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- À Prof.a Dr.a Maria Marlúcia Freitas Santiago, que pelo incentivo dado, me fez retornar

e concluir o Bacharelado em F́ısica. Mostrou-se não somente como uma professora

preocupada com o seu aluno, mas como uma mãe cuidando de um filho. Espero que
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Resumo

Neste trabalho apresentamos o estudo da interação do nitrônio hexafluorantimonato (NO2

SbF6-NHFA) com nanotubos de carbono (5,5), (8,0) e bundles de nanotubos de carbono (8,0).
O tratamento de nanotubos em solução TMS/cloroforme (tetramethylene sulfone/chloroform)
com NO2SbF6 é responsável pela formação de superbundle. Para estudar as propriedades es-
truturais e eletrônicas nos sistemas considerados, utilizamos uma abordagem teórica baseada
em cálculos de primeiros prinćıpios, fazendo uso da teoria do funcional da densidade com
a aproximação da densidade local para o termo de exchange–correlação. Os cálculos foram
realizados usando o programa computacional SIESTA. A fim de analizarmos a interação dos
nanotubos e bundles de carbono com o NHFA, investigamos o ı́on NO+

2 , o ânion SbF−6 e a
molécula NO2SbF6 interagindo com os nanotubos ou intercalados em bundles de nanotubo
de carbono. A partir da caracterização eletrônica e estrural constatamos que os sistemas for-
mados por nanotubos de carbono (5,5) e NO+

2 , (8,0) e NO+
2 interagem via adsorção qúımica

forte, enquanto os outros sistemas interagem via adsorção qúımica fraca.



Abstract

In this work we present the study of the interaction of the nitronium hexafluorantimo-
nate (NO2SbF6-NHFA) with nanotubos of carbon (5,5), (8,0) and bundles of nanotubos of
carbon (8,0). The treatment of nanotubos in TMS/cloroforme solution (tetramethylene sul-
fone/chloroform) with NO2SbF6 is responsible for the formation of superbundle. To study
the structural and electronic properties in the considered systems, we use an established theo-
retical boarding in calculations of first principles, making use of the theory of the functionary
of the density with the approach of the local density for the term of exchange–correlation.
The calculations had been carried through using computational program SIESTA. In order
to analizarmos the interaction of the nanotubos and bundles of carbon with the NHFA, in-
vestigate ion NO+

2 , anion SbF−6 and the molecule NO2SbF6 interacting with the nanotubos
or intercalated in bundles of nanotubo of carbon. From the electronic and estrural characte-
rization we evidence that the systems formed for nanotubos of carbon (5,5) and NO+

2 , (8,0)
and NO+

2 interact way strong chemical adsorption, while the other systems interact way weak
chemical adsorption.
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1 Introdução

Um dos desafios na obtenção de nanotubos de carbono é conseguir isolar quantidades

suficientes de nanotubos que apresentem alta pureza. Os métodos de śıntese de nanotu-

bos geram amostras complexas, de infinitos diâmetros e quiralidade e também com uma

grande quantidade de impurezas. Tem sido observado que a purificação de nanotubos de

carbono por tratamento ácido aumenta o tamanho dos bundles de nanotubo de carbono

(1, 2). An e colaboradores (3) desenvolveram um método simples e fácil para a formação

de uma quantidade significativa de superbundles de nanotubos de carbono. A técnica deste

grupo consiste em sonificar nanotubos de carbono em solução TMS/cloroforme (tetramethy-

lene sulfone/chloroform) na qual são dissolvidos o nitrônio hexafluoantimonato (NO2SbF6,

NHFA). Isto envolve a intercalação do NHFA em bundles seguida por um reagrupamento

dos nanotubos de carbono, a fim de formar os superbundles.

Em um primeiro passo, os nanotubos de carbono são sonificados em solução TMS/ clo-

roforme sem o NHFA. Para entender o efeito da sonificação do solvente usado, este passo

é mostrado na figura 1 (a) e (b), a qual foi obtida via imagem FESEM (field-emission

scanning electron microscope) do nanotubo de carbono, antes e depois do tratamento com

TMS/cloroforme sem o NHFA. Antes do tratamento, foi observado que os bundles de nano-

tubos puros são um emaranhado aleatório com grande diâmetro, na ordem de 5-30 nm, como

mostra a figura 1 (a). Depois de tratar os bundles com TMS/cloroforme, começa a aparecer

pequenos bundles com diâmetros uniformes em torno de 5-10 nm, como mostra a figura 1

(b). As figuras 1 (c) e (d), mostram imagem FESEM dos nanotubos de carbono depois do

tratamento com NHFA em função da concentração NHFA. Grandes bundles, os chamados

superbundles, são formados após a sonificação com NHFA, em contraste com o tratamento

similar sem o NHFA. Aumentando a concentração de NHFA, o número de superbundles

aumenta notávelmente, como mostra as figuras 1 (e) e (f).

Neste trabalho, apresentamos o estudo realizado em nanotubos de carbono (5,5), (8,0) in-
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Figura 1: Imagem FESEM de nanotubos de carbono (a) puro, (b) depois da sonificação em
TMS/cloroforme sem NHFA, (c,d) depois do tratamento com NHFA, (e,f) aumentando a

concentração de NHFA.

teragindo com o cátion nitrônio (NO+
2 ), com ânion hexafluorantimonato (SbF−6 ) e a molécula

NO2SbF6 assim como com bundles de nanotubos de carbono (8,0) intercalados com NO+
2 ,

SbF−6 e NO2SbF6.

Para a realização deste estudo, fizemos uso de simulações computacionais de primeiros

prinćıpios baseadas na teoria do funcional da densidade (4, 5) implementada no programa

computacional SIESTA (6). Neste trabalho tratamos o potencial de exchange–correlação via

aproximação da densidade local (LDA) (7) e o pseudopotencial de Troullier-Martins é usado

para descrever a interação entre os elétrons de caroço e os elétrons de valência. As funções de

onda de valência são representadas por uma combinação linear de orbitais pseudo-atômicos

duplo-zeta mais polarização (DZP), com energia de shift de 0,1 eV e um raio de cutoff de

120 Ry é empregado para representar a densidade de carga. A zona de Brillouin, para os

nanotubos de carbono (5,5) e (8,0) é descrita por 27 pontos k ao longo da direção Γ-X, na

forma proposta por Monkhorst e Pack (9). A supercélula usanda contém 60 átomos, no caso

do tubo (5,5), e 64 átomos para o tubo (8,0), quando estes sistemas interagem com o NO+
2 e

com o SbF−6 . Quando a molécula NO2SbF6 intarage com os nanotubos, a supercélula contém

80 átomos no tubo (5,5) e 96 átomos no tubo (8,0).

Em todas as configurações estudadas, os átomos envolvidos foram completamente relaxa-

dos até que a força sobre cada coordenada atômica fosse menor que 0,05 eV/Å.
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A energia de ligação (El) dos sistemas considerados é calculada usando a fórmula:

El = E[tubo+X]− E[tubo]− E[X], (1.1)

onde X representa o NO+
2 , SbF−6 ou NO2SbF6. Desta forma, E[tubo + X] é a energia total

do tubo interagindo com X, E[tubo] é a energia total do tubo puro e E[X] é a energia total

de X isolado.

As propriedades eletrônicas dos sistemas considerados são determinadas através de cálculos

de estrutura eletrônica de bandas.

