura 15: Ilustração de um cilíndro e de um sistema de coordenadas com as componentes cartesianas
e cilíndricas de um vetor qualquerr pertencente a esse cilíndro, de modo a facilitar a visualização das
deformações nos SWNTs.

variação do comprimento axialT, ou seja,εT é calculado da seguinte forma:

εT =
T −T(0)

T(0)
, (2.37)

em queT(0) é um determinado valor inicial para a grandezaT, mostrada na figura 16(a). Já

deformação radial representa compressão ou expansão ao longo da direção radial do cilíndro,

de forma que, analogamente à AS, ela levar0 numr = (ρ,ϕ0,z0) tal que

ρ = (1+ εR)ρ0, (2.38)

para qualquer valor deρ0. Para os SWNTs, então, tem-se que RS é avaliada através da variação

do diâmetrodt do SWNT, ou seja,εR é dada por:

εR =
dt −d(0)

t

d(0)
t

, (2.39)

em qued(0)
t é um dado valor inicial para a grandezadt , também mostrada na figura 16(a).

Agora, em relação ao grau de liberdade torcional, é necessário um pouco mais de detalha-

mento na análise. Por definição, sabe-se que a deformação torcional é aquela que mantém as

direções axial e radial do cilíndro fixas e que rotaciona cadaseção transversal do cilíndro de

um dado ângulo relativo às seções abaixo dela.[50] Nesse trabalho, considerou-se uma torção

uniforme da estrutura, ou seja, esse ângulo relativo de rotação entre as seções tranversais adja-

centes é o mesmo ao longo de todo o material. Desse modo, para ocilíndro da figura 15, tem-se
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que o efeito geral de TS é o de levarr0 num vetorr = (ρ0,ϕ,z0) tal que

{

ϕ = ϕ0+ τz,

ρϕ = ρϕ0+ ετz,
(2.40)

para qualquer valor deϕ0 e comτ e ετ possuindo a seguinte relação:

ετ = ρτ. (2.41)

Passando-se para os nanotubos, então, os efeitos da TS são considerados através da atuação deτ
nas componentes circunferenciaisa1ϕ ea2ϕ dos "vetores" helicoidaisa1 ea2, respectivamente,

ou seja,

a jϕ = a(0)jϕ + τa jT , j = 1,2, (2.42)

em quea(0)jϕ indica o valor dessas componentes circunferenciais antes da aplicação da torção

(valores nominais) ea jT são suas componentes axiais (ao longo do eixoz), como se pode ver

na figura 16(b). No entanto, sabendo-se que a presença de AS e RSfaz com queT e dt não

sejam constantes, vê-se que é mais prudente que se trabalhe com uma grandeza torcional que

seja independente dessa deformações. Para isso, então, utiliza-se o seguinte raciocínio:

∆a jϕ = a jϕ −a(0)jϕ = τa jT = τ
a jT

T
T = τā jT T =

= τā jT (1+ εT)T
(0) = τ̄ ā jT T(0)

∆a jϕ = τ̄a(0)jT , (2.43)

em que se sabe que ¯a jT =
a jT

T
=

a(0)jT

T(0)
pela própria definição de AS e utilizou-se a eq. 2.36 para

T. Assim, definindo-se

τ̄ = τ(1+ εT), (2.44)

nota-se, pela eq. 2.43, quēτ e εT são grandezas desacopladas, diferentemente deτ e εT , o que,

em princípio, facilita a optimização estrutural, que será analisada no próximo capítulo. A partir

dessa grandeza, pode-se determinar, então,ετ através da seguinte relação:

ετ = τ
dt

2
=

τ̄dt

2(1+ εT)
. (2.45)

Vale ressaltar, agora, a relevância da inserção desse grau de liberdade torcional na optimi-

zação estrutural dos SWNTs. No caso dos nanotubos aquirais, sabe-se que eles são simétricos

com respeito à reflexões tanto em alguns planos perpendiculares ao seu eixo (σh) quanto em

alguns planos que contêm esse eixo (σv)
[51]. Assim, vê-se que a aplicação de qualquer torção

τ 6= 0 nesses SWNTs causa uma quebra de suas simetrias de reflexão. Portanto, levando-se

em conta que, em geral, modificações estruturais que acarretam na quebra de simetria de um
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dado material não são energeticamente vantajosas para ele,nota-se que é plausível considerar

queτ = 0 para SWNTs aquirais, sendo esse grau de liberdade desconsiderado em boa parte dos

trabalhos. Contudo, esse argumento de simetria não vale no caso dos nanotubos quirais devido

a eles não possuirem esses planos de simetriaσv e σh , o que torna possível, em princípio, que

a configuração mais estável desses materiais ocorra para umatorçãoτ 6= 0. Por essa razão,

utilizou-se somente SWNTs quirais nas análises dessa dissertação.

Além dessas três deformações, existem outros três graus de liberdade referentes à posição

relativa dos átomos dentro da célula unitária, sendo eles dados pelos parâmetrosTAB, ϕAB e

dAB. Esses parâmetros estão associados às componentes do vetorRAB da folha de grafeno, que

conecta a subredeA à subredeB e que faz um ângulo de
π
6

rad com o vetora1
[52], e podem ser

mais visualizados através da figura 16(c). Esses graus de liberdade são considerados internos

pelo fato de elas não afetarem as células unitárias do material, modificando somente a estrutura

interna delas.

Assim, percebe-se queTAB é a componente axial deRAB, ou seja,TAB = RAB · T̂, e, conse-

quentemente, pode-se mostrar que o valor nominal deTAB é aCCsen
(

θ +
π
6

)
[52]. Além disso,

com o objetivo de garantir a utilização de um parâmetro que não sofra nenhuma influência

de AS, utilizou-se a grandezāTAB =
TAB

T
nos cálculos de optimização estrutural. JáϕAB cor-

responde à componente circunferencial deRAB, de modo queϕAB =
2
dt

(

RAB · Ĉ
)

. Seu valor

nominal é dado por
2
dt

aCCcos
(

θ +
π
6

)
[52] e, considerando-se queϕAB não sofre os efeitos da

torção, pode-se incluí-lo diretamente na optimização, já que ele passa a ser um parâmetro que

varia independentemente dos outros.

Por fim, tratando-se do parâmetrodAB, nota-se que ele representa a componente radial de

RAB, ou seja,dAB = RAB · (Ĉ× T̂). A fim de se avaliar a importância desse parâmetro, nota-

se, primeiramente, que todos os SWNTs possuem dois tipos de eixos de simetria rotacional

C2 perpendiculares ao eixo do material:C
′
2 e C

′′
2, tal queCn representa um rotação de

2π
n

rad

em um dado eixo[51]. Como essas operações de simetria levam os átomos da subredeA nos da

subredeB, vê-se que, ao se considerardAB 6= 0, se está quebrando essas operações de simetria

C
′
2 eC

′′
2. Assim, pelo mesmo argumento utilizado para se considerarτ = 0 em SWNTs aquirais,

considerou-se, nesse trabalho, quedAB= 0 para todos os nanotubos. Dessa forma, fica-se apenas

com cinco graus de liberdade (T, dt , τ̄ , T̄AB e ϕAB) para os cálculos de optimização estrutural,

que serão estudados na seção 3.3.
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dt

T

a1φ

a2φ

a1T
a2T

→

→

φAB

TAB

dAB

a) b) c)

Figura 16: Ilustração dos graus de liberdade dos SWNTs considerados nesse trabalho[46]. a) Graus
de Liberdade associados às deformações axiais e radiaisb) Parâmetros relacionados com a deformação
torcional.c) Graus de Liberdade internos

2.6.1 Efeito das Deformações na Rede Recíproca dos SWNTs: Torção

Natural

Agora, é importante entender como essas deformações alteram a estrutura eletrônica dos

nanotubos. Através da análise feita por Yang e Han[53], sabe-se, portanto, que as deformações

causam um deslocamento de∆kF no ponto de Dirac (kF ) em relação a sua posição original no

ponto K da rede recíproca do grafeno, tal que∆kF é, em primeira ordem, dado por:

∆kF =
2

d(0)
t

[[
(1+ν)εT cos(3θ)+ ετ sen(3θ)

]
Ĉ+

[
−(1+ν)εT sen(3θ)+ ετ cos(3θ)

]
T̂
]

,

(2.46)

em queθ é o ângulo quiral do SWNT eν é o coeficiente de Poisson, que, em primeira apro-

ximação, tem a formaν ≈−εR

εT

[50, 54]. Por essa equação, nota-se que o deslocamento dekF na

direção deĈ (∆kF · Ĉ) devido às deformações causa uma modificação na posição relativa entre

as linhas de corte e esse ponto, que, por sua vez, altera a posição das subbandas eletrônicas

do SWNT e sua energia total. Esse fenômeno revela, então, que épossível que a estrutura de

alguns SWNTs seja mais estável para valores não-nulos deεT , εR e ετ .

Na realidade, essa possível estabilidade proveniente das deformações já foi estudada teo-

ricamente por Verçosaet al. para o caso de TS[1]. Em seu trabalho, ficou demonstrado que

os SWNTs quirais são mais estáveis do ponto de vista energético quando possuem uma torção

τ não-nula, sendo esse fenômeno similar a distorção de Peierls em cadeias metálicas lineares.
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Figura 17: Variação da energia totalETotal dos nanotubos em função da torçãoτ imposta sobre eles, em
que∆ETotal = ETotal−Emin e Emin é a energia mínima da curva. Percebe-se que, enquantoEmin ocorre
em τ = 0 para o nanotubo zigzag(8,0), no caso do SWNT quiral(5,3), Emin está localizada em uma
torçãoτ 6= 0, indicando, assim, que a presença de uma torção naturalτ0 em nanotubos quirais. Para o
SWNT (5,3), a magnitude dessa torção natural éτ0 = 0,0127 nm−1 [1, 52].

Isso indica, portanto, que tais nanotubos têm uma tendêncianatural a permanecerem torciona-

dos de um dado valor, que ficou conhecido como torção natural,apesar do fato de que as torções

quebram a simetria de translação pura típica dos nanotubos.Além disso, verificou-se que essa

torção natural tem sua origem na relação entre as torções e a estrutura de bandas (eq. 2.46), que

induz uma tensão na estrutura do nanotubo e faz com que ele se torcione no intuito de relaxar-se

para uma configuração menos energética.

Na figura 17, tem-se, então, a dependência encontrada por Verçosaet al. da energia total

ETotal dos SWNTs(8,0) e (5,3) em relação a diferentes valores deτ. Por essa figura, então,

nota-se um comportamento parabólico deETotal comτ para ambos os nanotubos e verifica-se

claramente que, para o nanotubo(5,3), o mínimo dessa parábola ocorre para um valor de torção

τ0 não-nulo, o que confirma a presença da torção natural em nanotubos quirais. Já para o SWNT

(8,0), o mínimo da parábola se estabelece emτ = 0, ou seja, esse material não possui torção

natural, o que corrobora com argumento de simetria dado parajustificar a utilização somente de

SWNTs quirais nas análises que serão feitas no capítulo 4.

Vale salientar que o trabalho de Verçosaet al. foi a grande motivação inicial para o trabalho

dessa dissertação. Como, no trabalho dele, os efeitos da temperatura e da transferência de carga

na estrutura eletrônica dos nanotubos não foram considerados, viu-se a necessidade e o poten-

cial de se considerar tais efeitos para possíveis aplicações em dispositivos nanoeletromecânicos

(NEMS), o que deu origem a esse trabalho. Portanto, a metodologia teórica desse trabalho, que

será apresentada a seguir (cap. 3), se baseia bastante na utilizada por Verçosaet al.[52], mas com

as devidas modificações de modo a permitir a inclusão desses ede outros efeitos.
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3 Metodologia: Modelos Teóricos e Sistemática

Neste capítulo, mostraremos todos os modelos teóricos utilizados na metodologia desse

trabalho. Primeiro, apresentaremos o métodoTight-Binding, que foi utilizado na determina-

ção da estrutura eletrônica dos SWNTs. Explicaremos a formulação geral desse método e,

em seguida, estudaremos duas maneiras de aplicá-lo aos nanotubos. sendo uma mais simples,

conhecida comoTight-Bindingsimples, e outra mais rebuscada, chamada deTight-Bindinges-

tendido. Discutiremos também quais as interações consideradas e como elas foram utilizadas

para a obtenção da energia total dos nanotubos. Por fim, expomos os detalhes relacionados ao

método utilizado para a optimização da estrutura.

3.1 Cálculo da Estrutura de Bandas dos SWNTs - O Método

Tight-Binding

Basicamente, para se encontrar a estrutura de bandas (BS) de umdado material, é necessá-

rio resolver a equação de Schrödinger para esse material, tendo essa equação a seguinte forma

geral na representação de posição:[55]

ih̄
∂
∂ t

ΨT(r1, r2, r3, . . . , t) = HTΨT(r1, r2, r3, . . . , t), (3.1)

em queΨT(r1, r2, r3, . . . , t) é a função de onda que engloba todos os elétrons do sistema,HT =

TT +VT(r1, r2, r3, . . . , t) é o operador hamiltoniano total do sistema em questão,{r1, r2, r3, . . .}
é o conjunto dos vetores posição de todos os elétrons do sistema et é o tempo. Por sua vez,

TT = ∑
j
T(p j) = ∑

j

p2
j

2m
é o operador energia cinética total, em quep j = −ih̄∇ j é o operador

momento linear para o j-ésimo elétron em é a massa dos elétrons, eVT(r1, r2, r3, . . . , t) é a

energia potencial total do sistema. EmVT , estão contidas tanto as interações dos elétrons com

cada núcleo atômico quanto as interações dos elétrons entresi. Desconsiderando-se, no entanto,

os termos de interação elétron-elétron, verifica-se queHT passa a ser dado por

HT = ∑
j

H(p j , r j), (3.2)

em queH(p j , r j) = T(p j)+V(r j , t) é o hamiltoniano do j-ésimo elétron como se ele fosse o

único elétron da estrutura. Como todos os elétrons estão agora sob efeito do mesmo potencial,

percebe-se que basta resolver a equação de Schrödinger paraum único elétron, já que as solu-
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ções encontradas para um deles são as mesmas para todos os outros. Dessa forma, a equação

que se deseja resolver passa a ser a seguinte

ih̄
∂
∂ t

Ψ(r , t) = HΨ(r , t), (3.3)

em queΨ(r , t) é a função de onda de um único elétron,H = T +V(r , t) é o operador hamilto-

niano para esse elétron,r é seu vetor posição eT é seu operador energia cinética eV(r , t) é sua

energia potencial.