Neste caṕıtulo faremos uma rápida revisão sobre o átomo de carbono, os fulerenos bem

como os nanotubos de carbono, suas propriedades estruturais e eletrônicas. Logo depois

descreveremos a metodologia empregada no trabalho e finalmente falaremos dos resultados

obtidos, assim como nossas conclusões e perspectivas. Nos resultados primeiramente anali-

saremos os nanotubos (5,5) e suas interações com NO+
2 , SbF−6 e com NO2SbF6. Em seguida

analisaremos os nanotubos (8,0) e suas interações com NO+
2 , SbF−6 e com NO2SbF6 e por

último os bundles de nanotubos de carbono interagindo com NO+
2 , SbF−6 e com NO2SbF6.

1.1 Átomo de Carbono

O carbono é o sexto elemento da tabela periódica e o primeiro da coluna IV; possui

seis elétrons onde dois ocupam e completam a primeira camada estando fortemente ligados

ao núcleo. São os chamados elétrons de caroço e não participam das ligações qúımicas.

Na camada de valência ficam os outros quatro elétrons, podendo assim formar até quatro

ligações qúımicas.

No estado fundamental sua configuração eletrônica é 1s22s22p2. No estado excitado, os

quatro elétrons da camada de valência podem formar ligações qúımicas com hibridização sp,

sp2 e sp3, formando compostos com propriedades f́ısico-qúımicas diferentes. O carbono está

presente em toda forma de vida, ocorrendo sobretudo em jazidas de carvão e nos petróleos,

bem como nas rochas do grupo dos carbonatos, como a calcita, CaCO4 e a magnesita, MgCO3

(10). O carbono puro é encontrado em duas formas bem conhecidas (11), constitúıdas por

ret́ıculos extensos: o grafite e o diamante.

No grafite, ver figura 2, os átomos de carbono estão organizados em camadas planas de

anéis hexagonais e interligados de modo que cada átomo de carbono tem ligações com três
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outros da mesma camada, formando ligações com hibridizações sp2. A distância de ligação

entre os carbonos no plano é 1,42 Å e a distância de ligação entre os carbonos nos planos

paralelos é de 3,35 Å. O grafite é um condutor razoável de eletricidade devido à mobilidade

dos elétrons nas fracas ligações entre os orbitais. É a forma mais estável do carbono em

temperatura ambiente e à pressão atmosférica.

Figura 2: Estrutura do grafite.(12) Figura 3: Estrutura do diamante.(13)

No diamante, os átomos de carbono, como mostra a figura 3, formam fortes ligações

simples com quatro átomos de carbono dispostos tetraédricamente em torno de si, formando

ligações com hibridização sp3. A distância entre os átomos de carbono é de 1,54 Å. Esta

estrutura faz com que os diamantes sejam extremamente duros e mais densos do que o

grafite e quimicamente menos reativos do que o grafite. Os diamantes são também excelentes

condutores de calor. Esta propriedade, combinada com a extrema dureza que têm, os tornam

excelentes componentes de brocas e de outras ferramentas de corte. O diamante e o grafite

são conhecidos há séculos e acreditava-se que fossem as únicas formas alotrópicas do carbono

com estrutura bem-definida.

1.1.1 Hibridização dos Orbitais de um Átomo de Carbono

Na configuração eletrônica do átomo de carbono no estado fundamental, 1s22s22p2, o



1.2 Fulerenos 5

orbital 1s2 contém dois elétrons fortemente ligados e quatro elétrons nos orbitais 2s22p2 que

estão ligados mais fracamente. Estes elétrons se distribuem pelos orbitais 2s, 2px, 2py e

2pz, segundo o prinćıpio de exclusão de Pauli e a regra de Hund. Como a diferença de

energia entre os ńıveis de energia superior 2p (2px, 2py, 2pz) e inferior 2s no carbono é

pequena comparada com a energia de ligação qúımica, as funções de onda eletrônicas para

estes quatro elétrons podem facilmente misturar-se um com os outros mudando, portanto, a

ocupação dos orbitais 2s e 2p (2px, 2py, 2pz) de modo a aumentar a energia de ligação do

átomo de carbono com os átomos de sua vizinhança. Esta mistura dos orbitais atômicos 2s

e 2p (2px, 2py, 2pz) é chamada hibridização ou hibridação.

O resultado da combinação de um orbital s com três orbitais p (px, py e pz) de um mesmo

átomo são quatro orbitais h́ıbridos sp3. Cada orbital h́ıbrido sp3 tem a mesma forma e

difere dos outros pela orientação, determinada pelos ângulos do tetraedro, como ocorre no

diamante.

Um orbital s e dois orbitais p (por exemplo px e py) de um mesmo átomo podem se

combinar para formar três orbitais atômicos h́ıbridos sp2, dirigidos para os vértices de um

triângulo eqüilátero, como ocorre no grafite.

No grafite somente três dos elétrons de valência de cada carbono são utilizados na formação

de orbitais h́ıbridos sp2; o quarto elétron é aproveitado para formar ligações π. Como os

elétrons π são delocalizados, o grafite pode conduzir corrente elétrica. O grafite é a forma

termodinâmicamente estável do carbono, com uma diferença para o diamante de 1,9 kJmol−1,

à temperatura ambiente e pressão normal (14).

Analogamente, é posśıvel que um orbital s e um orbital p (px, por exemplo) se hibridizem

para formar dois orbitais atômicos h́ıbridos sp, que formam um com o outro um ângulo de

180◦ como ocorre no acetileno, C2H2 (HC≡CH).

Falaremos agora sobre outra forma alotrópica do carbono, os fulerenos.

1.2 Fulerenos

Em 1985, Harold Kroto, da Universidade de Sussex (Inglaterra), Jasses Hearth, Sean

O’Brien, Robert Curl e Richard Smalley, da Universidade de Rice (Estados Unidos), pesqui-

savam a śıntese de compostos de carbono usando técnicas de vaporização, a laser, do grafite.

Eles estavam interessados em moléculas que apresentassem um aspecto de absorção seme-
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lhante ao observado na poeira interestelar. Identificaram, então, outra forma do carbono,

componente da fuligem, material negro que se recolhe quando se queimam combust́ıveis car-

bońıferos em atmosfera pobre em oxigênio. Esta substância é constitúıda por moléculas com

60 átomos de carbono, organizados numa estrutura bonita e regular. A estrutura do C60

Figura 4: Estrutura do fulereno C60.

como mostra a figura 4 é uma “gaiola” esférica de átomos de carbono. Com o exame cuida-

doso, percebemos que se parece com uma bola de futebol e sua superf́ıcie é constitúıda por

anéis pentagonais ligados a anéis hexagonais.

Os fulerenos são compostos contendo carbonos de hibridização sp2, mas não de uma forma

linear como no grafite, mas de uma forma distorcida, de maneira que os vários carbonos se

inclinam sobre si mesmos e formam uma superf́ıcie fechada, diferentemente da superf́ıcie

aberta do grafite. Sabemos, hoje, que este é apenas um membro da grande famı́lia de gaiolas

de carbonos denominada, em geral “fulerenos”. Alguns fulerenos têm menos de 60 átomos

de C (como o C10, o C20 e o C30) e outros número ainda maior: C70 e os fulerenos gigantes

C240, C540 e C960. O fulereno original, C60, é, no entanto, a molécula que se encontra em

maior abundância em um punhado de fuligem.

Os fulerenos têm extraordinárias propriedades e dezenas de posśıveis utilidades como:

rolamentos de esferas microscópicas, baterias lev́ıssimas, novos lubrificantes, novos plásticos,
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drogas para a radioterapia do câncer (com substância radioativa dentro da gaiola) e muitos

outros (11).

Iniciaremos agora os nanotubos de carbono, falaremos sobre suas propriedades estruturais,

formação, propriedades eletrônicas, śıntese, funcionalização e por fim, posśıveis aplicações.