QuandoV(r , t) é independente do tempo, ou seja,V(r , t) =V(r), nota-se queΨ(r , t) pode

ser escrita comoΨ(r , t) = f (t)ψ(r). Assim, substituindo-se essa forma em 3.3, tem-se quef (t)

é dada por

f (t) = exp

(−iEt
h̄

)

, (3.4)

em queE é a energia desse estado eletrônico, e queψ(r) é encontrada através da seguinte

equação:

Hψ(r) = Eψ(r), (3.5)

que é conhecida como equação de Schrödinger independente dotempo e cujas soluçõesψ(r) e

as energiasE são denominadas autofunções e autoenergias do sistema respectivamente.

Tratando-se, agora, de sistemas cristalinos ou periódicos, como é o caso dos nanotubos,

sabe-se que esses tipos de materiais possuem algumas peculiaridades importantes, tais como:

• Podem ser entendidos como um constituinte básico, ou seja, um conjunto de átomos, que

se repete ao longo de determinadas direções e produz toda a estrutura. Esse constituinte

básico é denominado de célula unitária do material enquantoque essas direções são dadas

pelos chamados de vetores unitários da rede.[47]

• Cada átomo da célula unitária, ao ser repetido ao longo das direções dadas pelos vetores

da rede, forma, por si só, uma rede cristalina e tal rede está contida no sistema cristalino

cristalino total, sendo, então, chamadas de subredes do material.[52]

• Suas autofunções precisam satisfazer o chamado teorema de Bloch [48, 49], que já foi até

utilizado na seção 2.5 e que impõe a seguinte condição paraψ(r):

ψ(r + t) = eik.tψ(r), (3.6)

em quet é uma combinação linear inteira dos vetores unitários da rede ek é denominado

de vetor de onda. Por esse teorema, sabe-se tambémk é um número quântico que rotula

as diferentes funçõesψ(r) e, consequentemente,ψ(r) e E passam a ser denotadas por

ψ(k, r) e E(k) respectivamente. Além disso, pode-se mostrar que tantoψ(k, r) quanto

E(k) possuem uma periodicidade emk dada pela chamada rede recíproca, que é gerada

através também da repetição de um constituinte básico, chamado de zona de Brillouin
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(BZ), ao longo das direções dadas pelos denominados vetores da rede recíproca, que já

foram comentados na seção 2.5.

• São considerados, geralmente, como sistemas finitos em que se impõe uma condição

de contorno cíclica de modo que as simetrias translacionaispermanecem válidas. Essa

condição de contono cíclica é denominada condição de Born-von Karman e implica a

seguinte restrição para suas autofunções:

ψ (r +Niai) = ψ(r), i = 1,2,3, (3.7)

em que osai são os vetores unitários da rede,Ni é o número de células unitárias na direção

deai eN = N1N2N3 é o número total de células unitárias do sistema.[48]

• As diferentes autoenergiasE(k) que solucionam a eq. de Schrödinger para um dado

sistema formam a chamada estrutura de bandas do material.

Para se encontrar as autoenergiasE(k) e autofunçõesψ(k, r) de um dado sistema periódico,

pode-se considerarψ(k, r) como sendo, aproximadamente, a combinação linear dos orbitais de

cada átomo do material. Essa método aproximativo de resolução da equação 3.5 é conhecido

como métodoTight-Bindingdevido ao fato de que ele se baseia na consideração de que os

elétrons estão fortemente ligados aos seus átomos de origem. No entanto, comoψ(k, r) deve

satisfazer 3.6, essa combinação linear não pode ser uma combinação qualquer. Na verdade,

ψ(k, r) tem que ser uma combinação das chamadas somas de Bloch, que sãocombinações

lineares específicas dos orbitais de forma que satisfaçam o teorema de Bloch. Assim, tem-se

que:[47, 56]






ψb(k, r) = ∑
s,o

Cb
soΦso(k, r),

Φso(k, r) =
1√
U

U

∑
u=1

ek.Rusφo(r −Rus),

(3.8)

tal queCb
so é a chamada amplitude de Bloch,Φso(k, r) é a soma de Bloch normalizada,φo(r)

é o orbital atômico,Rus é a posição dos átomos[46], u e s são os índices que especificam cada

átomo, sendou relativo às células unitárias es relativo às subredes do material[52], o identifica

cada orbital,U é o número total de células unitárias que constituem o sistema eb rotula as

diferentes soluções para um mesmok, ou seja, é o índice das bandas de energia.

Substituindo-seψ(r) na eq. 3.5 porψb(k, r), multiplicando essa equação porΦ∗
s′o′(k, r)

dado na eq. 3.8 e integrando-a emr para todo o espaço, encontra-se que:[46]

∑
s,o

Hs′o′so(k)C
b
so(k) = ∑

s,o
Eb(k)Ss′o′so(k)C

b
so(k)

∑
s,o

[

Hs′o′so(k)−Eb(k)Ss′o′so(k)
]

Cb
so(k) = 0, (3.9)
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em queHs′o′so(k) eSs′o′so(k) são denominadas de matriz hamiltoniana e matriz de superposição

respectivamente e são dadas por:







Hs′o′so(k) =
ˆ

Φ∗
s′o′(k, r)HΦso(k, r)d3r =

U

∑
u=1

eik.(Rus−Ru′s′)
ˆ

φ∗
o′(r −Ru′s′)Hφo(r −Rus)d

3r,

Ss′o′so(k) =
ˆ

Φ∗
s′o′(k, r)Φso(k, r)d3r =

U

∑
u=1

eik.(Rus−Ru′s′)
ˆ

φ∗
o′(r −Ru′s′)φo(r −Rus)d

3r.

(3.10)

A eq. 3.9 é conhecida como equação matricial de Schrödinger,que é, basicamente, uma equa-

ção secular. Para se encontrar as autoenergiasEb(k), então, basta que se resolva o seguinte

determinante secular:

det
[

Hs′o′so(k)−Eb(k)Ss′o′so(k)
]

= 0 (3.11)

Através do vetorR = Rus−Ru′s′ , que liga dois átomos da estrutura, e de argumentos de

simetria, pode-se demonstrar de forma simples queHs′o′so(k) e Ss′o′so(k) podem ser escritas

como combinações lineares dos seguintes parâmetros:[46, 52]







εo =

ˆ

φ∗
o(r)Hφo(r)d3r,

to′o(R) =

ˆ

φ∗
o′(r)Hφo(r −R)d3r,

υo′o(R) =

ˆ

φ∗
o′(r)φo(r −R)d3r,

(3.12)

em queεo é chamada de autoenergia do orbital atômico,to′o(R) é chamada de integral (ou

parâmetro) de transferência pelo fato de esse termo avaliara interação de dois orbitais distin-

tos centrados em átomos diferentes com o sistema cristalinototal eυo′o(R) é denominada de

integral (ou parâmetro) de superposição pelo fato de ela avaliar apenas como as duas nuvens

eletrônicas representadas pelos orbitais estão superpostas. Esse conjunto de integrais formam

os chamados parâmetros deTight-Bindinge seu cálculo numérico define o chamado o modelo

Tight-Bindingnão-ortogonal. Pela eq. 3.12, nota-se queto′o(R) e υo′o(R) dependem tanto da

simetria dos orbitais designados pelos índiceso e o′ quanto da orientação espacial relativa de-

les em relação ao vetor interatômicoR.[46] Na seção seguinte, vamos aplicar esses conceitos à

materiais carbonosos em geral, mas com ênfase na estrutura do grafeno, a fim de se ilustrar a uti-

lização desse modelo e se fazer um estudo preliminar sobre a estrutura eletrônica dos SWNTs,

já que, como visto no capítulo 2, os SWNTs podem ser entendidosa partir do enrolamento de

uma folha de grafeno.
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Figura 18: Ilustração dos orbitais atômicos do átomo de carbono. As colorações diferentes indicam
sinais opostos entre si, revelando que o caráter anti-simétrico dos orbitais 2p. As regiões acinzentadas
correspondem àquelas em que os orbitais estão com sinal positivo, enquanto as regiões brancas mostram
onde eles estão com sinal negativo.[46]

3.1.1 Materiais Carbonosos: O Caso do Grafeno

Como, nesse trabalho, se está tratando de nanotubos de carbono, é essencial que se faça uma

breve revisão sobre as características desse elemento químico. O carbono é um tipo de átomo

que possui um total de 6 elétrons e cuja configuração eletrônica é 1s22s22p2 quando ele está

isolado e em seu estado fundamental. No entanto, ao interagir com outros átomos, os orbitais

2s e 2p passam a ter energias bem próximas entre si, o que permite queum dos elétrons de seu

orbital 2s deixe esse orbital e passe a ocupar o orbital 2p que antes estava desocupado. Dessa

forma, o carbono passa a ser tetravalente e sua configuração eletrônica passa a ser 1s22s12p3.

Como o orbital 1s se encontra muito próximo ao núcleo do átomo e possui uma energia muito

baixa se comparada a dos outros orbitais, ele não participa das ligações químicas do carbono e,

consequentemente, não será considerado nesse trabalho.

Em relação ao orbital 2s (e a qualquer outro orbital do tipos), sabe-se que sua dependência

angular é dada pelo harmônico esféricoY(m=0)
(l=0) (θ ,ϕ), que é uma função constante. Isso significa

que esse orbital possui um formato esférico, ou seja, é um orbital totalmente simétrico. Já em

relação aos orbitais 2p (e a quaisquer outros do tipop), sabe-se que eles são combinações

lineares dos harmônicos esféricosYm
(l=1)(θ ,ϕ), comm=−1,0,1, e que são três orbitais que se

comportam como se fossem as componentes cartesianas de um vetor. Por esse motivo, eles são

denotados porpx, py e pz.
[55] Devido à forma deles, pode-se decompô-los nas direções paralela

e perpendicular à direção do vetor interatômicoR, ou seja, à direção da ligação atômica. A

componente paralela à direção deR é chamada de orbital atômicoσ ou, simplesmente, deσ e

a perpendicular é chamada de orbital atômicoπ ou, simplesmente, deπ devido à relação direta

que elas têm com as ligações covalentesσ e π, respectivamente. Dessa forma, tem-se que:

pi = σ cosαi +π senαi , i = x,y,z, (3.13)

em queαi é o ângulo entre o orbitalpi e o vetor interatômicoR.

Em materiais puramente carbonosos, como é o caso do grafeno edos nanotubos, nota-
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se que, como só existem orbitais atômicos do tipos e p, a determinação dos parâmetros de

Tight-Binding(eq. 3.12) pode ser facilitada calculando-os, primeiramente, para os orbitaiss,

σ e π. Dessa forma,to′o(R) e υo′o(R) parao = s, pi e o′ = s, pi passam a ser combinações

lineares deto′o(R) e υo′o(R) parao= s,σ ,π e o′ = s,σ ,π, que, por sua vez, são integrais que

dependem somente deR= |R|. Além disso, por meio de argumentos de simetria, é possível

verificar que, das nove possibilidades para os pareso′o considerando-se os orbitaiss,σ ,π, so-

mente cinco deles (o′o= ss,sσ ,σs,σσ ,ππ) resultam em parâmetros não-nulos enquanto que

os outros quatro (o′o = sπ,πs,σπ,πσ ) são identicamente nulos.[46] Dentre esses cinco não-

nulos, observa-se também que os parâmetros parao′o= sσ ,σs possuem a mesma magnitude e

sinais opostos, sendo, portanto, dependentes entre si. Logo, percebe-se que somente os quatro

pareso′o= ss,σσ ,ππ,sσ resultam em parâmetros não-nulos e independentes entre si.Através

dessas considerações, nota-se que, para materiais carbonosos, o número de parâmetros a serem

determinados passa a ser igual a 10, que sãoε2s, ε2p, tss(R), tσσ (R), tsσ (R), tππ(R), υss(R),

υσσ (R), υsσ (R) e υππ(R) †.

Para se calcular, então, as matrizesHs′o′so(k) e Ss′o′so(k), basta que se decomponha, para

cada par de átomos de carbono, os orbitais 2pi em três direções mutuamente ortogonais, sendo

uma delas a do vetor interatômicoR. Assim, a partir dessa decomposição, encontra-se os coefi-

cientes das combinações lineares que correlacionam as integrais de transferência e superposição

parase pi com aquelas paras, σ eπ. Após determinar-se essas integrais, calcula-se facilmente

as matrizesHs′o′so(k) eSs′o′so(k) pela eq. 3.10.

Agora, para o caso específico do grafeno, viu-se que ele é um material composto unica-

mente por átomos de carbono dispostos de modo a formar uma estrutura similar a dos favos de

mel. Pelo que se mostrou no cap. 2, nota-se que as matrizesHs′o′so(k) e Ss′o′so(k) são matrizes

8×8, já que se está considerando 4 orbitais em cada átomo de carbono (o= 2s,2px,2py,2pz) e

por haver 2 subredes na estrutura do grafeno (s= A,B). Além disso, como todos os seus átomos

estão em um só plano (planoxy), não é necessário decompor o orbitalpz, já que ele é um orbital

π puro, e é suficiente decompor os orbitaispx e py em apenas duas direções ortogonais, pois

vê-se que os orbitaisπ de cada par de átomos estarão sempre alinhados entre si. Devido a essas

peculiaridades, percebe-se que as matrizesHs′o′so(k) e Ss′o′so(k) podem ser divididas em dois

blocos: um 2×2 relativo aos orbitais moleculares (ligações)π e outro 6×6 relativo aos orbitais

moleculares (ligações)σ , tal como ilustrado na figura 19. No entanto, isso não é rigorosamente

correto para o caso dos SWNTs, como será visto na seção 3.1.3.

†Vale ressaltar que, pela eq. 3.12, tem-se queε2px, ε2py e ε2pz não são, a rigor, necesssariamente iguais. No
entanto, em primeira aproximação, a consideração de queε2px = ε2py = ε2pz = ε2p é válida.
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Figura 19: Forma geral da matriz hamiltonianaHs′o′so(k) e da de superposiçãoSs′o′so(k) para o caso do
grafeno.[52]

3.1.2 Tight-Binding Simples (STB)

A seguir, vamos falar sobre uma forma simples de se obter a BS dos SWNTs utilizando-

se o métodoTight-Binding. Esse método consiste em, basicamente, calcular a BS do grafeno

e utilizar a técnicaZone-Foldingpara se encontrar a BS do nanotubo em questão. Devido

à sua simplicidade, esse método é conhecido comoTight-BindingSimples e, através dele, é

possível se encontrar algumas características importantes dos nanotubos, como, por exemplo,

sua metalicidade.

3.1.2.1 Estrutura de Bandas do Grafeno

A partir das considerações feitas na seção anterior, é possível se encontrar, analiticamente, a

estrutura de bandas do grafeno. Para isso, entretanto, é necessário que mais duas aproximações

sejam consideradas. A primeira delas consiste em considerar somente os orbitaispz (chamados

apenas de orbitaisπ por seremπ puros), já que eles se encontram relativamente mais próximos

do nível de Fermi em comparação com os outros orbitais, sendo, assim, mais relevantes para a

determinação da BS.[22] Já a segunda aproximação consiste em considerar somente as interações

entre primeiros vizinhos (R1 = aCC) na obtenção das matrizesHs′o′so(k) e Ss′o′so(k) (eq. 3.10),

pois sabe-se que as interações atômicas descrescem rapidamente com a distância interatômica.

Dessa forma, percebe-se que os parâmetros deTight-Bindingnecessários passam a ser so-

menteε2p, tππ(acc) eυππ(acc), que serão denotados somente porε, t eυ , respectivamente, para

os cálculos que se seguem. Determinando-se, então, as matrizes hamiltoniana e de superposi-

ção, vê-se que elas correspondem, agora, somente ao bloco relativo aos orbitais molecularesπ
mostrado na figura 19, sendo, portanto, matrizes 2×2. Pela aproximação de primeiros vizinhos,
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Figura 20: Primeiros vizinhos dos dois átomos da célula unitária do grafeno.

nota-se que os elementos da diagonal principal dessas matrizes sãoHAπAπ(k) = HBπBπ(k) = ε
e SAπAπ(k) = SBπBπ(k) = 1, pois essa aproximação acarreta que átomos da mesma subrede

não interagem entre si. Já em relação aos elementos da diagonal secundária, tem-se, primeira-

mente, que os vetores interatômicos entre um átomo da subredeA e seus primeiros vizinhos são

RA
1 = (a1−2a2)/3, RA

2 = (a1+a2)/3 eRA
3 = (a2−2a1)/3, como se pode verificar na figura

20. Considerando-se, então, quek = kxx̂+kyŷ+kzẑ, encontra-se, pelas eq. 3.10 e 2.1, que:

{

HAπBπ(k)

SAπBπ(k)

}

=

{

H∗
BπAπ(k)

S∗BπAπ(k)

}

=

{

t

υ

}
3

∑
j=1

eik.RA
j . (3.14)

Assim, percebe-se queHAπBπ(k)= t f (k), HBπAπ(k)= t f ∗(k), SAπBπ(k)=υ f (k) eSBπAπ(k)=

υ f ∗(k), em quef (k) é dado por:

f (k) =
3

∑
j=1

eik.RA
j = exp

(

−i
kxa

2
√

3
+ i

kya

2

)

+exp

(

i
kxa√

3

)

+exp

(

−i
kxa

2
√

3
− i

kya

2

)

. (3.15)

Dessa forma, a equação 3.9 adquire a seguinte forma:

(

ε −Eb(k) f (k)
(
t −υEb(k)

)

f ∗(k)
(
t −υEb(k)

)
ε −Eb(k)

)(

Cb
Aπ(k)

Cb
Bπ(k)

)

=

(

0

0

)

, (3.16)

e, resolvendo a eq. 3.11 para esse caso, ou seja,

∣
∣
∣
∣
∣

ε −Eb(k) f (k)
(
t −υEb(k)

)

f ∗(k)
(
t −υEb(k)

)
ε −Eb(k)

∣
∣
∣
∣
∣
= 0, (3.17)
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encontra-se que:






Ev(k) =
ε + tw(k)
1+υw(k)

,

Ec(k) =
ε − tw(k)
1−υw(k)

,

(3.18)

em queb= v,cse refere às bandas de valência e condução, respectivamente, w(k)≡
√

f ∗(k) f (k),

ou seja,

w(k) =

√
√
√
√1+4cos

(

kxa
√

3
2

)

cos

(
kya

2

)

+4cos2
(

kya

2

)

(3.19)

e se está considerando quet < 0.

Através do ajuste das autoenergias dadas pela eq. 3.18 utilizando-se os resultados obtidos

através de uma técnica de ab-initio variacional[57], encontra-se quet = −3.033 eV,υ = 0.129

e ε = 0 eV [22]. Portanto, na figura 21(a), tem-se qual a forma dessa estrutura de bandas dentro

da primeira zona de Brillouin do grafeno, enquanto as figuras 21(b) e 21(c) mostram a BS para

o caminhoΓMKΓ, definido pelos pontos de alta simetriaΓ, M e K da BZ, e a densidade de

estados (DOS) relativa à BS, respectivamente.

Por essa figura, nota-se que as bandas de valência e de condução se encontram no pontoK,

o que sugere, a priori, que o grafeno deveria se comportar como um metal. No entanto, percebe-

se também que a DOS nesse ponto de encontro das bandas (E = 0) é nula, ou seja, exatamente

nesse ponto, não há estados ocupáveis, indicando que o nívelde Fermi (EF ) está, a rigor, situado

imediatamente abaixo desse ponto no eixo vertical. Devido aessa peculiaridade, considera-se

que o grafeno é um semicondutor de gap nulo. Além disso, nota-se que as energias possuem

uma dependência linear em torno desse pontoK e essa característica indica que os elétrons

situados na banda de condução encontrada se comportam como se fossem partículas sem massa

governadas pela equação relativística de Dirac.

3.1.2.2 Estrutura de Bandas dos SWNTs: Metalicidade

Determinada a BS do grafeno, pode-se encontrar, agora, uma aproximação para a BS dos

SWNTs. De fato, utilizando-se a Técnica deZone-Folding, verifica-se que a BS para os SWNTs

é dada através das energias da BS do grafeno nos pontosk do seu espaço recíproco corres-

pondentes às linhas de corte que definem a BZ SWNT de acordo com uma das construções

discutidas na seção 2.5. Isso significa, matematicamente, que:[22]

Eb
SWNT(ξ ,k) = Eb

gra f

(

ξK1+k
K2

K2

)

, (3.20)

em queEb
SWNT(ξ ,k)≡Eb

ξ (k) indica as energias da BS dos SWNTs,Eb
gra f(k) são as autoenergias

para o grafeno, dadas pela eq. 3.18, eK1 e K2 são dados pela eq. 2.28. Na figura 22, então,
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a) b) c)

Figura 21: Estrutura de bandas do grafeno de acordo com a eq. 3.18 parat = −3.033 eV,υ = 0.129
e ε = 0 eV a) para toda a BZ do material eb) ao longo o caminhoΓMKΓ, definido pelo perímetro do
triângulo cujos vértices são os pontos de alta simetriaΓ, M e K da BZ, tal quev e c rotulam as bandas
de valência e condução, respectivamente.c) Densidade de estados relativa a essa estrutura de bandas. O
nível de Fermi (EF ) está representado pela linha horizontal que passa porE = 0. [46]

ilustra-se a utilização dessa técnica através da determinação da estrutura de bandas do SWNT

(4,2). Por essa figura, nota-se que as linha corte geram, para uma única banda 2D dada por

b, várias bandas 1D rotuladas pelo índiceξ das linhas de corte, sendo elas denominadas de

subbandas de energia. Além disso, essa figura mostra também aDOS desse material. Sabe-se

que essa forma da curva de DOS dos nanotubos é bem típica de materiais quase-1D e que os

picos de densidade que ocorrem nos máximos e mínimos das subbandas são denominados de

singularidades de Van-Hove (VHS).

Através da figura 22, vê-se também que há umgap de energia de larguraEgap≈ 2,5 eV

entre as bandas de valência e condução do SWNT(4,2) (próximo deE= 0 eV), o que torna esse

nanotubo um semicondutor. De fato, sabe-se que, para um SWNT ser metálico, é necessário

que ele possua umgap nulo e, consequentemente, uma de suas linhas de corte precisa passar

por um dos pontos K ou K′ da BZ do grafeno.‡ Portanto, escolhendo-se, entre os pontos K,

aquele tal que o vetor
−→
ΓK seja igual a(2b1−b2)/3, nota-se, utilizando-se a eq. 2.29, que:

−→
ΓK ·K1

K1 ·K1
=

2n+m
3

∴

−→
ΓK ·K1

K1
=

2n+m
3

K1. (3.21)

‡Como foi visto, essa condição não é suficiente para que um dadomaterial seja considerado metálico. No entanto,
devido à natureza unidimensional dos nanotubos, sabe-se que eles possuem uma DOS não-nula no encontro en-
tre suas bandas, o que indica que eles são materiais verdadeiramente metálicos, diferentemente do grafeno.[46]
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a) b) c)

Figura 22: Estrutura de Bandas do nanotubo(4,2) calculada utilizando-se a técnica deZone-Folding.
a) Estrutura de bandas do grafeno com as linhas de corte para o SWNT(4,2) de acordo a construção
helicoidal-helicoidal. Percebe-se como as linhas de corte realmente cortam aBS de modo a formar linhas
tracejadas sobre as bandas, o que permite agrupá-las, dependendo da construção que se utilize, de modo
a se obter uma BS unidimensional para os nanotubos.b) Estrutura de bandas 1D do SWNT(4,2) de
acordo a construção helicoidal-linear e considerando-se que a energia de Fermi (EF ) está situada logo
abaixo deE = 0 eV. c) Densidade de estados para esse SWNT(4,2). Nota-se, claramente, que há um
gapde energia próximo deE = 0 eV, o que indica que esse nanotubo é semicondutor. Os picos de DOS
que ocorrem ao longo do espectro de energia são conhecidos como singularidades de van-Hove.[46]

Como se sabe que sempre há uma linha de corte passando pelo ponto Γ, o que garante que

k = 0 esteja sempre presente na BZ de qualquer SWNT, percebe-se, pela eq. 3.21, que, se
2n+m

3
∈ Z, a componente de

−→
ΓK na direção deK1 é um número inteiro deK1. Isso significa,

então, que há uma linha corte cruzando esse ponto K e, consequentemente, que esse nanotubo é

metálico.§ Por outro lado, se
2n+m

3
/∈Z, vê-se que nenhuma linha de corte passa sobre o ponto

K e esse nanotubo passa a ser semicondutor. Em suma, conclui-se que, se mod(2n+m,3) = 0,

o nanotubo metálico e, se mod(2n+m,3) = 1,2 o nanotubo é semicondutor, indicando, assim,

que dois terços dos SWNTs são semicondutores enquanto somente um terço deles é metálico.

No intuito de classificar os SWNTs quanto a sua metalicidade, costuma-se dividí-los de

acordo com seus valores para as quantidades 2n+m, n−m e 2m+ n, ou seja, considera-se

que os nanotubos com valores iguais de 2n+m, n−m ou 2m+ n pertencem a uma mesma

família. A partir dessas famílias, então, a classificação deacordo com a metalicidade pode

ser feita através dos valores de mod(2n+m,3), de mod(n−m,3) ou de mod(2m+n,3). De

forma geral, a classificação consiste em separar os nanotubos em três tipos:M0, S1 e S2.

§É possível mostrar que, se uma linha de corte passa por um dos pontos K ou K′, todos os outros pontos K ou K′

possuem uma linha de corte que os atravessam.
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Figura 23: Ilustração das três possíveis configurações para as linhas de corte próximas aos pontos K
(imagens superiores) e K′ (imagens inferiores) de acordo com os valores de mod(n−m,3). As linhas
sólidas mostram às linhas de corte próximas aos pontos para um dado nanotubo de cada tipo, tal queM0
corresponde às imagens da esquerda,S1 às imagens do centro eS2 às imagens da direita . Os pontos K e
K′ estão representados pelos pontos no centro de cada imagem. Já as linhas tracejadas indicam os limites
da primeira BZ do grafeno.[46]

No entanto, dependendo de qual dessas três quantidades se utilize (2n+m, n−m ou 2m+n),

obtém-se uma classificação ligeiramente diferente. De fato, como
(2n+m)

3
= n+m− (2m+n)

3

e
(n−m)

3
=−m+

(2m+n)
3

, vê-se que

mod(n−m,3) = mod(2m+n,3) =−mod(2n+m,3) . (3.22)

Portanto, a classificação utilizando-sen−m é equivalente àquela para 2m+n e oposta àquela

para 2n+m. Assim o SWNT(4,2), que é classificado comoS2 em relação àn−m e 2m+n,

passa a ser classificado comoS1 para 2n+m. Pela eq. 3.22, nota-se, contudo, que um nanotubo

M0 é classificado como tal independentemente da quantidade que se escolha.

Nesse trabalho, utilizaremos as famílias definidas a partirde n−m. Assim, daqui por

diante, ao nos referimos a uma dada família, estamos considerando que ela pertence às famílias

definidas paran−m= constante. A figura 23, portanto, mostra as diferentes configurações

para as linhas de corte próximas aos pontos K e K′ de acordo com os possíveis valores de

mod(n−m,3).
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3.1.2.3 Limitações

Como se verifica, então, é possível se obter propriedades importantes dos SWNTs a partir

do método STB, apesar de sua simplicidade. Entretanto, devido às suas limitações, existem

muitas outras características dos nanotubos que não são previstas por esse método. Uma delas

é o surgimento dos minigaps em alguns SWNTs do tipoM0.[58] De fato, sabe-se que esses

minigaps dependem tanto do diâmetro e do ângulo quiralθ , sendo nulos apenas para os SWNTs

armchair. Sabe-se também que esse efeito é devido à curvatura da parede lateral do nanotubo,

que é desconsiderada no modelo STB.

Para se mostrar, agora, outro exemplo de propriedade que o modelo STB não prevê, é

necessário, primeiramente, fazer uma breve explicação sobre um tipo de gráfico chamado grá-

fico de Kataura.[59] Esse gráfico revela, basicamente, como as energias de transição ótica dos

SWNTs variam de acordo com o diâmetro do tubo. É comum também seutilizar do inverso

do diâmetro(1/dt), em vez do diâmetro, já que, para SWNTs isolados e cujodt > 1 nm, se

sabe queωRBM ∝ (1/dt), em queωRBM é a frequência do modo de respiração radial dos na-

notubos, sendo esse modo de vibração muito importante na análise da espectroscopia Raman

desses materiais.[60, Sec. 2.3]Energias de transição ótica, por sua vez, são as possíveis energias de

um fóton para que ele excite um elétron situado em uma dada VHSdas subbandas de valência

para uma VHS das subbandas de condução. Mais especificamente, essas energias são dadas

pela diferença entre os mínimos das subbandas de condução e os máximos das subbandas de

valência. Sabe-se, no entanto, que existem algumas regras de seleção que impedem algumas

dessas transições de acontecer, o que limita as energias possíveis. Essas regras impõem que

essas transições devem ocorrer para o mesmo vetor de ondak, que, para os SWNTs, significa

ξ v
max= ξ c

min e kv
max= kc

min. Dessa forma, as energias de transição óptica podem ser denotadas

por Eii = Ec
i,min−Ev

i,max, em quei rotula as diferentes subbandas. A figura 24 ilustra a BS para

um dado SWNT e mostra essas energiasEii a partir da DOS desse tubo.