1.3 Nanotubos de Carbono

Os nanotubos de carbono são materiais que apresentam propriedades eletrônicas e estru-

turais interessantes. São mais fortes, resistentes e flex́ıveis à aplicações de tensões e podem

ser metálicos ou semicondutores dependendo do seu diâmetro ou de sua quiralidade.

1.3.1 Propriedades Estruturais dos Nanotubos de Carbono

Nanotubos de carbono podem ser descritos como folhas de grafite, as quais chamamos de

grafeno, enroladas no formato de cilindros. Essas folhas podem formar estruturas variadas.

Podemos ter nanotubos formados apenas por uma única folha, single-walled carbon nanotubes

(SWCNTs) ou várias folhas enroladas formando uma estrutura tipo cabo coaxial multi-walled

carbon nanotubes (MWCNTs).

Assim, se enrolarmos a folha de grafite mostrada na figura 5 podemos obter as estruturas

de nanotubos aquirais e quirais.

Como o ângulo quiral θ define o tipo de estrutura dos nanotubos, temos que se θ = 0◦

teremos nanotubos armchair (n, n) (16). Se θ = 30◦ teremos nanotubos zig-zag (n, 0) (16).

Para todos os outros ângulos teremos nanotubos com estrutura tipo quiral (16).

O grafeno é uma rede hexagonal bidimensional. Seus vetores de base ~a1 e ~a2 estão

relacionados com o parâmetro de rede a e a distância entre os átomos de carbono por:

a = |~a1| = |~a2| =
√

3ac−c =
√

3 · (1, 42Å)= 2,46 Å, onde ac−c é o comprimento de uma

ligação carbono-carbono na folha de grafite, como mostra a figura 5.

A determinação estrutural do nanotubo depende unicamente do vetor quiral ~Ch, que é

definido por:
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Figura 5: Representação esquemática da construção de um SWCNT. Enrolando a folha de grafite
na direção do vetor quiral ~Ch, forma-se um cilindro, onde os pontos com coordenadas (0, 0) e

(7, 4) coincidem (ou seja, os śıtios O e A são equivalentes).(15)

~Ch = n~a1 +m~a2 ≡ (n,m) (1.2)

onde, n e m são inteiros e 0 ≤ m ≤ n.

O ângulo entre o vetor ~Ch e o vetor de base ~a1 é denominado ângulo quiral θ. O valor desse

ângulo pode variar entre 0o e 30o. Quando o ângulo θ é igual a zero, m = 0 temos o nanotubo

(n, 0). Esses nanotubos são denominados zig-zag. Quando θ = 30o temos m = n, gerando os

nanotubos (n, n). Esses são os nanotubos armchair. Para valores de θ intermediários temos

os nanotubos (n,m) que são classificados como nanotubos quirais.

A partir do vetor quiral ~Ch determinamos o diâmetro do nanotubo (18). O diâmetro do

tubo é definido por dt = L
π
, onde L é a medida da circunferência do tubo (L = | ~Ch|).

Assim,

dt =
| ~Ch|
π

=
L

π
(1.3)

ou

dt =
ac−c

√
3
√
n2 + n ·m+m2

π
(1.4)

O ângulo quiral é definido como o ângulo formado entre os vetores ~Ch e ~a1 sendo descrito
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Figura 6: Nanotubos de carbono tipo armchair (11, 11), tipo zig-zag (18, 0) e tipo quiral
(14, 7), respectivamente. (17)

por:

cos θ =
~Ch · ~a1

| ~Ch||~a1|
=

2n+m

2
√
n2 + n ·m+m2

, (1.5)

onde, 0◦ ≤ θ ≤ 30◦.

Além do vetor quiral que define a direção em torno da qual o tubo será enrolado, preci-

samos do vetor de translação ~T , cuja direção é paralela ao eixo do tubo e normal ao vetor

~Ch, para definirmos a célula unitária de um nanotubo.

O vetor translação é dado por:

~T = t1 ~a1 + t2 ~a2 ≡ (t1, t2) (1.6)

Como os vetores ~Ch e ~T são perpendiculares, realizando as operações vetoriais necessárias,

determinamos os valores de t1 e t2 em termos dos ı́ndices n e m:

t1 =
2m+ n

dR

(1.7)

t2 = −2n+m

dR

(1.8)

O módulo de ~T corresponde ao comprimento do tubo; |~T | =
√

3| ~Ch|
dR

, sendo:

dR =

{
d se n−m não for múltiplo de 3d

3d se n−m for múltiplo de 3d
(1.9)

onde d é o máximo divisor comum de (n,m). Com os vetores ~Ch (ao longo da direção

circunferencial) e ~T (ao longo do eixo), definimos a célula unitária no espaço real de um
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nanotubo.

Dividindo o valor da área da célula unitária definida por | ~Ch × ~T |, pela área de um

hexágono (|~a1 × ~a2|) podemos determinar o número de hexágonos por célula unitária para

cada nanotubo.

N =
| ~Ch × ~T |
|~a1 × ~a2| =

2

dR

(n2 + n ·m+m2) =
2L2

a2dR

(1.10)

1.3.2 Propriedades Eletrônicas dos Nanotubos de Carbono

As propriedades eletrônicas dos nanotubos de carbono dependem do seu diâmetro e qui-

ralidade. Um SWCNT pode ser metálico ou semicondutor dependendo dos parâmetros es-

truturais n e m. Um nanotubo de carbono do tipo quiral será semicondutor de gap “quase

nulo” se a diferença (n − m) for um múltiplo de 3. Se (n − m) não for múltiplo de 3 ele

será semicondutor com o gap variando inversamente com o diâmetro do tubo. Todos os

nanotubos de carbono armchair (n, n) são metálicos.

As propriedades eletrônicas dos nanotubos de carbono podem ser obtidas a partir da

análise da primeira zona de Brillouin (ZB) do grafeno.

A célula unitária no espaço real de um nanotubo é um retângulo gerado pelo vetor quiral

~Ch e de translação ~T , ver figura 5. Desde que há 2N átomos de carbono nesta célula unitária,

teremos N pares de bandas π divididas em ligantes e anti-ligantes.

Portanto, na rede direta o vetor unitário é definido por ~R = {~a1, ~a2} em coordenadas x e

y, onde:

~a1 =
(√3

2
,
1

2

)
a. (1.11)

~a2 =
(√3

2
,−1

2

)
a. (1.12)

No espaço rećıproco os vetores da rede rećıproca ~k1 ao longo da circunferência e ~k2 ao longo

do eixo do tubo são obtidos por:

~Ri · ~kj = 2πδij (1.13)

onde, ~Ri são os vetores da rede direta; assim, os vetores ~k1 e ~k2 são dados por:

~k1 =
1

N
(−t2~b1 + t1~b2) (1.14)

~k2 =
1

N
(m~b1 − n~b2) (1.15)
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onde, ~b1 e ~b2 são dados por:

~b1 =
(√3

3
, 1

)2π

a
(1.16)

~b2 =
(√3

3
,−1

)2π

a
(1.17)

Os vetores unitários da rede direta e rede rećıproca para nanotubos armchair e zig-zag

podem ser observados na figura 7.

Figura 7: Células unitárias e primeira zona de Brillouin para (a) nanotubos armchair e (b)
nanotubos zig-zag (linhas pontilhadas). O grafeno (linha cheia) é mostrado para comparação. (18)

A primeira zona de Brillouin do grafeno é um hexágono girado de 90o em relação à rede

no espaço real. Como o nanotubo é uma estrutura unidimensional, sua primeira zona de

Brillouin também deve ser unidimensional e estender-se ao longo do comprimento do tubo.