Durante as primeiras análises dos SWNTs através da técnica deespectroscopia Raman, era

comum utilizar-se amostras com aglomerados de SWNTs e o gráfico de Kataura obtido através

do método STB era muito útil para análises comparativas.[61] Mesmo após a extensão desses

estudos para nanotubos individuais, ainda era possível utilizar esse gráfico de Kataura como

base, sendo necessários apenas alguns ajustes nos valores dos parâmetros deTight-Binding t, υ
eε, vistos na seção 3.1.2.1.[62] Nessa época, no entanto, todas as amostras analisadas consistiam

de SWNTs com diâmetros relativamente grandes (dt > 1,2 nm) e sabe-se que, quanto maior o

dt , mais as propriedades do SWNT se aproximam das do grafeno[22], já que a curvatura de

suas paredes laterais é pequena. Logo, é razoável esperar que os resultados obtidos através do

método STB concordem bem com os experimentais para SWNTs com grandes diâmetros, mas

devem haver discordâncias quando se analisa os de pequeno diâmetro. De fato, as discrepâncias

começaram a surgir somente quando o avanço das técnicas experimentais passou a permitir a
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Vetor de Onda

a) b)

Figura 24: Ilustração da definição das energias de transição ótica dos SWNTs.a) Exemplo de estrutura
de bandas de um SWNT qualquer do tipoM0, tal quev e c rotulam as bandas de valência e condução,
respectivamente, e os índices 0, 1 e 2 correspondem às diferentes subbandas (linhas de corte).b) DOS
correspondente a esse nanotubo. As singularidades de van-Hove estão rotuladas de acordo com seus
valores respectivos de energia (Ev

1, Ev
2, Ec

1 e Ec
2) e as setas indicam as energias de transição óticaE11 e

E22 desse SWNT.[46]

análise de nanotubos com diâmetros menores (dt < 1,2 nm).

Na figura 25, tem-se, então, os gráficos de Kataura obtidos tanto pelo método STB quanto

pelas técnicas experimentais de fotoluminescência (mais especificamente fluorescência)[63, 64]

e de espectroscopia Raman ressonante[65, 66]. Comparando-se, assim, esses três gráficos, nota-

se que os valores deEii obtidos pelas duas técnicas experimentais são muito próximos entre

si, mas são bem diferentes daqueles obtidos por meio do STB, especialmente na região de

pequenos diâmetros, onde se verifica uma dispersão bem maiordos valores de energia obtidos

experimentalmente. Portanto, vê-se que é necessário reavaliar as características do método STB

e reestruturá-lo de modo ele forneça uma modelagem teórica mais fiel da estrutura de bandas

de um SWNT real.

3.1.3 Tight-Binding Estendido (ETB)

Como se viu na seção 3.1.2.3, se faz necessário utilizar um modelo mais completo, que

possibilite modelar todos esses efeitos observados experimentalmente. Para isso, é imprescin-

dível a consideração dos orbitaiss, px e py nos cálculos, pois isso possibilita a rehibridização

dos orbitaisσ e π e a inclusão dos efeitos de curvatura. Se faz necessária também a inclu-

são das interações de longo alcance, já que a aproximação para primeiros vizinhos passa a não
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Figura 25: Gráficos de Kataura obtidos atravésa) dos cálculos STB da seção 3.1.2.1[46], b) da técnica
de fotoluminescência[46, 64] e c) da técnica de espectroscopia Raman ressonante[46, 66]. As curvas deEii

associadas aos SWNTsM (M0) e S (S1 eS2) são rotuladas porEM
ii eES

ii , respectivamente. Já os pequenos
números nos gráficos agrupam os SWNTs de acordo as famílias correspondentes aos valores de 2n+m.

ser mais satisfatória quando se deseja cálculos mais precisos tanto para os nanotubos quanto

para o grafeno.[67] Além disso, a técnica deZone-Foldingnão pode ser mais utilizada, pois,

como foi visto, as propriedades dos SWNTs e do grafeno diferem-se à medida quedt diminui.

Nesse trabalho, portanto, utilizou-se o modelo desenvolvido por Georgii G. Samsonidze[46], que

leva todas essas questões em consideração, sendo esse modelo conhecido comoTight-Binding

estendido.¶

Nesse modelo, encontra-se, primeiramente, a posição de todos os seus sítios atômicos (Rus)

por meio dos parâmetros estruturais do nanotubo. A partir dessas posições, então, o modelo

encontra a BS do SWNT diretamente, não sendo necessárias nem a BSdo grafeno nem a téc-

nica deZone-Folding. Assim, em seguida, calcula-se os parâmetrosε2s, ε2p, tss(Rj), tσσ (Rj),

tsσ (Rj), tππ(Rj), υss(Rj), υσσ (Rj), υsσ (Rj) e υππ(Rj), tal queRj é a distância interatômica

de um dos átomos para seus j-ésimos vizinhos ej ∈ {1,2, . . . ,7}. Na figura 26, percebe-se

mais claramente os vizinhos considerados para um dado átomoda estrutura, tal que as circun-

ferências representam cada um desses valores deRj . Essas integrais, então, são determinadas

seguindo-se o esquema desenvolvido por Porezaget al., que se baseia na Teoria do Funcional

de Densidade (DFT) e utiliza a aproximação de densidade local (LDA). [44] Por esse esquema,

encontra-se queε2s=−0,4988Eh eε2p =−0,1974Eh, em que Eh = 1 Hartree= 27,21138 eV.

Determina-se também as integrais de transferência e de superposição como funções da distância

interatômicaR, o que facilita tanto o cálculo da interação entre átomos mais distantes quanto a

optimização estrutural do material, que será estudada maisadiante. Na figura 27, portanto, tem-

se como se dá essa dependência para cada uma dessas integrais.[46] Por essa figura, confirma-se

¶É importante deixar claro que, apesar de mais completo que o método STB, o método ETB ainda não permite a
obtenção de um gráfico de Kataura totalmente adequado, já quealguns efeitos indispensáveis continuam sendo
desconsiderados, como, por exemplo, os efeitos excitônicos.
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Figura 26: Ilustração das 7 camadas de primeiros vizinhos de um átomo da subredeA da folha de
grafeno. As circunferências azuis correspondem aos vizinhos quepertencem à subredeA enquanto as
verdes indicam aqueles pertencentes à subredeB.

a necessidade de considerar interações entre vizinhos maisdistantes, já que as linhas traceja-

das e pontilhadas mostram as distâncias entre os primeiros (R1 = acc = 0,142 nm) e segundos

(R2 = a= 0,246 nm) vizinhos, respectivamente, e nota-se que todas as integrais tendem a zero

somente quandoR> 0,3 nm

Após calculadas essas integrais, determina-se os parâmetros to′o(R) e υo′o(R), em que

o = s, pρ , pϕ , pz e o′ = s, pρ , pϕ , pz e pρ e pϕ correspondem aos orbitais 2p alinhados com

as direções radial e circunferencial do SWNT, respectivamente, ou seja,

{

pρ = pxcosϕ + pysenϕ,

pϕ =−pxsenϕ + pycosϕ,
(3.23)

para um dado átomo localizado nas coordenadas cilíndricas(ρ,ϕ,z). Para isso, então, utiliza-se

a seguinte relação:

pi =
(
êi · ĥ1

)
σ +

(
êi · ĥ2

)
π1+

(
êi · ĥ3

)
π2, i = ρ,ϕ,z, (3.24)

em que
{

êρ , êϕ , êz
}

é a base ortonormal para as coordenadas cilíndricas,
{

ĥ1 = R̂, ĥ2, ĥ3
}

é uma

base ortonormal tal que um de seus vetores éR̂ = R/R e π1 e π2 são os orbitaisπ alinhados às

direções dadas porĥ2 e ĥ3, respectivamente. Comoπ1 eπ2 são perpendiculares entre si, tem-se

que:






tπ1π1(R) = tπ2π2(R) = tππ(R),

υπ1π1(R) = υπ2π2(R) = υππ(R),

tπ1π2(R) = tπ2π1(R) = υπ1π2(R) = υπ2π1(R) = 0,

(3.25)

e nota-se que continua sendo suficiente calcular somente aqueles 10 parâmetros deTight-Binding

para se encontrar esses parâmetros. Na sequência, determina-seHs′o′so(k) eSs′o′so(k) através da
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Figura 27: Parâmetros deTight-Bindingem função da distância interatômicaR. Essa forma funcional
foi encontrada utilizando métodos baseados em DFT e LDA.[44] A linha tracejada marca a distância
R1 = acc = 0,142 nm enquanto a linha pontilhada marcaR2 = a= acc

√
3= 0,246 nm.[52]

eq. 3.10 e utilizando-se as linhas de corte para a construçãohelicoidal-angular dos nanotubos.

Vale ressaltar essas matrizes não terão mais a forma de blocomostrada na figura 19, possuindo,

agora, a forma de uma matriz 8×8 genérica. Por fim, resolve-se a eq. 3.11 numericamente, já

que as novas considerações do modelo impossibilitam a resolução analítica dessa equação.

Vale ressaltar que a inclusão desses novos efeitos acarretana mudança do valor do com-

primento de ligação em relação ao valoraCC utilizado em STB e essa mudança sugere a ne-

cessidade de se realizar uma optimização estrutural nos SWNTs. Por essa razão incluimos

também uma etapa de optimização em nossos cálculos e, na seção 3.3, será descrito o método

computacional que utilizamos para isso.
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3.2 Cálculo da Energia Total dos SWNTs

Para que a optimização estrutural dos nanotubos seja possível, é necessário, primeiramente,

que, tendo-se uma determinada configuração de seus parâmetros estruturais, se consiga calcular

a energia total do material, que denota-se porETotal. A seguir, então, será mostrado como essa

energia total foi calculada.

Devido à desconsideração das interações elétron-elétron edos efeitos dos fônons, considera-

se, nesse trabalho, dois tipos básicos de interações para a determinação da energia total, sendo

uma de natureza eletrônica, relacionada com a ocupação dos elétrons na BS do tubo, e outra

de natureza iônica, associada aos íons localizados nos sítios atômicos. Assim, a energia total é

dada pela soma das energias correspondentes a essas interações, ou seja,

ETotal = E(el)
Total+E(ion)

Total, (3.26)

tal queE(el)
Total se refere à de natureza eletrônica eE(ion)

Total à de natureza iônica, sendo, assim,

denominadas de energia eletrônica total e energia iônica total, respectivamente. É importante

esclarecer que, devido à periodicidade dos nanotubos, é mais apropriado computar o valor dessa

energia total dividido pelo número total de átomos da estrutura do que determinar o valor real

dessa energia total. Portanto, na sequência, mostraremos comoE(el)
Total e E(ion)

Total são calculadas,

de modo queETotal seja dada em unidades de energia por átomo.

3.2.1 Energia Eletrônica Total

Para se obterE(el)
Total, é essencial que se determine a BS do material em questão e, como

vimos, isso é feito utilizando-se o método ETB. Então, após encontrada a BS, ou seja, as au-

toenergiasEb
ξ (k) do SWNT, calcula-seE(el)

Total por meio da disposição dos elétrons do material

nessas bandas de energia. De fato, sabe-se que, para um sistema cristalino qualquer, sua energia

total por célula unitária é dada por:[48]

E(el)
Total = ∑

b

1
VBZ

ˆ

BZ
nb(k)Eb(k)d3k, (3.27)

em queb está associado às diferentes bandas de energia,VBZ é o volume da zona de Brillouin

do material enb(k) é o número de ocupação do autoestado caracterizado porb e k. No caso

dos SWNTs, viu-se, na seção 2.5, que sua BZ pode ser representada unidimensionalmente por

meio das linhas de corte. Consequentemente, a equação 3.27 adquire a seguinte forma:

E(el)
Total =

1
L

B

∑
b=1

(Nc−1)

∑
ξ=0

ˆ

lc
nb

ξ (k)E
b
ξ (k)dk, (3.28)
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em queξ refere-se às linhas de corte,Nc e B são os números de linhas de corte e de bandas

consideradas, respectivamente,lc indica que a integral é calculada ao longo do comprimento de

uma única linha de corte eL é o comprimento total da BZ do nanotubo, ou seja, é o comprimento

de uma linha de corte multiplicado pelo número de linhas de corte que constituem a BZ.

Agora, a fim de se calcular computacionalmenteE(el)
Total, discretiza-se as linhas de corte da

estrutura através do método de Monkhorst-Pack[68], com o número total de pontosk j determi-

nado pela Condição de Born-von Karman[48]. Desse modo, a equação 3.28 fica assim:

E(el)
Total =

1
W

B

∑
b=1

(Nc−1)

∑
ξ=0

Nt

∑
j=1

nb
ξ
(
k j
)

Eb
ξ
(
k j
)
, (3.29)

em queNt é o número de pontosk j que estão sendo considerados em uma única linha de corte e

W = NcNt é o número total de pontosk j considerados dentro da BZ do SWNT∗. Para queE(el)
Total

seja dada em unidades de energia por átomo, é necessário dividí-la porNs, que é o número de

átomos em cada célula unitária do SWNT. Assim, redefinindo-seE(el)
Total, tem-se que:

E(el)
Total =

1
NsW

B

∑
b=1

(Nc−1)

∑
ξ=0

Nt

∑
j=1

nb
ξ
(
k j
)

Eb
ξ
(
k j
)
. (3.30)

Como se está utilizando a construção helicoidal-angular para o cálculo da BS dos SWNTs,

tem-se, então, queNs = 2.

Nesse trabalho, considerou-se que o número de ocupaçãonb
ξ (k) é dado pela distribuição

de Fermi-DiracF
(

Eb
ξ (k)

)

, também conhecida como função de Fermi, e possui a seguinte

forma:[69]

nb
ξ (k) = F

(

Eb
ξ (k)

)

=
2

e
β
(

Eb
ξ (k)−µ

)

+1
(3.31)

em queβ =
1

kbTel
, Tel é a chamada temperatura eletrônica eµ é a energia de Fermi. O fator

2 no numerador se deve a dupla degenerescência dos autoestados devido ao spin dos elétrons.

Além disso, vale ressaltar que a inserção desse parâmetroµ em nosso modelo é crucial para os

fenômenos que serão vistos no capítulo 4, já queµ pode ser usado para simular o efeito de um

reservatório de carga conectado ao nanotubo.

3.2.2 Energia Iônica Total

Agora, para a obtenção deE(ion)
Total, é importante lembrar, primeiramente, que o orbital 1s

está sempre muito atrelado ao seu núcleo correspondente e que, devido a isso, ele não é levado

∗Nt eNc também pode ser definidos como sendo o número de células unitárias nas direções axial e circunferencial
do SWNT, respectivamente. Logo,W pode ser entendido também como sendo o número total de células
unitárias do material.
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Figura 28: Energia de repulsão iônica entre os pares de átomos de carbono da estrutura como função
da distância interatômicaR. A linha tracejada indica a distânciaR1 = aCC = 0,142 nm enquanto a linha
pontilhada marca o pontoR2 = a = aCC

√
3 = 0,246 nm.[52] Essa forma funcional foi obtida através

cálculos baseados em DFT e LDA.[44]

em conta na determinação da BS dos materiais carbonosos. Portanto, nota-se que os núcleos

atômicos e seus respectivos orbitais 1s podem ser considerados como íons que interagem entre

si através de um potencial quase-coulombiano v(R) e E(ion)
Total nada mais é do que o resultado da

soma de todas essas interações

A forma funcional desse potencial v(R) foi encontrada por Porezaget al. através do mesmo

método utilizado na seção 3.1.3 para determinar as integrais de transferência e de superposição

como funções da distância interatômicaR.[44] Na figura 28, tem-se, graficamente, essa forma

funcional, indicando-se o valor desse potencial paraR1 = aCC = 0,142 nm (linha tracejada) e

R2 = a= 0,246 nm (linha pontilhada), que correspondem às distâncias interatômicas entre os

primeiros e segundos vizinhos, respectivamente.