A 1a ZB (paralela ao eixo do tubo) é um segmento de reta que se repete N vezes devido à

periodicidade ao longo da direção circunferencial.

Vamos agora encontrar uma regra geral que determina quando um nanotubo deve ser

metálico ou semicondutor. O vetor ~k no ponto de simetria K na rede rećıproca vale:

|~k| = 4π

3a
ŷ, (1.18)
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este ponto, em relação aos vetores unitários x̂ e ŷ, tem coordenadas (0,1):

~Ch · ~k =
[
naŷ +

ma

2

(√
3x̂+ ŷ

)]
· 4π

3a
ŷ (1.19)

~Ch · ~k = 4π
[n
3

+
m

6

]
(1.20)

~Ch · ~k = 4π
(2n+m

6

)
(1.21)

pelo Teorema de Bloch:

~k · ~Ch = 2πq. (1.22)

onde, q = 1, ..., 2n. Substituindo esse valor nas equações (1.19) a (1.21), chegamos à relação

que define se um nanotubo é metálico ou não:

2n+m = 3q, (1.23)

onde, q é um número inteiro para o caso de um nanotubo metálico.

Na figura 8 mostramos um resumo das propriedades condutoras para alguns tipos de

nanotubos.

Figura 8: Resumo das propriedades condutoras para alguns tipos de nanotubos, onde vemos que
a maioria dos nanotubos apresenta um comportamento semicondutor. (16)
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1.3.3 Śıntese de Nanotubos de Carbono

Sintetizar grandes quantidades de nanotubos puros e de qualidade é objetivo de muitos

esforços cient́ıficos na atualidade. O método laser ablation (ablação por laser) é uma das

inúmeras técnicas de śıntese de nanotubos de carbono. Consiste em vaporizar o grafite medi-

ante radiação laser numa atmosfera de gás inerte como o hélio ou argônio de alta densidade

(18). O método de descarga por arco voltáico é outra técnica utilizada. Baseia-se numa

descarga de arco elétrico gerado entre dois eletrodos numa atmosfera de hélio ou argônio.

Usando metais catalisadores gera-se SWCNTs. Sem a presença destes obtem-se MWCNTs

(19). Outro método é a chemical vapour deposition (deposição qúımica por vapor) CVD.

O CVD é o processo no qual a reação qúımica, entre um composto volátil do material a

ser depositado e outros gases, produz um sólido não-volátil que é depositado atômicamente

em um substrato. Esta técnica permite obter nanotubos de carbono de diversas formas e

sobre diferentes substratos, possibilitando a produção de amostras mais elaboradas tais como

verticalmente alinhadas, com diferentes diâmetros e comprimentos aproximadamente iguais.

É um método barato se comparado com o método de deposição por arco voltáico e ablação

por laser (15). Nas figuras 9 e 10 temos exemplos de imagens de microscópia eletrônica de

varredura, de SWCNTs preparados sobre substratos de quartzo.

Figura 9: Tubos alinhados, normais à
superf́ıcie do substrato. (20)

Figura 10: Tubos após remoção de
impurezas dos extremos dos tubos. (20)

Recentemente novas técnicas de evaporação de carbono usando plasma de alta freqüência

têm produzido nanotubos MWCNTs com elevado grau de pureza (95%), alta qualidade e

com até 0,4 nm de diâmetro interno e 5,0 nm de diâmetro externo (17).

1.3.4 Funcionalização de Nanotubos de Carbono
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O estudo da interação de nanotubos de carbono com outros tipos de moléculas constitui

o que chamamos de funcionalização de nanotubos de carbono. Nanotubos funcionalizados

podem ter propriedades eletrônicas e mecânicas que são substancialmente diferentes dos

nanotubos não funcionalizados, podendo ser usados de forma a potencializar a ação como

sensores qúımicos, ou como dispositivos eletrônicos e mecânicos de escala nanométrica.

Experimentos relacionados com funcionalização de nanotubos iniciaram-se com a alta

adsorção de flúor em SWCNT e substituição de SWCNT fluorados em solução (21, 22).

Também tem sido intensamente investigada, tanto teoricamente como experimentalmente a

funcionalização direta de SWCNT através de suas paredes, com compostos qúımicos, como:

hidrogênio atômico (23), radicais de poĺımeros (24), ácido nitrônio (3), etc. Nestes casos, em

geral, as propriedades eletrônicas e consequentemente a reatividade qúımica é alterada em

função da funcionalização.

1.3.5 Aplicações dos Nanotubos de Carbono

Essa nova famı́lia de alótropos do carbono possui propriedades interessantes como alta

resistência mecânica além de apresentar estrutura eletrônica única, apontando para diversas

aplicações. De fato, muitas aplicações potenciais para os nanotubos de carbono estão sendo

propostas, incluindo a obtenção de compósitos condutores ou de alta resistência mecânica,

dispositivos para armazenamento e conversão de energia, sensores, dispositivos semicondu-

tores em escala nanométrica, entre outras. De um ponto de vista de aplicações diretas,

os nanotubos podem ser ainda usados como peneiras moleculares, como material para ar-

mazenamento de hidrogênio, como aditivos para materiais poliméricos e como suporte em

processos cataĺıticos, por exemplo.

Pesquisas em nanodispositivos à base de nanotubos de carbono e DNA indicam que nano-

tubos de carbono podem ser usados juntamente com o siĺıcio, na fabricação de nanoestruturas

de forma a obter circuitos mais rápidos, mais eficientes e muito menores. (25)

Uma outra interessante aplicação de nanotubos é o uso como sensores biológicos im-

plantáveis no corpo humano. Um exemplo é o monitoramento cont́ınuo dos ńıveis de glicose.

O biossensor explora a propriedade de fluorescência dos nanotubos; eles são recobertos com

uma molécula que reage com a glicose, e são encapsulados em tubos de vidro. O vidro tem

uma capilaridade tal que permite a entrada da glicose e evita o contato com células do corpo.

A potência do brilho do sensor, iluminado por laser infravermelho, é diretamente relacionado
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com a concentração de glicose nos tecidos, como mostra a figura 12 (26)

Figura 11: Sensor biológico monitora
ńıveis de glicose. (26)

Figura 12: Simulação computacional do
sensor biológico. (26)

Estes exemplos não esgotam as aplicações dos nanotubos de carbono, mas mostra de

forma reduzida a importância do estudo de nanomateriais na atualidade. É um ramo ci-

ent́ıfico crescente e bastante promissor que certamente fará parte de todo e qualquer centro

de pesquisa do Brasil e do Mundo.



16

2 Metodologia

Neste caṕıtulo descrevemos a metodologia utilizada para o desenvolvimento da simulação

computacional.

2.1 Fundamentação Teórica

Conhecer as propriedades f́ısicas dos materiais tem oferecido à ciência um grande campo

de pesquisa. É posśıvel através de simulações computacionais de primeiros prinćıpios deter-

minar as propriedades eletrônicas e estruturais de sólidos e moléculas. Para determinar estas

propriedades é necessário conhecer a função de onda do sistema que está sendo investigado.