Apesar de essa figura 28 mostrar que v(R)→ 0 já para a distância entre os segundos vizi-

nhos (R2 = a), a energia de repulsão iônica total foi calculada considerando-se todas as intera-

ções entre os 7 vizinhos mais próximos de cada átomo, tal comoilustrado na figura 26. Desse

modo, tem-se que a energia iônica totalE(ion)
Total é dada por

E(ion)
Total =

1
2Ns

Ns

∑
s=1

∑
u′s′∈P7(us)

v(|Ru′s′ −Rus|), (3.32)

em queu e s identificam a célula unitária e a subrede, respectivamente,de um determinado

átomo da estrutura,u′ e s′ identificam um átomo vizinho àquele eP7(us) é o conjunto dos 7

primeiros vizinhos do átomo dado poru e s, ou seja,P7(us) =
{(

u′,s′
)∣
∣u′ ∈ {1,2, . . . ,U},s′ ∈

{1,2, . . . ,Ns}, |Ru′s′ −Rus| ≤ R7
}

comR7 sendo a distância interatômica entre o dado átomo e

seus 7os vizinhos. Nota-se que o resultado dos dois somatórios dessaequação fornece a soma

das interações iônicas entre os átomos de uma única célula unitária do material, mantendo-se as

interações somente até os 7 primeiros vizinhos. Por simetria, sabe-se, no entanto, que esse re-

sultado é o mesmo, independentemente da célula unitária quese escolha, e, consequentemente,
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Figura 29: Ilustração do método de optimização estrutural para um espaço de configuração bidimen-
sional. a) Para uma dada iteraçãoi, faz-se uma varredura dos pontos próximos aqi0 de acordo com as
escalasδl , definidas para cada direção desse espaço e que podem variar independentes entre si. As cores
dadas a cada ponto indicam as componentes de∆qi j = qi j −qi0 em cada direção. Assim, os semicírculos
dos lados esquerdo e direito representam as componentes horizontal e vertical de∆qi j , respectivamente,
e as cores vermelho, branco e verde indicam os valores−δl , 0 eδl , respectivamente, para essas compo-
nentes.b) A evolução do método se dá, então, partindo-se de uma configuração inicial (ponto vermelho)
até a configuração de mínima energia (ponto azul). As linhas acinzentadas ao fundo representam, picto-
ricamente, as curvas de níveis da funçãoETotal(q). As setas contínuas e os círculos pretos mostram os
pontos de mínimo encontrados após cada iteração, estando cada iteração numerada dentro desses círculos
e sendo esses pontos usados como os pontos iniciais das iterações subsequentes. Já as setas pontilhadas
apontam para os outros pontos testados durante as varreduras feitas em cada iteração, sendo esses pontos
representados pelos círculos vazios e os amarelos. Os círculos vazios indicam que os pontos testados fo-
ram utilizados em apenas uma iteração enquanto os círculos amarelos indicamque os pontos que foram
usados em mais de uma iteração.

queE(ion)
Total é igual a

U
2

vezes esse resultado, em que o fator
1
2

surge para evitar a dupla con-

tribuição dos termos dos somatórios na energia. Portanto, como se deseja queE(ion)
Total seja dada

em unidades de energia por átomo, tem-se que multiplicá-la por
1

UNs
, retomando-se, assim, a

forma mostrada na equação 3.32. Assim, através das equações3.26, 3.30 e 3.32, consegue-se

determinar a energia total por átomo de carbono correspondente a um SWNT qualquer.

3.3 Método de Optimização Estrutural

Após a determinação de como se dá a cálculo da energia total dos nanotubos, pode-se,

agora, descrever como é feito o processo de optimização estrutural nesses materiais. Primeira-

mente, percebe-se queETotal é uma função dos parâmetros independentesT, dt , τ̃, T̃AB e ϕAB,

definidos na seção 2.6, e tem por parâmetros adicionais os fatoresTel e µ, ou seja,

ETotal = ETotal
(
T,dt , τ̃, T̃AB,ϕAB;Tel,µ

)
= ETotal(q;Tel,µ) , (3.33)

tal queq = (T,dt , τ̃, T̃AB,ϕAB) representa um vetor no espaço de configuração do SWNT, defi-

nido por esses 5 parâmetros estruturais e sendo, portanto, pentadimensional. A optimização é
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feita, então, numericamente por um método que é, basicamente, uma variação do métodoStee-

pest Descent[70] desenvolvido de modo que não é necessário o cálculo do gradiente da função.

Esse método é derivado daquele utilizado no trabalho de Verçosa[52], com algumas pequenas

modificações de modo a diminuir o tempo de processamento. A seguir, então, faremos uma

descrição mais detalhada acerca desse método.

Como primeiro passo, define-se o valores deTel e µ que se deseje e define-se um ponto

inicial q00 no espaço de configuração, calculando-seETotal(q00). Em seguida, faz-se uma var-

redura sistemática em torno deq00, utilizando-se uma série de deslocamentos dados por∆q0 j ,

e calcula-seETotal
(
q0 j
)

tal queq0 j = q00+∆q0 j (o índice 0 indica que se está analisando a

iteração iniciali = 0). ∆qi j representa um conjunto de deslocamentos para uma iteraçãoi tal

que∆qi j = ( j1δ1, j2δ2, j3δ3, j4δ4, j5δ5), com j l = −1,0,1, excluindo-se o caso em quej = 0

( j1 = j2 = j3 = j4 = j5 = 0), e osδl sendo as escalas definidas para cada um dos parâmetros. A

figura 29(a) ilustra melhor como ocorre essa varredura para uma iteração qualqueri no caso de

um espaço de configuração 2D. Por essa figura, percebe-se que avarredura é feita utilizando-se

pontos específicos da borda de um retângulo de lados 2δ1 e 2δ2. Assim, para um espaço N-

dimensional, utiliza-se um paralelogramo N-dimensional de lados 2δl , coml = 1,2, . . . ,N, para

essa varredura.

Após essa varredura, determina-se se há algumETotal
(
q0 j
)
< ETotal(q00). Se houver,

repete-se esse mesmo processo várias vezes (iteraçãoi = 1,2, . . . ), considerando-se queqi0

é ponto tal queETotal(qi0) = min
(
ETotal

(
q(i−1) j

))
, até queETotal

(
qi j
)
> ETotal(qi0) para to-

dos os∆q j . Quando isso ocorre, então, diminui-se de uma ordem de grandeza as escalasδl

correspondentes aos parâmetros que estão a um maior número de iterações sem serem alterados

e repete-se o processo anterior.

Todo esse esquema, então, é repetido até que todos osδl sejam menores ou iguais a um

"cutoff" ou enquanto o número de iteraçõesI for menor ou igual a umImax. Nesse trabalho,

considerou-se que o valor inicial de todos osδl é 10−2, que essecutoff é igual a 10−8 e que

Imax= 500. Portanto, na figura 29(b), verifica-se como o método conduz o sistema, a cada

nova iteração, para sua configuração de mínima energia, considerando-se novamente um espaço

bidimensional.

Em princípio, esse método garante apenas a obtenção de um mínimo local dessa função

ETotal(q), o que sugere que pontosq00 distintos podem levar a mínimos de energia diferentes.

Desse modo, é essencial a escolha correta dos valores iniciais para os parâmetros. Partindo-se,

então, do pressuposto de que a estrutura optimizada do tubo não seja muito diferente daquela

obtida através do conceito de enrolamento de uma folha de grafeno perfeita, considerou-se que

esse ponto inicial é obtido através dos valores nominais deT, dt , T̃AB e ϕAB e deτ = 0.

Uma das desvantagens desse método de optimização é fato de que, a cada iteração, a ener-

gia total precisa ser calculada várias vezes, o que aumenta muito o tempo de processamento
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os valores deTel e µ
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Calcula-se a Energia
Total: ETotal(qi0)

Modifica-se os Parâmetros

Calcula-se as novas

Energias Totais:
{

ETotal
(
qi j
)}

∃ETotal
(
qi j
)
< ETotal(qi0)?

Define-se
ETotal

(
q(i+1)0

)
= min

(

ETotal
(
qi j
))

e o mesmo para os Parâmetros

I ≤ Imax? Fim

Diminui-se as
Escalas:{δl}

I ≤ Imax e
∃δl ≥ cutoff?Fim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

I ⇒ No de Iterações
Imax⇒ No máximo de Iterações

Figura 30: Esquema da implementação computacional do método de optimização estrutural.

do programa. Na verdade, como se pode notar na figura 29(b), muitos pontosq acabam sendo

utilizados em mais de uma iteração (pontos amarelos), o que significa que suas energias estão

sendo calculadas mais de uma vez sem necessidade. Assim, a maneira encontrada para dimi-

nuir essa quantidade desnecessária de cálculos foi atravésdo armazenamento, para uma dada

iteraçãoi, de todos os pontosqi0 e qi j e suas respectivas energias de modo que, na iteração

seguinte(i+1), pode-se fazer uma busca nesses pontos armazenados e, se houver algum ponto

de i sendo utilizado em(i +1), sua energia não precisará mais ser calculada. Já uma vantagem

desse método é o fato de que ele possibilita um maior controlee uma maior precisão na obten-

ção da estrutura relaxada do material, já que se sabe que a estrutura de bandas dos nanotubos

é muito sensível à deformação torcional.[52] Finalmente, na figura 30, mostra-se como se im-

plementou esse método de modo a efetuar, computacionalmente, a optimização estrutural dos

nanotubos.
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4 Resultados e Discussões

Depois de mostrados todos os conceitos e métodos teóricos utilizados, apresentaremos,

neste capítulo, todos os resultados que obtivemos a partir dessas considerações, bem como

todas as suas devidas discussões. Assim, para garantir um estudo mais realista, considerou-se

que os elétrons estão à temperatura ambiente (Tel = 300 K), enquanto que se variou a energia

de Fermi de−2,0 eV até 2,0 eV a passos de 0,1 eV, tal queµ = 0 corresponde ao caso em

que a energia de Fermi se encontra no meio dogapentre as bandas de valência e de condução,

de forma que não há carga líquida presente no nanotubo. Para cada valor deµ, a estrutura

do nanotubo foi optimizada e, a partir dos valores dos parâmetros optimizados, foi possível

determinar como as deformações torcional, radial and axialdependem da energia de Fermi.

Além disso, ao se calcular os valores deεT e εR pelas equações 2.37 e 2.39, respectivamente,

considerou-se queT(0) e d(0)
t são os valores deT e dt obtidos pela optimização estrutural para

Tel = 300 K, µ = 0 eV e sem a consideração de defeitos no material.

4.1 Influência da Energia de Fermi sobre as Deformações

A figura 31(a-c) mostra os valores da deformação torcionalετ (TS) para a estrutura opti-

mizada como uma função da energia de Fermiµ. Como se pode ver, há uma grande variação

em ετ para todos os três SWNTs estudados aqui. Nota-se também queετ apresenta uma mu-

dança brusca de comportamento sempre queµ se aproxima do extremo de alguma subbanda

do nanotubo. Esse fenômeno será mais detalhadamente discutido na sequência. É importante

salientar também as semelhanças e diferenças entre as três curvas da figura 31(a-c). Primei-

ramente, percebe-se que, à medida queµ alcança o extremo da primeira subbanda eletrônica,

o nanotubo(8,7) sofre uma pequena deformação torcional negativa primeiro e, logo após, a

direção da deformação torcional se inverte abruptamente, elevando a deformação torcional a

um valor da ordem de 0,75% emµ ≈±1 eV. Conforme a segunda subbanda eletrônica é atin-

gida, o efeito se inverte novamente, levando a torções negativas. Para o nanotubo (9,7), o efeito

é bastante similar, apresentando uma diferença marcante: adireção deετ é oposta, ou seja,

quandoµ alcança a primeira subbanda,ετ se torna iniciamente positiva, e, em seguida, passa a

assumir valores negativos e assim por diante para a segunda subbanda. Já para o SWNT (9,6),

que é metálico, variações relevantes emετ também são observadas, mas somente para maiores

valores de|µ|.

Pelos gráficos 31(d-i), exibe-se também as deformações axial εT (AS) e radialεR (RS)

como funções deµ. Observa-se que, para todos os três nanotubos [(8,7), (9,7), (9,6)], há ten-
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Figura 31: Deformações torcional, axial e radial como função da energia de Fermi (µ) para os SWNTs
semicondutores do tipo 1(mod(n−m,3) = 1) e tipo 2, (8,7) and (9,7), respectivamente, e para o SWNT
metálico (tipo 0) (9,6). A carga resultanteq para cada valor demu é também fornecida, sendo dada
em unidades de carga elementare por átomo de carbono na estrutura do nanotubo. Além disso, os
valores aproximados para os máximos das subbandas de valência (Ev

1, Ev
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3) e para os mínimos das de
condução (Ec
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3) são mostrados pelas linhas verticais como guias para o olho.

dência clara à compressão tanto na direção axial quanto na radial à medida que|µ| aumenta.

Além disso, semelhante ao caso da deformação torcional, há uma mudança de comportamento

toda vez queµ alcança uma das subbandas do nanotubo. Outra característica interessante sobre

essa dependência deεT e εR com µ é o fato de que, apesar de haver uma tendência global à

compressão, que é aproximadamente simétrica para valores positivos e negativos deµ, o com-

portamento deεT e εR para quandoµ atinge uma subbanda de valência é oposto ao observado

quandoµ atinge uma subbanda de condução. Esse efeito se mostra contrário àquele observado

paraετ , que apresenta um comportamento qualitativamente simétrico em relação às bandas de

valência e condução.

É importante ressaltar que cálculos similares foram realizados para um extenso número de

SWNTs e um padrão evidente foi observado. A figura 32 mostra as dependências deετ , εT eεR

comµ para alguns desses SWNTs. Agrupou-se os resultados de acordocom o valor de mod(n−
m,3) de cada SWNT e os resultados para os nanotubos (8,7), (9,7) e (9,6) estão presentes

novamente (linhas pretas) de modo a facilitar as comparações. Por essa figura e pela análise dos

outros resultados não mostrados aqui, foi possível verificar que a maioria dos nanotubos quirais
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Figura 32: Deformações torcional, axial e radial como função deµ para diversos SWNTs. Os resultados
estão arranjados de acordo com o valor de mod(n−m,3) de seus nanotubos correspondentes. Os pontos
numéricos não foram explicitados como na figura 31 para que os gráficosnão ficassem muito cheios.

semicondutores do tipoS1, em que mod(n−m,3) = 1, possuem comportamentos similares

ao observado para o nanotubo (8,7), visto nos gráficos 32(a,d,g), enquanto grande parte dos

nanotubos quiraisS2 (mod(n−m,3) = 2) se comportam como o nanotubo (9,7) e os nanotubos

quiraisM0 (mod(n−m,3) = 0) tendem a se comportar como o nanotubo (9,6). A principal

diferença entre os comportamentos obtidos para diferentesnanotubos do mesmo tipo são os

valores deµ para o qualετ atinge seus picos e a magnitude deετ em cada pico, como se pode

observar na figura 32. Além disso, esse padrão começa a falharà medida que os diâmetros dos

nanotubos analisados se tornam muito pequenos (aproximadamente paradt < 0,6 nm).

4.2 Comportamento das Eii devido às Deformações - Efeitos

na BS

É interessante também discutir como essas deformações induzidas podem afetar as propri-

edades dos nanotubos. Com esse intuito, a optimização dos parâmetros estruturais foi realizada

para cada valor deµ em 4 casos: optimização de todos (All Opt) - em que todos os parâmetros

estruturais são optimizados, optimização da deformação torcional (TS Opt) - em que as defor-

mações axial e radial são mantidas constantes, optimizaçãoda deformação axial (AS Opt) - em
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Figura 33: PrimeiraE11 e segundaE22 energias de transição ótica dos SWNTs(8,7), (9,7) e (9,6)
como funções da energia de Fermiµ, calculada para o caso da optimização estrutural completa (círculos
pretos) e para os casos em que somente uma das deformações é optimizada,enquanto as outras são
mantidas fixas em seus valores optimizados paraµ = 0,0 eV, seguindo a sequência:a) Optimização da
Deformação Torcional (losangos vermelhos);b) Optimização da Deformação Axial (triângulos azuis);
c) Optimização da Deformação Radial (quadrados verdes).

que as deformações torsional e radial são mantidas constantes, e optimização da deformação

radial (RS Opt) - em que as deformações axial and torsional sãomantidas constantes. Nesse

trabalho, focou-se em como as energias de transição ótica dependem da energia de Fermiµ.

Na figura 33, as duas primeiras energias de transição óticaE11 andE22 dos nanotubos(8,7),

(9,7) e (9,6) como funções deµ estão mostradas em esferas pretas para o caso All Opt. Para

efeitos de comparação, mostra-se também os resultados obtidos para os casos TS Opt, AS Opt e

RS Opt (losangos vermelhos, triângulos azuis e quadrados verdes, respectivamente). Em todos

os casos, as energias de transição sofrem uma grande variação comforme a energia de Fermi

muda, apesar das mudanças nos valores dasEii serem levemente menores para os casos AS Opt

e RS Opt. Além disso, a semelhança clara que se verifica entre osresultados para os 4 casos

indica que essas mudanças nas energias de transição ótica são aproximadamente independentes

de como o nanotubo se deforma.

Nós gostaríamos de esclarecer o processo físico por trás da dependência deετ com µ e

suas consequências na estrutura eletrônica dos nanotubos de carbono. Para isso, o gráfico 34(a)

mostra a estrutura de bandas completa do nanotubo(8,7) paraµ = 0,0 eV, 0,5 eV e 1,0 eV

(linhas azuis, verdes e vermelhas, respectivamente) no esquema da Zona de Brillouin (BZ)

extendida. Nesse esquema, o vetor de ondak̃ é definido a partir de uma translação em parafuso

(rototranslação), que leva em conta a simetria helicoidal do nanotubo.[51].

Primeiramente, nota-se que as alterações mais expressivasemE(k̃) ocorrem nos extremos

das bandas. A fim de compreender os efeitos da energia de Fermi, nossa atenção será voltada
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1
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1
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representa somente o valor numérico dessa grandeza

e T̃ =
dT
N

, tal qued = mdc(n,m), T é a magnitude do vetor de translaçãoT (optimizado para cadaµ)

ao longo da direção axial do SWNT eN é o número de hexágonos na célula unitária translacional desse
tubo.

para a região em que as transições óticasE11 eE22 estão localizadas, mostrada como uma caixa

cinza no gráfico 34(a). Essa região está reproduzida para os três valores deµ escolhidos nos

gráficos 34(b-d). Verificou-se também que, conformeµ se aproxima da primeira subbanda

desocupada, o nanotubo tende a se torcer de modo a evitar a ocupação dessa banda, já que

tal ocupação aumentaria invariavelmente a energia total eletrônica do SWNT. Essa torção faz

com queE11 se torne ligeiramente maior, como visto na Fig. 33(a), mas, ao mesmo tempo,

causa um decréscimo emE22. Em µ = 0,5 eV, E11 se aproxima deE22 de forma que não

é mais possível prevenir a ocupação das duas subbandas de condução. Como a densidade de

estados possui um pico em qualquer mínimo da banda de condução, é necessário, de forma a

minimizar a energia eletrônica, que a torção do nanotubo seja agora na direção oposta, fazendo

com queE11 decresça. Dessa maneira, o mínimo da subbanda de condução é levado para a

menor energia possível, diminuindo ogapdo nanotubo e aumentandoE22 de modo a manter a

segunda subbanda desocupada. À medida queµ continua aumentando e outras subbandas são

atingidas, processos similares ocorrem, o que explica o comportamento recorrente observado

na dependência tanto da deformação torcional quanto das energias de transiçãoEii .

Vale lembrar que existem outros estudos acerca da relação entre as deformações nos SWNTs

e a carga injetada neles, como é o caso dos trabalhos de Gartstein et al.[35] e de Sunet al.[36].
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Figura 35: Resultados obtidos por Pastewkaet al. para a atuação eletromecânica dos SWNTs(10,10) e
(17,0), em queγeq

‖ e γeq
⊥ correspondem aεT e εR, respectivamente[37].

Dentre eles, aquele que possui mais características em comum com o trabalho dessa disserta-

ção é o trabalho de Pastewkaet al.[37], que também calculou essas deformações em nanotubos

de carbono carregados. No entanto, pela análise da metodologia utilizada por Pastewkaet al.,

nota-se que a injeção de uma quantidade fixa de carga no nanotubo é assumida, o que acarreta

na alteração da energia de Fermi para um valorµ. Assim, esse método determina as defor-

mações que minimizam a energia desse sistema carregado, queé caracterizado porµ.[37, Sec. III]

Diferentemente, considerou-se uma energia de Fermi fixa em nosso trabalho, o que permite que

tanto a estrutura eletrônica quanto a carga no nanotubo possam variar a fim de se minimizar a

energia total do nanotubo. De fato, essa peculiaridade de nossa metodologia é responsável por

permitir que os nanotubos relaxem seus parâmetros estruturais de modo a evitar a ocupação das

subbandas de condução, ou seja, prevenir a injeção de carga,sendo esse processo o responsável

pelas grandes deformações encontradas. Além disso, vale lembrar também que o modelo pro-

posto aqui tem uma correlação próxima com o mecanismo de transferência de carga mediado

por uma voltagem de gate, que é abordagem mais adequada para dispositivos eletromecânicos

controláveis.

Nesse ponto, uma breve comparação será feita entre nossos resultados mostrados na figura

31 e os resultados na figura 3 do trabalho de Pastewkaet al., reproduzida aqui na figura 35.

É possível notar, então, que, em nossos resultados, as deformações são modificadas mesmo

quando ainda não há cargas no sistema e que esse efeito não pode ser observado nos resulta-
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Figura 36: Influência da temperatura eletrônica (Tel) sobre o comportamento deετ , εT e εR em relação
à µ para o SWNT(8,7).

dos deles devido à sua metodologia baseada na carga fixa. Outra diferença interessante entre

os dois resultados é que, enquanto nossos cálculos revelam um comportamento aproximada-

mente simétrico das deformações em relação àµ, os resultados deles mostram uma dependên-

cia aproximadamente antisimétrica dessas deformações comµ. Apesar dessas discrepâncias,

percebe-se que as mudanças bruscas nas curvas das deformações com respeito àµ toda vez que

µ alcança um extremo de subbanda, ou seja, uma singularidade de van-Hove, são observadas

em ambos os resultados. Portanto, verifica-se que os dois trabalhos mostram comportamentos

bem distintos para deformações induzidas pela carga em SWNTs, o que reflete suas diferenças

nas abordagens conceituais utilizadas.

4.3 Influência da Temperatura e de Defeitos

Outro aspecto que precisa ser analisado é com respeito a comoo comportamento das de-

formações induzidas pelo processo de tranferência de cargaé afetado pela temperatura. Vale

salientar que, nesse trabalho, estamos nos focando somentena temperatura eletrônica, definida

em termos da ocupação dos elétrons na estrutura de bandas de acordo com a distribuição de

Fermi-Dirac. Os efeitos de outros tipos de excitação do sistema, como por exemplo as vibração

atômicas, não serão discutidos aqui. É por esse motivo que denomina-se essa temperatura de

"temperatura eletrônica", denotando-a porTel.

A figura 36(a) exibe como a curva deετ em função deµ se altera para diferentes valores de
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temperatura eletrônicaTel. Por essa figura, verifica-se que o aumento deTel a partir de 300 K

tem como efeito mais evidente a diminuição da magnitude deετ , além de causar uma suavização

na curva. Contudo, percebe-se também que ainda há mudanças decomportamento quandoµ
se aproxima de uma singularidade de van-Hove, porém tais mudanças passam a ser bem mais

suaves.

Já nos gráficos 36(b) e 36(c), encontra-se os resultados da influência deTel na dependência

deεT e εR comµ, respectivamente. Para essas deformações, observa-se quehá uma leve inten-

sificação da tendência à compressão em ambos os casos. Nota-se também uma suavização de

ambas as curvas, analogamente à verificada paraετ . De fato, conformeTel aumenta, essa suavi-

zação se torna cada vez mais intensa, causando uma redução cada vez maior das mudanças de

comportamento paraµ próxima de um pico de subbanda. Dessa forma, chega-se ao ponto em

que essas mudanças são completamente suprimidas, como se vênas curvas paraTel = 3000 K.

A justificativa física para esses efeitos decorrentes do aumento deTel é relativamente sim-

ples. Primeiramente, nota-se que o aumento deTel causa um aumento em kbTel, que, por sua

vez, torna a distribuição de Fermi-Dirac mais suave em tornoem µ. Logo, a contribuição dos

níveis de energia cujoEb
ξ (k)> µ se torna mais relevante para o cálculo deE(el)

Total. Desse modo,

percebe-se que não é mais vantajoso que o nanotubo se torça muito a fim de evitar a ocupa-

ção das bandas de condução, pois, mesmo não havendo ainda transferência de carga, os picos

dessas bandas já possuem um número de ocupação razoável e evitar essa ocupação passa a ser

um esforço em vão. No entanto, vê-se que ainda é possível reduzir um pouco esse número de

ocupação através da compressão em ambas as direções axial e radial. De fato, a compressão

em ambos os sentidos causa um esticamento da estrutura de bandas do SWNT devido ao au-

mento dos parâmetros de transferência nos cálculos de ETB, e esse esticamento dificulta tanto a

ocupação das bandas de condução quanto a desocupação das bandas de valência. Portanto, isso

explica a ligeira intensificação da tendência à compressão paraεT eεR. Por fim, como as bandas

de condução já têm um número de ocupação razoável, mesmo antes deµ se aproximar delas,

não há mais a necessidade daquelas mudanças bruscas de comportamento paraµ próxima de

uma singularidade de van-Hove, o que explica a suavização nas curvas das três deformações.

Agora, no intuito de entender o efeito que a inserção de defeitos na estrutura tem sobre

a dependência das deformações com a energia de Fermi, o cálculo da energia eletrônica total

E(el)
Total foi ligeiramente modificado. Para isso, consideramos que a presença de defeitos estrutu-

rais diminui o tempo de vida dos estados eletrônicos dos nanotubos, aumentando a incerteza na

sua energia∗. Então, para simular essa incerteza, partiu-se da simples consideração de que a eq.

∗É importante esclarecer que analisar a inclusão de defeitosatravés somente da mudança na largura da DOS do
material é uma aproximação bem simples, pois sabe-se que, além dessa modificação da largura, os defeitos
podem produzir vários outros efeitos, como, por exemplo, gerar estados localizados e quebras de simetria.
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Objetivando-se verificar o que deve ocorrer quandoγ → 0, ajustou-se os resultados para cadaµ por um
polinômio de 4o grau ema) e por uma reta (ajuste linear) emb) e c). Além disso, a fim de possibilitar
algumas comparações, incluiu-se também os resultados para esses mesmos valores deµ obtidos através
da variação deTel e sem as modificações decorrentes da inclusão dos defeitos. Por fim, valelembrar que
εT e εR são definidos a partir dos parâmetros tirados dos resultados paraTel = 300 K, µ = 0,0 eV e sem
Defeitos (γ → 0).

3.30 pode ser escrita da seguinte forma:

E(el)
Total =

1
NsW

B

∑
b=1

(Nc−1)

∑
ξ=0

Nt

∑
j=1

ˆ ∞

−∞
F
(
E′)E′δ

(

E′−Eb
ξ
(
k j
))

dE′,

em queδ (x−x0) é a função delta de Dirac, e redefiniu-se essa energia como sendo:

E(el)
Total =

1
NsW

B

∑
b=1

(Nc−1)

∑
ξ=0

Nt

∑
j=1

ˆ ∞

−∞
F
(
E′)E′gγ

(

E′−Eb
ξ
(
k j
))

dE′, (4.1)

em quegγ(x−x0) é a distribuição de Cauchy–Lorentz ou função Lorentziana, dada por

gγ(x−x0) =
γ

π((x−x0)2+ γ2)
, (4.2)

comγ ≥ 0. A integral da eq. 4.1 é, então, calculada numericamente pelo método de Simpson,
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considerando-se um passo de integração igual a 0,3kbTel e um intervalo de integração tal que
(
E′−Eb

ξ
(
k j
))

∈ [−150kbTel,150kbTel].