A solução da equação de Schrödinger fornece a função de onda do sistema. A equação de

Schrödinger a ser resolvida tem a forma

Ĥ(~r, ~R)Φ(~r, ~R) = EΦ(~r, ~R). (2.1)

onde, ~r representa as posições dos elétrons e ~R representa as posições dos núcleos do sistema

em estudo e Ĥ(~r, ~R) é o operador Hamiltoniano não relativ́ıstico escrita na forma:

Ĥ(~r, ~R) =
∑

k

~P 2
k

2Mk

+
1

2

∑

kk′

ZkZk′

| ~Rk − ~Rk′|
+

∑
i

~P 2
i

2
+

1

2

∑
ij

1

|~ri − ~rj| −
∑

ki

Zk

| ~Rk − ~ri|
. (2.2)

nesta equação o primeiro termo é o operador energia cinética dos núcleos, o segundo termo é

a energia potencial de interação núcleo-núcleo, o terceiro termo é o operador energia cinética

dos elétrons e os dois últimos representam a energia potencial de interação elétron-elétron e

a energia potencial de interação núcleo-elétron, respectivamente.
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A equação (2.2) tem solução exata apenas para sistemas simples. Para outros sistemas

é necessário fazer uso de aproximações e métodos teóricos e computacionais da mecânica

quântica. A primeira aproximação a ser considerada é a aproximação de Born-Oppenheimer

(27) que está fundamentada no fato que os núcleos são muitos mais pesados que os elétrons.

Desta forma, os núcleos movem-se muito mais lentamente que os elétrons. Assim, podemos

considerar os elétrons em cada instante de tempo sujeitos a um campo de núcleos fixos.

Portanto, pode-se desprezar o termo de energia cinética dos núcleos na equação (2.2) e

considerar constante o termo de energia potencial de interação núcleo-núcleo. Os termos

restantes na equação (2.2) são conhecidos como Hamiltoniano eletrônico.

Portanto, com a aproximação de Born-Openheimer, o problema se reduz a resolver o

Hamiltoniano eletrônico num campo nuclear fixo, ou seja,

Ĥel(~r, ~R) =
∑

i

~P 2
i

2
+

1

2

∑
ij

1

|~ri − ~rj| −
∑

ki

Zk

| ~Rk − ~ri|
. (2.3)

Assim a solução da equação (2.1) envolvendo a Ĥel, será

ĤelΨ(~r) = EelΨ(~r). (2.4)

A solução Ψ(~r) é a função de onda dos N elétrons do sistema que deve estar normalizada

∫
|Ψ(~r1, ~r2, ..., ~rN)|2d~r1d~r2...d ~rN = 1. (2.5)

Pelo fato dos elétrons serem férmions, Ψ(~r) deve ser antisimétrica, portanto

Ψ(~r1, ..., ~ri, ..., ~rj, ..., ~rN) = −Ψ(~r1, ..., ~rj, ..., ~ri, ..., ~rN). (2.6)

A equação (2.4) é ainda um problema de solução não viável, devido ao acoplamento

eletrônico decorrente da energia potencial elétron-elétron. A aproximação de Hartre-Fock

permite solucionar este problema (27), a qual substitui a influência da interação coulombiana

elétron-elétron sobre um dado elétron do sistema por um campo médio e considera a função de

onda Ψ como um único determinante de Slater. Por outro lado, existe uma forma alternativa

de resolver a equação de Schrödinger para o estado fundamental do sistema, a qual redefine a

variável básica do problema como sendo a densidade eletrônica, ao invés da função de onda.

Descreveremos agora a teoria do funcional da densidade, a qual é utilizada pelo programa
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computacional SIESTA em todos nossos cálculos.

2.1.1 Teoria do Funcional da Densidade

A Teoria do Funcional de Densidade é um método da mecânica quântica desenvolvido por

Hohenberg e Kohn em 1964 (4). A base da teoria do funcional da densidade afirma que a

energia eletrônica do estado fundamental e outras propriedades atômicas são determinadas

pela densidade eletrônica ρ.

O trabalho de Hohemberg-Kohn está baseado em dois teoremas, os quais relatam:

Teorema 1: A densidade eletrônica do estado fundamental ρ(~r) é unicamente determi-

nada, a menos de uma constante adicional, a partir do potencial externo υext(~r).

Teorema 2: O valor mı́nimo do funcional da energia E[ρ(~r)] é a energia do estado

fundamental e a densidade com a qual se obtém esse mı́nimo é a densidade exata de uma

part́ıcula no estado fundamental.

Desta forma, se N elétrons movem-se num potencial externo υext(~r), gerado pela interação

entre esses elétrons e os núcleos, ı́ons ou quaisquer campos externos, ele é dado por:

υext(~r) = −
∑

A

ZA

riA

. (2.7)

A energia total de um sistema multieletrônico na presença desse potencial externo, pode

ser escrita como um funcional da densidade eletrônica ρ(~r):

E[ρ(~r)] =

∫
d3~r

{
υext(~r)ρ(~r) + F [ρ(~r)]

}
(2.8)

onde, F [ρ(~r)] é um funcional da densidade ρ(~r) e independe do potencial externo υext(~r).

Se conhecemos a densidade ρ0(~r), então conhecemos o potencial que o gera υext(~r) e a

energia do estado fundamental E0(~r). Portanto, o valor mı́nimo de E[ρ(~r)] é E0.

E[ρ(~r)] ≥ E0[ρ0(~r)]. (2.9)

Este é um resultado que implica que, em prinćıpio, a energia e a densidade do estado

fundamental podem ser obtidas através de um processo de minimização variacional sobre a
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densidade eletrônica ρ(~r):

∂E

∂ρ
= 0 (2.10)

sendo:

∫
ρ(~r)d3~r = N (2.11)

ou seja, a variação da densidade eletrônica não deve alterar o número total de part́ıculas N.

2.1.1.1 O Funcional de Kohn-Sham

A prova do teorema de Hohenberg e Kohn não inclui uma representação expĺıcita para o

termo F [ρ(~r)]. Devemos então determinar a forma desse funcional. Kohn e Sham postularam

que o funcional F [ρ(~r)] poderia ser decomposto como a soma das seguintes contribuições:

F [ρ(~r)] = T [ρ(~r)] +
e2

2

∫ ∫
d3~rd3~r′

ρ(~r)ρ(~r′)

|~r − ~r′| + Exc[ρ(~r)]. (2.12)

O primeiro termo está relacionado com a energia cinética de um sistema de elétrons

não interagentes com densidade eletônica ρ(~r). O segundo termo representa a interação

coulombiana entre elétrons. O último termo corresponde à energia de exchange-correlação.

A expressão geral para o funcional de energia E[ρ(~r)] fica escrito da seguinte maneira:

E[ρ(~r)] = T [ρ(~r)] +

∫
d3~rVext~rρ(~r) +

e2

2

∫ ∫
d3~rd3~r′

ρ(~r)ρ(~r′)

|~r − ~r′| + Exc[ρ(~r)]. (2.13)

De acordo com o teorema de Hohenberg e Kohn, o funcional de energia E[ρ(~r)], dado pela

equação (2.13) é estacionário com respeito a variações na densidade eletrônica, ou seja, está

sujeito à condição:

δE[ρ(~r)]

δρ(~r)
=

∫
d3~rδρ(~r)

[
T [ρ(~r)]

δρ(~r)
+ Vext(~r) +

e2

2

∫
d3~r′

ρ(~r′)

|~r − ~r′| +
δExc[ρ(~r)]

δρ(~r)

]
= 0. (2.14)

com a condição:
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∫
δρ(~r)d3~r = 0 (2.15)

Se aplicarmos a condição (2.15) à equação (2.14), obtemos:

T [ρ(~r)]

δρ(~r)
+ Vext(~r) +

e2

2

∫
d3~r′

ρ(~r′)

|~r − ~r′| +
δExc[ρ(~r)]

δρ(~r)
= λ. (2.16)

onde, λ é o multiplicador de Lagrange associado à condição de número constante de part́ıculas.

Em geral, é muito dif́ıcil resolver a equação (2.13) diretamente em função da densidade

eletrônica ρ(~r), principalmente devido ao termo de energia cinética T [ρ(~r)].

Para contornar esta questão, é usual introduzir orbitais de uma part́ıcula Ψ(~r), de modo

que o operador de energia cinética pode ser expresso em função de tais estados:

T [ρ(~r)] = − ~
2

2m

N∑
i=1

∫
d3~rψ∗i (~r)∇2ψi(~r). (2.17)

Segue que a solução do problema pode ser encontrada resolvendo um conjunto de equações do

tipo Schödinger para as part́ıculas não interagentes sob a influência de um potencial Vtotal(~r),

onde:

Vtotal(~r) = Vext(~r) +
e2

2

∫
d3~r′

ρ(~r′)

|~r − ~r′| +
δExc[ρ(~r)]

δρ(~r)
. (2.18)

e

ρ(~r) =
N∑

i=1

ωi|Ψi(~r)|2. (2.19)

com ωi sendo o número de ocupação do i-ésimo estado.

A implementação desse método leva, portanto, a um conjunto de equações cuja solução

deve ser obtida da maneira usual por um processo de iteração autoconsistente, até que um

critério de convergência previamente estipulado seja satisfeito.

Em resumo, o formalismo Kohn-Sham expressa a densidade eletrônica ρ(~r) em termos de

um conjunto de orbitais não interagentes, permitindo que a energia e a densidade eletrônica

do estado fundamental sejam obtidas, desde que exista uma aproximação razoável para a

energia de exchange-correlação Exc[ρ(~r)]. É importante salientar o fato de que não existe uma

maneira sistemática para encontrar ou determinar a forma de um funcional de densidade. O

caminho mais adequado é obter a solução exata para um sistema de referência e considerar

que o sistema de interesse apresenta um comportamento similar.
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2.1.2 Termo de Exchange-Correlação

Na prática, para utilizarmos as equações de Kohn-Sham, é necessário o emprego de apro-

ximações para calcular o termo de exchange e correlação e o potencial externo. Neste traba-

lho, optamos pela Aproximação de Densidade Local (LDA).

Na LDA, o termo de troca e correlação é descrito como:

Exc[ρ(~r)] =

∫
ρ(~r)εhom

xc [ρ(~r)]d~r. (2.20)

onde, o termo εhom
xc [ρ(~r)] é a energia de exchange e correlação por part́ıcula de um gás

de elétrons homogêneo, com densidade ρ(~r). De acordo com a LDA, cada elemento de

volume contribui para a energia total de troca e correlação e depende somente do valor da

densidade neste determinado volume. Quando utilizamos a LDA estamos usando a expressão

da correlação de um gás de elétrons homogêneo de Ceperley e Alder (28) como parametrizada

por Perdew e Zunger (7).

Apesar de sua simplicidade, a LDA tem se mostrado muito eficiente para cálculos de

sólidos, apresentando bons resultados para as propriedades estruturais e eletrônicas, como o

parâmetro de rede e cálculo de estrutura de bandas, respectivamente.

2.1.3 Método do Pseudopotencial

Os pseudopotenciais são introduzidos com o objetivo de simplicar os cálculos de estru-

tura eletrônica e tornar viável o termo de potencial externo. Os cálculos que descrevem a

estrutura eletrônica do sistema, são, em geral, computacionalmente caros. Os elétrons mais

fortemente ligados ao núcleo atômico, chamados de elétrons do caroço iônico, não tem papel

determinante nas ligações qúımicas. Assim, podemos eliminar os estados de caroço iônico e

os potenciais fortes responsáveis por ligá-los. Com o método do pseudopotencial, o átomo

é separado em duas regiões, uma mais interna delimitada por um raio arbitrário, denomi-

nado raio de corte (rc), onde estão localizados os elétrons do caroço e outra região externa

a este raio de corte, onde estão os elétrons de valência (elétrons responsáveis pelas ligações

qúımicas). Devemos garantir que as funções de onda dos elétrons de valência sejam orto-

gonais aos estados do caroço. Um número infinito de pseudopotenciais pode ser constrúıdo

obedecendo essa condição de ortogonalidade.
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A maioria dos pseudopotenciais usados em cálculos de estrutura eletrônica são constrúıdos

a partir de cálculos da função de onda de todos os elétrons. Dentro da teoria do funcional

da densidade fazemos um cálculo assumindo a aproximação da esfera blindada e resolvemos,

de forma autoconsistente a equação radial de Kohn e Sham (5).

[
− 1

2

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ V [ρ(~r)]

]
rRnl(~r) = εnlrRnl(~r). (2.21)

onde V [ρ(~r)] é o potencial autoconsistente para uma part́ıcula, da forma

V [ρ(~r)] = −Z
r

+ VH [ρ(~r)] + µxc[ρ(~r)]. (2.22)

sendo ρ(~r) a densidade eletrônica para as funções de onda ocupadas em Rnl(~r). VH [ρ(~r)] é o

potencial de Hartree e µxc[ρ(~r)] é a aproximação usada para o termo de troca e correlação.

Os pseudopotenciais conhecidos como de norma conservada são constrúıdos de modo que

quatro condições sejam satisfeitas (29):

• A pseudofunção de onda (PP) gerada a partir do pseudopotencial, não deve conter

nodos. Esta condição vem do fato de que a pseudofunção de onda deve ser suave.

• A pseudofunção de onda, para determinado momento angular l, deve ser igual à função

de onda de todos os elétrons (AE), a partir do raio de corte rc, ou seja,

RPP
l (~r) = RAE

l (~r). (2.23)

para r > rc, ou convergir rapidamente para este valor.

• A carga no interior de rc, para as duas funções de onda, deve ser igual, ou seja,

∫ rc

0

|RPP
l (~r)|2r2dr =

∫ rc

0

|RAE
l (~r)|2r2dr. (2.24)

• Os autovalores de todos os elétrons de valência e os autovalores do pseudopotencial

devem ser iguais,

εPP
l = εAE

l . (2.25)

Obtida a pseudofunção de onda, que satisfaz as condições acima, o pseudopotencial blin-

dado é determinado invertendo a equação (2.21):

V PP
scr,l(~r) = εl − l(l + 1)

2r2
+

1

2rRPP
l

d2

dr2
[rRPP

l (~r)]. (2.26)
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Da equação (2.26) vemos que, para que o pseudopotencial seja cont́ınuo é necessário que a

pseudofunção de onda tenha suas derivadas primeira e segunda cont́ınuas. Ainda, para que

o pseudopotencial seja suave, sem singularidade na origem, a pseudofunção de onda deve-se

comportar como rl nas proximidades da origem.

Podemos obter o pseudopotencial iônico, a partir do pseudopotencial blindado, dado pela

equação (2.26), subtraindo os potenciais de Hartree V PP
H e o termo de troca e correlação

V PP
xc . Assim,

V PP
ion,l(~r) = V PP

scr,l(~r)− V PP
H,l (~r)− V PP

xc,l (~r). (2.27)

A principal consequência deste procedimento para gerar o pseudopotencial é que cada

componente do momento angular da função de onda perceberá como um potencial diferente.

O operador pseudopotencial iônico pode ainda ser escrito como

V PP
ion,l(~r) = V PP

ion,local(~r) +
∑

l

Vnonlocal,l(~r)P̂l. (2.28)

onde, V PP
ion,local(~r) é o potencial local e

Vnonlocal,l(~r) = V PP
ion,l(~r)− Vion,local(~r). (2.29)

é o pseudopotencial não local, ou mais precisamente semilocal, de componente do momento

angular l. P̂l, na equação (2.28), é a projeção da l -ésima componente do momento angular

da função de onda.