Vale ressaltar que essa modificação emE(el)
Total causa, basicamente, uma imprecisão no valor

da energia para cada pontok em cada uma das subbandas da estrutura. Essa imprecisão é

caracterizada porγ, o que indica queγ pode ser usado para mensurar a influência dos defeitos

sobre o material, podendo-se, então, denominá-lo de fator de defeitos. De fato, espera-se que

essa influência seja mais forte quão maior forγ e que se retorne aos resultados obtidos sem os

defeitos conformeγ se aproxime de zero, já que se sabe que

lim
γ→0

gγ(x−x0) = δ (x−x0). (4.3)

Assim, os cálculos de optimização estrutural foram realizados com essa nova forma paraE(el)
T ,

considerando-seTel = 300 K e seguindo-se dois procedimentos distintos para a variação dos

valores deµ e γ:

1. Fez-seµ = 0,0 eV, 0,5 eVe1,0 eV eγ ∈ [0,5kbTel,5,0kbTel] a passos de 0,5kbTel, objeti-

vando-se verificar como as deformações são influenciadas porγ para cada um desses três

valores deµ. Vale lembrar que kbTel é dado em eV.

2. Fez-seγ = 3,0kbTel e µ ∈ [−2,0 eV,2,0 eV] a passos de 0,1 eV, visando-se encontrar a

dependência das deformações comµ para esse valor deγ.

A figura 37 fornece a dependência das deformações com o fatorγ de acordo com o proce-

dimento 1. Essa figura mostra também os resultados obtidos através da variação deTel para as

energias de Fermi consideradas nesse procedimento, de modoa permitir uma comparação entre

os dois efeitos. Assim, verifica-se, pelo gráfico 37(a), que há uma redução na magnitude deετ

com o aumento deγ para os valores deµ estudados, o que indica uma aparente semelhança

com o que se verificou através da variação deTel. Já paraεT e εR, o que se observa, pelos

gráficos 37(b) e 37(c), é um comportamento crescente e praticamente linear comγ, o que indica

uma clara tendência à expansão em ambas direções. Comparando-se com as curvas paraTel,

verifica-se que os comportamentos deεT e εR em relação aγ são bastante diferentes de seus

comportamentos com respeito aTel, ao contrário do que se observou paraετ . Isso invalida,

então, a suposta equivalência entreTel e γ. De fato, essa diferença entre o efeito da temperatura

e da presença de defeitos pode ser compreendida verificando-se que, no caso da temperatura,

se está alargando a distribuição de Fermi-Dirac, enquanto,no caso dos defeitos, se está "alar-

gando" os próprios estados eletrônicos. Além disso, a fim de analisar o que ocorre paraγ → 0,

fez-se um ajuste dos resultados calculados utilizando-se polinômios de 4o grau em 37(a) e de 1o

grau (retas) em 37(b,c) e extrapolou-se essas funções atéγ = 0. Como já era esperado, então,

nota-se que todas as deformações tendem, aproximadamente,a seus respectivos valores obtidos

sem os defeitos(e paraTel = 300 K) à medida queγ se aproxima de zero, o que demonstra a
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consistência desse método utilizado.†

Já na figura 38, tem-se a influência deγ sobre o comportamento das deformações em rela-

ção àµ de acordo com o procedimento 2. Para facilitar as comparações, apresenta-se também

os resultados obtidos anteriormente sem os defeitos (γ → 0). Analisando-se, então, o gráfico

38(a), se torna claro que a diminuição de|ετ |, verificada na análise da figura 37(a), é um com-

portamento global em relação aµ. Observa-se também que há um pequeno deslocamento em

alguns dos valores deµ onde os picos de deformação estão situados. Essa redução no|ετ | pode

ser interpretada observando-se que a dispersão dos níveis de energia decorrente dos defeitos faz

com que todos os picos das bandas de condução sejam ocupados bem antes deµ se aproximar

deles e que essa ocupação ocorre mais paulatinamente. Isso,então, torna a torção mais energeti-

camente desfavorável para a estrutura, analogamente ao quese verificou para o aumento deTel.

Do mesmo modo, essa mudança na posição dos picos ocorre devido ao adiantamento da ocu-

pação das subbandas de condução (ou desocupação das subbandas de valência), que acontece

antes deµ chegar a elas e que advém do alargamento das energias.

Agora, vamos analisar os resultados obtidos paraεT e εR, que se mostraram ser bem in-

trigantes. Como se pode notar, pelos gráficos 38(b) e 38(c), a forma das curvas de AS e RS

como funções deµ foi levemente suavizada em relação às curvas originais (γ → 0) e as mu-

†Nos casos analisados em queµ 6= 0, percebe-se umas pequenas diferenças entre os valores esperados para
γ → 0 e os pontos para os quais as curvas de ajuste estão tendendo.Essas discrepâncias surgem de pequenos
erros resultantes do cálculo numérico da integral da eq. 4.1, sendo eles potencializados pelo fato de que, para
esses casos,µ está proximo de uma subbanda de condução. Assim, esses errosnuméricos, que deveriam ser
irrelevantes, como no caso deµ = 0, acabam por gerar erros maiores e ocasionar essas diferenças.
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danças abruptas também foram ligeiramente deslocadas paramais próximo deµ = 0, tal qual

se verificou emετ . No entanto, o mais intrigante que se observa é um deslocamento vertical

em relação às curvas paraγ → 0 na direção dos valores positivos das deformações, o que con-

firma a tendência à expansão observada na análise da figura 37.Tanto a suavização quanto o

deslocamento das mudanças de comportamento podem ser entendidos da mesma maneira que

a diminuição de|ετ |. Já o deslocamento vertical dos valores deεT e εR é, muito possivelmente,

derivado de erros numéricos advindos do cálculo aproximadoda integral da eq. 4.1. De fato,

através da análise da BS desse SWNT para cada valor deµ eγ, verificou-se que essas pequenas

expansões axiais e radiais influenciam muito pouco a estrutura eletrônica do nanotubo e, ao

que parece, deveriam aumentar aE(el)
Total. Além disso, fez-se um teste modificando o passo e

o intervalo de integração e observou-se que, conforme a precisão do cálculo é aumentada (au-

mento do intervalo e diminuição do passo de integração), esse deslocamento vertical das curvas

tende a diminuir, indicando que, se fosse possível calcularessa integral analiticamente, tal des-

locamento desapareceria. Vale notar também que esse erro numérico explica o comportamento

crescente comγ, já que, quanto maior for oγ, mais alargada é a lorentziana e maior é o erro

devido à desconsideração dos intervalos(−∞,−150kbTel] e [150kbTel,+∞) na determinação da

integral. Por fim, levando-se em conta todos esses argumentos e após muitas tentativas sem

sucesso de se encontrar uma explicação física para esse estranho fenômeno, concluiu-se que ele

é, realmente, resultante do cálculo aproximado dessa integral. Dessa forma, percebe-se que a

real influência dos defeitos sobre o comportamento de AS e RS é dada somente pela suavização

das curvas e pelo deslocamento das mudanças abruptas para valores mais próximos deµ = 0.

4.4 Repulsão coulombiana entre as Cargas

Uma das falhas do métodoTight-Bindingutilizado nesse trabalho é o fato ele não conside-

rar explicitamente a repulsão coulombiana entre as cargas em excesso injetadas no nanotubo.

Essa repulsão pode produzir efeitos importantes na dependência das deformações do nano-

tubo comµ. No entanto, incluir essa energia de repulsão não é trivial em sistemas torcionais

em que não há simetria translacional pura. Com o objetivo de avaliar qualitativamente esse

efeito, considerou-se o termo de energia de repulsão coulombiana na energia total da estrutura

e utilizou-se um modelo simples 1D, que será descrito brevemente a seguir e detalhadamente

no apêndice A.†

Suponha que um nanotubo é um fio 1D de comprimentoL com uma carga totalQ uni-

formemente distribuída, ou seja, esse fio possui uma densidade linear de carga constanteλ .

Levando em consideração que os nanotubos possuem um diâmetro finito e não-nulo, baseou-se

†É importante esclarecer que a inclusão desse termo de repulsão entre as cargas é um dos efeitos da consideração
da interação elétron-elétron nos cálculos. Além desse efeito, seria necessário considerar também a influência
dessa interação na determinação da BS do nanotubo para a obtenção de um análise mais completo.
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os cálculos no seguinte potencial 1D regularizado:[71, 72]

V =
1

4πǫ
q

|z−z0|+a
, (4.4)

em quez é a coordenada associada a esse fio 1D,a é definido como sendo o próprio diâmetro

dt do SWNT ,ǫ é a permissividade efetiva eq é uma carga pontual localizada emz= z0.

A partir desse potencial, a energia total de repulsão entre as cargasE(rep)
Total pode ser determi-

nada pela soma da energia de interação entre cada par de secções infinitesimais ao longo do fio,

que resulta na seguinte equação:

E(rep)
Total(λ ,L,a) =

λ 2L
4πǫ

[

−1+
(

1+
a
L

)

ln

(

1+
L
a

)]

. (4.5)

Devido às interações coulombianas de longo alcance, considerou-se que o comprimento do

nanotubo é dado porL = NcelsT, em queNcels é o número de células unitárias translacionais

desse nanotubo e fez-seNcels= 18 para o nanotubo(8,7) analisado nesse trabalho, o que cor-

responde aL ≈ 100 nm. Vale ressaltar que, embora valores diferentes deNcels resultem em

diferentes valores de deformações, esses resultados são qualitativamente consistentes entre si.

Analisando-se, agora, a eq. 4.5, é possível verificar que, sea carga líquida do nanotubo for fixa,
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essa contribuição da interação coulombiana entre as cargasdeve, em princípio, criar uma tensão

em favor da expansão em ambas as direções axial e radial e não deve ter nenhuma influência

sobre o grau de liberdade torcional. Além disso, deve ser mencionado que, embora esse modelo

possua suas limitações, ele proporciona uma maneira simples de se analisar o efeito da repulsão

coulombiana entre as cargas de uma forma qualitativa.‡

A figura 39(a-c) mostra o comportamento das deformações torcional, axial e radial como

funções deµ para o SWNT(8,7) quando a interação de repulsão entre as cargas é considerada.

Essa figura fornece também os resultados obtidos previamente sem a repulsão coulombiana

(pontos e linhas pretas) a fim de facilitar comparações, sendo eles rotulados comoǫ→ ∞. Os

cálculos numéricos foram realizados para diferentes valores deǫ de modo a simular uma blin-

dagem estática devido à permissividade intrínseca do nanotubo e à influência do meio. Sabe-se

que a permissividade intrínseca para os nanotubos (ǫNT) e para o grafeno é aproximadamente

igual a 4ǫ0, em queǫ0 é a permissividade do vácuo.[73] Por essa razão, na análise que se segue,

focaremos no que ocorre paraǫ= 4ǫ0. Nesse caso, nota-se que, embora uma análise simples nos

leve a crer que a repulsão coulombiana produziria uma tendência à expansão nas direções axial

e radial, enquanto a deformação torcional não seria afetada, os resultados mostrados na figura

39 demonstram um comportamento bastante diferente. Na verdade, a repulsão coulombiana

potencializa a tendência à compressão deεT e εR e tem uma forte influência sobreετ .

Comparando-se esses resultados paraǫ= 4ǫ0 com aqueles obtidos paraǫ→ ∞, observa-se,

pelo gráfico 39(a), que a forma da curva deετ como função deµ permanece aproximadamente

a mesma. As mudanças bruscas que ocorrem sempre queµ se aproxima de um extremo de sub-

banda também são observadas paraǫ = 4ǫ0. Contudo, a magnitude global deετ é amplificada,

e a máxima deformação passa a ocorrer em valores maiores de|µ|. Outra diferença importante

é que, enquanto, paraǫ→ ∞, o comportamento deετ é praticamente simétrico no que diz res-

peito aos valores positivos e negativos deµ, paraǫ = 4ǫ0, a simetria em relação a+µ e−µ é

quebrada. O motivo para essa quebra de simeria está no fato deque, ao se considerar a repulsão

das cargas, a dependência deετ se torna fortemente acoplada às deformações axial e radial,

que possuem comportamentos assimétricos com respeito a+µ and−µ, como se observa nas

figuras 31(d) and 31(g). Além disso, um efeito interessante que surge desses novos resultados

é queετ parece adquirir um comportamento praticamente linear paraµ entre 1,0 eV e 2,0 eV,

que poderia ser útil para a aplicação em dispositivos nano-eletromecânicos.

Nos gráficos 39(b) e 39(c), a dependência deεT e εR comµ para diferentes valores deǫ é

fornecida. No caso em queǫ= 4ǫ0, torna-se claro que há uma intensificação da tendência à com-

pressão para tantoεT quantoεR. Verifica-se também que, da mesma forma queετ , as mudanças

de comportamento toda vez queµ alcança uma singularidade de van-Hove são amplificadas

‡Vale mencionar que, para se realizar a optimização estrutural considerando-seE(rep)
Total, foi necessário alterar o

número máximo de iteraçõesImax de 500 para 2000 no algoritmo mostrado na seção 3.3, pois, aparentemente,
a inclusão desse termo torna mais difícil a busca por uma configuração mais energeticamente estável.
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paraεT e εR, mas não há alteração nos valores deµ nos quais essas mudanças ocorrem. Além

disso,εT parece adquirir um comportamento suave paraµ entre 1,0 eV e 2,0 eV, ao passo que

εR adquire um comportamento praticamente linear paraµ entre 1,0 eV e 2,0 eV, similarmente

ao que ocorreu paraετ .

A explicação para esses comportamentos inesperados deεT eεR está no fato de que, embora

a equação 4.5 preveja uma tendência à expansão devido à dependência deE(rep)
Total para comL e

a, nota-se queE(rep)
Total também depende quadraticamente da carga líquida totalQ do nanotubo.

Portanto, parece ser energeticamente mais favorável para onanotubo comprimir-se radialmente

e axialmente a fim de diminuir sua carga total§ do que reduzirE(rep)
Total expandindo-se. Como

resultado, observa-se, pelo gráfico 39(d), que as cargas encontradas paraǫ= 4ǫ0 atingem valores

70% menores do que aqueles obtidos paraǫ → ∞. Do mesmo modo, essa explicação pode

também ser usada para justificar a influência surpreendente que a repulsão coulombiana tem

sobreετ . Em suma,a inserção da repulsão coulombiana faz com que o nanotubo relaxe

sua estrutura de tal modo que a carga adicionada a ele seja a mínima possível, causando

deformações maiores tanto nas direções axial e radial quanto na torcional em comparação com

o caso em que essa repulsão é desconsiderada.