O pseudopotencial local pode ser escolhido arbitrariamente, desde que a soma em (2.28)

seja truncada em algum valor de l. O pseudopotencial local será escolhido de forma que ele

reproduza adequadamente o espalhamento atômico para todos os momentos angulares mais

altos. Já o pseudopotencial semilocal (2.29) pode ser transformado em uma forma não-local

usando um procedimento sugerido por Kleinman e Bylander (30).

Para obtermos uma rápida convergência em cálculos de energia total de um sistema, ou

seja, uma rápida convergência das propriedades deste sistema, utilizamos um pseudopotencial

suave.

No desenvolvimento de um pseudopotencial suave, levamos em consideração o procedi-

mento de Kerker (31), onde podemos gerar uma famı́lia parametrizada de pseudopotenciais

de norma conservada. Primeiramente, devemos fazer com que a pseudofunção de onda den-
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tro do raio de corte rc seja uma função anaĺıtica, a qual comporta-se como rl para r pequeno

e não tenha nodos. Desta forma, a pseudofunção de onda de Kerker é definida como:

RPP
l (~r) =

{
RAE

l (~r) se r ≥ rc

rl exp[p(~r)] se r ≤ rc

(2.30)

onde, p(~r) é um polinônio de grau n = 4.

p(~r) = c0 +
4∑

i=2

cir
i. (2.31)

Para evitar a singularidade do pseudopotencial blindado Vscr,l(~r) em r = 0, o coeficiente

c1 na expansão polinomial (2.31) não é considerado. Os quatro coeficientes do polinômio são

determinados pelas condições do pseudopotencial de norma conservada.

O pseudopotencial blindado é obtido invertendo a equação radial de Schrödinger

Vsrc,l(~r) =





V AE(~r) se r ≥ rc

εl + l+1
r

p′(r)
2

+
p′′(r)+[

p′(r)
2

]2

2
se r ≤ rc

. (2.32)

A vantagem deste procedimento é que a pseudofunção de onda RPP
l (~r) e o pseudopotencial

blindado Vscr,l(~r) são funções anaĺıticas dentro do raio de corte rc.

Aumentando a ordem n do polinômio p(~r), o método de Kerker é generalizado, sendo

que os coeficientes adicionais permitem uma maior suavidade dos pseudopotenciais, sem

aumentar o raio de corte rc.

Esta generalização é feita por Troullier e Martins (32) na construção de um pseudopoten-

cial suave. Nesta construção, a parte radial da pseudofunção de onda é definida como em

(2.30), com o polinômio p(~r) de ordem n igual a seis em r2, ou seja,

p(~r) = c0 + c2r
2 + c4r

4 + c6r
6 + c8r

8 + c10r
10 + c12r

12. (2.33)

Os sete coeficientes do polinômio (2.33) são determinados usando as seguintes condições:

• A carga deve ser conservada dentro de um raio de corte.

• A pseudofunção de onda e suas quatro primeiras derivadas devem ser cont́ınuas em rc.
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• O pseudopotencial blindado na origem deve ser zero, Vscl,l(0) = 0, o que resulta em

c22 + c44(2l + 5) = 0. (2.34)

Isto garante que o pseudopotencial seja suave.

2.1.4 Funções de Base Atômica

Resolver as equações de Kohn e Sham para átomos torna-se relativamente fácil devido

à simetria esférica destes. Já para outros sistemas como moléculas e cristais torna-se mais

complexa.

Uma maneira de contornar este problema é fazer uso, das chamadas funções de base, onde

as funções de onda são escritas em termos de um conjunto completo de funções. Introduzindo

um conjunto de k funções de base φu, podemos expressar cada função como uma combinação

destes φu.

ψi(~r) =
k∑

u=1

Cuφu(~r), (2.35)

onde, Cu são os coeficientes desta expansão, a serem determinados. Descrevemos aqui uma

forma de construir o conjunto base φu(~r) por orbitais atômicos numéricos utilizados pelo

programa Siesta (6).

2.1.4.1 Conjunto de Base de Orbitais Atômicos Numéricos

Os orbitais atômicos são soluções do Hamiltoniano de Kohn e Sham para pseudoátomos

isolados, em um grid (malha) radial com a mesma aproximação para sólidos e moléculas.

As funções base localizadas são determinadas pela aplicação de condições de contorno, ou

multiplicando os orbitais do átomo livre por uma certa função de corte. Desta forma, obtemos

orbitais localizados que serão zero numa região externa, a partir de um dado raio de corte.

Neste tipo de base três condições devem ser observadas:

• o número de orbitais por átomos;

• o alcance do raio de cutoff dos orbitais;
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• a forma de confinamento dos orbitais atômicos numéricos.

A seguir descreveremos brevemente cada uma destas condições.

2.1.4.2 Número de Orbitais por Átomos

A base single-ζ (SZ), conhecida como base mı́nima, possui uma função radial por momento

angular na valência do átomo isolado. Esta base agiliza os cálculos em sistemas de muitos

átomos. Para cálculos que requerem uma flexibilidade maior na parte angular e na parte

radial, a base SZ é muito ŕıgida.

Podemos obter uma maior flexibilidade radial partindo de uma base SZ adicionando uma

segunda função por momento angular. O conjunto base obtido adicionando esta segunda

função é conhecido como double-ζ (DZ).

A idéia básica é adicionar um segundo orbital numérico que reproduza a função de onda

original a partir de um determinado raio externo rm e tenha comportamento suave na origem

com rl(a−br2), onde os parâmetros a e b se ajustam de modo que esta função e sua derivada

sejam cont́ınuas em rm. O raio é fixado de modo que a cauda do orbital, a partir deste raio,

tenha um determinado valor da sua norma. Desta forma, podemos gerar o mesmo espaço

de Hilbert tomando uma segunda função como sendo a diferença entre a função original e

esta nova função. A vantagem desta segunda função é que ela está estritamente localizada

em um raio rm, menor que o raio de corte original (r), o que reduz o custo computacional.

2.1.4.3 Raio Cutoff dos Orbitais Atômicos Numéricos

A vantagem de usar orbitais estritamente localizados (aqueles que se anulam acima de um

determinado raio de corte) deve-se ao fato de as matrizes Hamiltonianas e de overlap nessa

base tornam-se esparsas.

Para bases estritamente localizadas, o problema é encontrar uma maneira sistemática

para definir todos os diferentes raios de cutoff, já que tanto a exatidão como a eficiência

computacional nos cálculos dependem deles. O modelo usual é um no qual todos os raios são

definidos em função de um só parâmetro, este parâmetro é conhecido como energia de shift ;

ou seja, o incremento em energia que sofre o orbital quando está confinado. Se limitarmos
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todos os raios de maneira que este incremento seja o mesmo para todos os orbitais, geramos

uma base que evita a transferência de carga.

2.1.4.4 Forma dos Orbitais Atômicos Numéricos

Dentro da aproximação dos pseudopotenciais é importante que as funções base se ajustem

à forma do pseudopotencial na região próxima ao núcleo (região do caroço). Isso conseguimos

utilizando, como base, as soluções do Hamiltoniano de Kohn e Sham para o pseudopotencial

correspondente ao átomo livre. A forma dos orbitais para os raios maiores depende do raio

de corte e da maneira que é feito o confinamento.