Por fim, comentaremos a seguir sobre como as deformações do nanotubo se modificam

quando o fator de blindagem estáticaǫ é alterado. Diminuindo-seǫ de 4ǫ0 para 2ǫ0, verifica-

se que os valores deετ tornam-se ligeiramente menores, enquanto as magnitudes deεT e εR

tornam-se ligeiramente maiores. Por outro lado, conforme se aumentaǫ a partir de 4ǫ0, observa-

se que a dependência deετ comµ se aproxima do comportamento obtido sem a repulsão cou-

lombiana (ǫ → ∞). Além disso, as curvas tanto deεT quanto deεR tendem a se tornar mais

estreitas à medida queǫ é aumentado e tendem a coincidir com suas respectivas curvaspara

ǫ→ ∞. Neste ponto, uma pergunta que pode vim à tona poderia ser porque o nanotubo não se

comprime axialmente e radialmente na mesma magnitude de modo a evitar a transferência de

carga para valores maiores deǫ. Essa diferença na magnitude ocorre, pois, conformeǫ cresce,

E(rep)
Total decresce, e a energia de repulsão iônica totalE(ion)

Total passa a contribuir mais para a energia

total do nanotubo. ComoE(ion)
Total faz com que os átomos de carbono constituintes tendam a per-

manecer o mais longe possível uns dos outros, não é mais vantajoso que a estrutura mantenha

seus átomos tão próximos entre si como ocorre para valores menores deǫ. Portanto, esse é o

motivo para essa discrepância entre as magnitudes. Em síntese, essa última análise mostra que

o modelo que utilizamos para estudar esses efeitos da repulsão coulombiana entre as cargas é

bastante consistente, apesar de sua simplicidade, já que ele retorna os resultados previamente

obtidos sem a repulsão coulombiana quando se considera valores bem grandes paraǫ.

§As compressões axial e radial podem diminuir a carga pela mesma razão que explica a intensificação da tendên-
cia à compressão devido ao aumento deTel, mostrada na seção 4.3
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5 Conclusões e Perspectivas

Nesse trabalho, analisamos como a energia de Fermi (µ) pode ser utilizada para induzir

deformações na estrutura dos SWNTs quirais. Com esse objetivo, definimos as três formas bá-

sicas de se deformar um nanotubo e usamos o métodoTight-Bindingestendido para o cálculo da

BS desses nanotubos deformados e, consequentemente, para a determinação de sua energia ele-

trônica total, em que se utilizou a distribuição de Fermi-Dirac a fim de se incluir os parâmetros

de temperatura e energia de Fermi nos cálculos. Em seguida, considerou-se, além dessa energia

eletrônica, as contribuições provenientes das interaçõesquase-coulombianas entre os átomos

da estrutura para se encontrar energia total desses materiais. Na sequência, então, realizou-se a

optimização estrutural para cada valor deµ.

Verificou-se, assim, que há uma correlação muito forte entrea deformação torcionalετ e

µ para todos os tipos de SWNTs quirais. Mudanças bruscas de comportamento para valores

deµ próximos a uma VHS do material também foram observadas. É interessante notar que os

valores encontrados paraετ se mostraram bem maiores que os verificados por Verçosaet al.

para a torção natural, o que ilustra a grande influência deµ sobre essa deformação. Já com

respeito às deformações axial e radial, percebeu-se que elas também podem ser controladas

através da energia de Fermi. Observou-se que há uma tendência clara à compressão em ambas

as direções e que também há mudanças de comportamento toda vez queµ atinge uma VHS

do nanotubo, tal que esses picos locais de deformação possuem comportamento assimétrico em

relação aµ = 0. Além disso, após a reprodução dos cálculos para uma grandequantidade de

nanotubos, concluiu-se que comportamento das deformaçõesem relação aµ é praticamente

universal para SWNTs com o mesmo tipo (S1, S2 ouM0).

Em relação aos efeitos decorrentes dessas deformações induzidas porµ, descobriu-se que

elas produzem mudanças apreciáveis na estrutura eletrônica e nas energias de transição ótica

do material. De fato, encontrou-se que asEii se comportam de forma muito parecida com a

de ετ , tal que aE11 do SWNT(8,7), por exemplo, alterna picos de crescimento de até 45%

com picos de decrescimento de até 48%, aproximadamente, em relação ao seu valor inicial para

µ = 0. Viu-se também que todas as deformações contribuem de forma igual para o processo

de optimização estrutural, de forma que a magnitude das mudanças nasEii são praticamente

independentes de como o SWNT é deformado. Nesse aspecto, um fato curioso é que, além de

independer de qual deformação está sendo considerada no processo, o comportamento dasEii se

mostra independente também do número de deformações permitidas na optimização, já que há

uma semelhança evidente nos resultados obtidos quando se considera apenas uma deformação

(TS Opt, AS Opt e RS Opt) e quando se leva em conta todas elas (AllOpt). Além disso,

por meio da análise de como a BS do SWNT(8,7) é modificada pelo diferentes valores de
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energia de Fermi, chegou-se a conclusão de que as deformações induzidas porµ são produto

da tentativa do nanotubo de evitar que cargas venham a ser injetadas nele, prevenindo, assim, a

ocupação das bandas de condução (injeção de elétrons) e a desocupação das bandas de valência

(injeção de buracos).

A fim de se estudar os efeitos da temperatura eletrônica e dos defeitos sobre a dependência

dessas deformações comµ, fez-se uma variação sistemática deTel e modificou-se ligeiramente

a forma de se calcular a energia eletrônica totalE(el)
Total. Assim, observou-se que tantoTel quanto

o fator de defeitosγ causam uma diminuição na influência deµ sobreετ e deixam mais suaves

as curvas das três deformações. Verificou-se também uma intensificação na tendência à com-

pressão tanto paraεT quanto paraεR no caso do aumento da temperatura. Além disso, devido

à constatação de erros numéricos bastante significativos nos cálculos referentes aos defeitos,

percebe-se que é importante que se faça uma reavaliação desse método de inserção de defeitos

a fim de se encontrar formas mais eficazes de se considerar esserefinamento.

Por fim, considerou-se os efeitos da repulsão coulombiana entre as cargas por meio da in-

trodução do termo de energiaE(rep)
Total à energia total do nanotubo. Encontrou-se, então, que o

|ετ | é amplificado e que os pontos de máxima (e mínima) deformação torcional passam a ocor-

rer para valores absolutos maiores deµ. Um dependência praticamente linear deετ com µ na

região deµ ∈ [1,0 eV,2,0 eV] foi observada também. Já para AS e RS, verificou-se uma inten-

sificação da tendência às compressões axial e radial muito mais forte do que aquela verificada

para o aumento deTel. As mudanças de comportamento paraµ próximo a uma VHS foram am-

plificadas em ambas as deformações, mas não houve alteração nos valores deµ nos quais essas

mudanças ocorrem. Além disso, no intervalo deµ ∈ [1,0 eV,2,0 eV], observou-se queεT ad-

quire um comportamento suavemente descrescente enquantoεR apresenta um comportamento

praticamente linear. Portanto, através da discussão detalhada desses resultados, concluiu-se que

o principal efeito de repulsão coulombiana entre as cargas éfazer com o sistema tenha ainda

mais aversão à injeção de cargas, ou seja, a presença de cargas se torna ainda mais energetica-

mente desfavorável para o nanotubo, de forma que ele evita aomáximo que isso ocorra. Além

disso, vale ressaltar que o comportamento quase linear deετ eεT comµ, verificado em algumas

regiões desse parâmetro, indica que esse processo pode ser usado para o desenvolvimento de

dispositivos nanoeletromecânicos de alta precisão, em quea magnitude das deformações pode

ser controlada pela voltagem degateaplicada.

Como perspectivas para esse trabalho, tem-se o desenvolvimento de um método que per-

mita do estudo da dinâmica das deformações. Com esse método, será possível analisar como a

estrutura dos nanotubos evolui no tempo ao se aplicar uma dada energia de Fermiµ, partindo-

se de uma dada configuração inicial para seus parâmetros estruturais. Além disso, esse método

possibilitará a observação do tempo de reação dos nanotubosao se aplicar uma voltagem de

gateoscilante, ou seja, umµ dependente do tempo, o que vem a determinar a real viabilidade

dos efeitos discutidos nesse trabalho para a aplicação em NEMS.
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É importante que se verifique também quais as forças envolvidas nesses fenômenos estuda-

dos, de forma que torne possível uma comparação com as forçasexistentes quando o nanotubo

está em um substrato, permitindo, assim, determinar o quão robustos são esses efeitos. Uma

possível maneira de se quantificar tais forças seria utilizando-se o chamado teorema de Hell-

mann–Feynman. Outro fator crucial que precisa ser levado emconta é a contribuição dos fônons

à energia total, que, como já foi dito, pode nos revelar como os efeitos verificados afetam as

propriedades vibracionais e de transporte dos nanotubos. Finalmente, é necessário que se es-

tude a influência da interação elétron-elétron nos cálculosde forma mais completa e precisa.

Simulações utilizando DFT foram sugeridas, mas se mostraram inviáveis quando se considera

o grau de liberdade torcional em sistemas cristalinos, comoé o nosso caso. Assim, é essencial

que se desenvolva formas alternativas de inclusão dessa interação, de modo que se possa manter

a utilização da construção helicoidal-angular dos nanotubos, tal como se fez pelo método ETB.
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Apêndice A: Cálculo da Energia de Repulsão entre

as Cargas no Nanotubo

Considere o nanotubo como um fio 1D de comprimentoL com uma densidade linear de

cargaλ constante, como mostra a figura 40. Considere também que o potencial de interação

eletrostática é dado pelo seguinte potencial regularizado:[71, 72]

V =
1

4πǫ
q

|z−z0|+a
, (A.1)

em quez é a coordenada do espaço unidimensional desse fio,a é o parâmetro associado à não-

nulidade do diâmetrodt do SWNT tal quea ∝ dt , ǫ é a permissividade efetiva eq é uma carga

pontual localizada emz= z0.

A partir desse potencial, tem-se que a energia de interação entre

0

−L/2

L/2

z dq= λdz

z′ dq′ = λdz′

Figura 40: Nanotubo
como um fio 1D de com-
primentoL e com densi-
dade de cargaλ

dois pares quaisquer de secções infinitesimais do fio é dada por

dW=
1

4πǫ
dqdq′

|z−z′|+a
.

Dessa forma, integrando-sedW emdq′ de−L
2 até L

2, tem-se que

W =
dq
4πǫ

ˆ L/2

−L/2

λdz′

|z−z′|+a
=

λdq
4πǫ

ˆ L/2

−L/2

dz′

|z−z′|+a
︸ ︷︷ ︸

I

I =

ˆ z

−L/2

dz′

z−z′+a
+

ˆ L/2

z

dz′

z′−z+a

=

ˆ a

L/2+z+a

−du
u

+

ˆ L/2−z+a

a

dv
v

= − ln

(
a

L/2+z+a

)

+ ln

(
L/2−z+a

a

)

W =
λdq
4πǫ

[

ln

(
L/2+z+a

a

)

+ ln

(
L/2−z+a

a

)]

.
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Portanto, nota-se que a energia eletrostática totalE(rep)
Total é dada por

E(rep)
Total =

λ 2

4πǫ
1
2








ˆ L/2

−L/2
ln

(
L/2+z+a

a

)

dz

︸ ︷︷ ︸

I1

+

ˆ L/2

−L/2
ln

(
L/2−z+a

a

)

dz

︸ ︷︷ ︸

I2








I1 =

ˆ (L+a)/a

1
ln(u)adu= a

[
L+a

a

(

−1+ ln

(
L+a

a

))

+1

]

I2 =

ˆ 1

(L+a)/a
ln(v)(−a)dv=−a

[

−1− L+a
a

(

−1+ ln

(
L+a

a

))]

= I1

I1 = a+(L+a)(−1)+(L+a) ln

(
L+a

a

)

=−L+(L+a) ln

(
L+a

a

)

E(rep)
Total =

λ 2

4πǫ

[

−L+(L+a) ln

(
L+a

a

)]

.

Considerando-se, então, que o fio possui uma carga totalQ, tem-se queλ =
Q
L

e, consequente-

mente,

E(rep)
Total =

Q2

4πǫ
1
L2

[

−L+(L+a) ln

(
L+a

a

)]

E(rep)
Total(Q,L,a) =

Q2

4πǫL

[

−1+
(

1+
a
L

)

ln

(

1+
L
a

)]

. (A.2)

Por fim, redefinindo-seE(rep)
Total tal que ela seja dada em unidades de energia por átomo e em

termos da carga por átomoδq=
Q

Nat
, comNat sendo o número total de átomos de carbono da

estrutura, tem-se que:

E(rep)
Total =

1
Nat

(Natδq)2

4πǫL

[

−1+
(

1+
a
L

)

ln

(

1+
L
a

)]

E(rep)
Total =

δq2Nat

4πǫL

[

−1+
(

1+
a
L

)

ln

(

1+
L
a

)]

.

Como se sabe queNat = NcelsNsN e L = NcelsT, em queNcels é o número de células unitárias

translacionais desse nanotubo,N é o número de hexágonos em cada célula unitária translacional,

Ns é o número de átomos em cada um desses hexágonos eT é o comprimento de uma célula

unitária translacional, encontra-se que:

E(rep)
Total =

δq2NsN
4πǫT

[

−1+

(

1+
a

NcelsT

)

ln

(

1+
NcelsT

a

)]

(A.3)
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Figura 41: Influência deE(rep)
Total sobre as deformações para o SWNT(8,7) quando se modifica a razão

a
dt

. Esses resultados foram calculados considerando-seǫ = 4ǫ0. Percebe-se que, para
a
dt

= 1,
1
2

e
1
4

, os

comportamentos das deformações são bem parecidos, enquanto que, para
a
dt

= 10 e 100, eles tendem a

coincidir com os obtidos sem considerarE(rep)
Total (a→ ∞).

Com o intuito de verificar como a influência deE(rep)
Total se modifica para diferentes constantes

de proporcionalidade entrea e dt , mostra-se, na figura 41, o comportamento das deformações

para diferentes valores dea, afixando-seǫ em 4ǫ0. Por essa figura, nota-se que, para os casos em

quea= dt ,
dt

2
e

dt

4
, as deformações estão se comportando de maneira qualitativamente idêntica

com relação àµ. Portanto, para a análise qualitativa feita na seção 4.4, tem-se uma equivalência

entre esses 3 valores dea, que são os mais adequados para esse estudo, já que se sabe que

a é da ordem da largura do poço de potential transversal do material, que, para os SWNTs,

é referente à sua direção radial.[72, 74] Portanto, vê-se que não há objeções impedindo que se

considerea = dt , sendo essa escolha absolutamente válida para o que se fez naquela seção.

Essa explanação, contudo, não justifica, rigorosamente, o fato de se ter escolhidoa= dt , mas

serve para esclarecer melhor essa escolha e mostrar que ela não foi feita de forma totalmente

aleatória.

Agora, observando-se os resultados paraa= 10dt e100dt , mostrados na figura 41, verifica-

se que, conformea aumenta, as curvas das deformações em relação àµ se aproximam daquelas

obtidas sem a repulsão entre as cargas (pontos e linhas pretas), tendendo a coincidir com elas

paraa ≫ dt . Contudo, pela eq. A.3, vê-se que esse efeito já era esperado,pois E(rep)
Total → 0

quandoa→ ∞, o que justifica o fato de os resultados obtidos sem a repulsãoentre cargas terem

sido denotados pora → ∞. Portanto, percebe-se que esses dois últimos resultados mostram,

mais uma vez, a consistência desse modelo utilizado.
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