A forma do potencial de confinamento mais usual é uma na qual evitamos os problemas de

confinamentos abruptos e/ou descontinuidades. Esse potencial se anula na região do caroço,

é cont́ınuo e com todas as derivadas cont́ınuas a partir de um raio interno ri e diverge em rc

assegurando a localização suave (6). Sua forma funcional é:

V (~r) = V0
e
− rc−ri

r−ri

rc − r
. (2.36)
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3 Resultados e Discussões

3.1 Introdução

Neste trabalho estudaremos os nanotubos de carbono (5,5), (8,0) e bundle de nanotu-

bos de carbono (8,0) interagindo com o cátion nitrônio (NO+
2 ), ânion hexafluoroantimonato

(SbF−6 ) e a molécula nitrônio hexafluoroantimonato (NO2SbF6). Neste estudo fizemos uso

de simulações computacionais de primeiros prinćıpios baseadas na teoria do funcional da

densidade (4, 5) implementada no programa computacional SIESTA (6). Neste trabalho

tratamos o potencial de exchange–correlação via aproximação da densidade local (LDA) e o

pseudopotencial de Troullier-Martins é usado para descrever a interação entre os elétrons de

caroço e os elétrons de valência. As funções de onda de valência são representadas por uma

combinação linear de orbitais pseudo-atômicos duplo-zeta mais polarização (DZP) e um raio

de cutoff de 120 Ry é empregado para representar a densidade de carga, com um aenergia de

shift de 0,1 eV. A zona de Brillouin é descrita por 27 pontos ~k no caso dos nanotubos (5,5)

e (8,0) ao longo da direção Γ-X e 27 pontos ~k são usados no caso do bundle de nanotubos de

carbono (8,0) na direção de alta simetria A-H-L-A-Γ-M-K-Γ, ambos na forma proposta por

Monkhorst e Pack (9). Para simular os ı́ons fizemos uso do recurso NetCharge permitido pelo

programa Siesta, este recurso não permite localizar a carga sobre um átomo espećıfico, mas

levamos em consideração o fato dos nanotubos de carbono serem neutros. Pelos resultados

obtidos, que mostraremos nas próximas seções, vemos que o comportamento dos sistemas

carregados esta em concordância com o esperado, isto é, o NO+
2 recebe carga do tubo já que

possui um elétron a menos e o SbF−6 doa carga para o tubo, pois tem um elétron a mais.

Em todas as configurações estudadas, os átomos envolvidos foram completamente relaxados

até que a força sobre cada coordenada atômica fosse menor que 0,05 eV/Å.

A energia de ligação (El) dos sistemas considerados é calculada usando a fórmula:

El = E[tubo+X]− E[tubo]− E[X], (3.1)
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onde X representa o NO+
2 , SbF−6 ou NO2SbF6. Desta forma, E[tubo + X] é a energia total

do tubo interagindo com X, E[tubo] é a energia total do tubo puro e E[X] é a energia total

de X isolado.

As propriedades eletrônicas dos sistemas considerados são determinadas através de cálculos

de estrutura eletrônica de bandas.

Neste caṕıtulo descreveremos primeiramente os nanotubos (5,5) e suas interações com

NO+
2 , SbF−6 e com NO2SbF6. Em seguida analisaremos os nanotubos (8,0) e suas interações

com NO+
2 , SbF−6 e com NO2SbF6 e finalmente os bundles de nanotubos de carbono intera-

gindo com NO+
2 , SbF−6 e com NO2SbF6.

3.2 Nanotubo de Carbono (5,5) Interagindo com NO+
2 ,

SbF−
6 e NO2SbF6

Nesta seção descrevemos os resultados estruturais e eletrônicos obtidos para o SWCNT

(5,5) interagindo com os ı́ons NO+
2 e SbF−6 e a molécula NO2SbF6.

A estrutura relaxada do SWCNT (5,5) interagindo com o cátion NO+
2 é mostrada na figura

13. O ı́on NO+
2 , na configuração inicial, encontrava-se na sua estrutura linear, passando a

configuração planar após iniciar o processo de otimização estrutural. A distância de ligação

C-N é de 1,58 Å na sua configuração final de mı́nima energia. Esta situação é observada,

com apenas uma exceção, em todos os sistemas considerados, como mostraremos nas seções

seguintes. A estrutura otimizada do tubo (5,5) interagindo com o SbF−6 é mostrada na figura

14, onde a distância de ligação C-F é de 1,95 Å.

Na figura 15 temos a estrutura otimizada do tubo (5,5) interagindo com a molécula

NO2SbF6. Nesta situação, observamos que a distância de ligação entre o átomo de car-

bono do tubo e o átomo de oxigênio no ı́on é de 1,78 Å e a distância de ligação C-F é de

1,95 Å.

A figura 16 (a) mostra a estrutura de bandas para o nanotubo (5,5) puro, para fins de

comparação. Este sistema é metálico, pois podemos observar que os ńıveis π e π∗ se tocam.

A interação do NO+
2 com o tubo (5,5), mostrada na figura 16 (b), mostra que os ńıveis

π e π∗ separam-se devido a quebra de simetria provocada pelo NO+
2 , e ambos cruzam o

ńıvel de Fermi, permanecendo o sistema com caráter metálico. Também observamos que os

ńıveis degenerados na banda de condução e valência sofrem deslocamentos. Quando o SbF−6
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Figura 13: Estrutura otimizada do nanotubo de carbono (5,5) interagindo com NO+
2 .

interage com o tubo (5,5) não ocorre separação entre os ńıveis π e π∗, como pode ser visto

na figura 16 (c), sendo que o ńıvel π∗ apresenta uma menor dispersão que o ńıvel π, quando

o ânion interage com o tubo. No caso da interação da molécula NO2SbF6 com o tubo (5,5),

figura 16 (d), podemos observar uma mundaça na estrutura de bandas deste sistema quando

comparado com o tubo puro. Os ńıvies π e π∗ são deslocados para o centro da zona de

Brillouin na direção Γ-X. Os ńıveis degenerados são separados, tanto na banda de valência

como na banda de condução.

As energias de ligação, calculadas a partir da fórmula 3.1, para o NO+
2 interagindo com

o tubo (5,5) é de -3,81 eV. No entanto, para o sistema SbF−6 interagindo com o tubo (5,5)

obtemos uma energia de ligação de -0,87 eV e de -1,54 eV para a interação do tubo (5,5)

com a molécula NO2SbF6.

A figura 17 (a) e (b) mostra o contour plot da densidade de carga total do tubo (5,5)

interagindo com o NO+
2 e SbF−6 , respectivamente. Podemos observar que há uma maior

interação entre o tubo (5,5) e o NO+
2 , do que o tubo mais SbF−6 como mostram as linhas que

representam a densidade de carga. Estes resultados estão em concordância com os valores

obtidos para a energia de ligação.

Analisando a distribuição da população de Mulliken determinamos que o NO+
2 comporta-

se como um aceitador de elétrons quando interage com o tubo (5,5), recebendo uma carga

efetiva de 0,97 elétrons do tubo (5,5). Por outro lado, o SbF−6 e o NO2SbF6 comportam-se

como doadores de elétrons quando interagem com o tubo (5,5) transferindo uma carga efetiva
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Figura 14: Estrutura otimizada do tubo (5,5) interagindo com o SbF−6 .

de 0,12 e 0,56 elétrons, respectivamente.
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Figura 15: Estrutura otimizada do tubo (5,5) interagindo com NO2SbF6.
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Figura 16: Estrutura de banda dos nanotubos (5,5) (a) puro, (b) com NO+
2 , (c) com SbF−6

e (d) com NO2SbF6. A linha pontilhada representa o ńıvel de Fermi.
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Figura 17: Densidade de carga para o tubo (5,5) interagindo com (a) NO+
2 e (b) SbF−6 . As

linhas de contour máximo e o mı́nimo correspondente é de 0.0025 e 0.025e Å−3,
respectivamente. O espaçamento das linhas do contour é 0.015e Å−3.
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3.3 Nanotubo de Carbono (8,0) Interagindo com NO+
2 ,

SbF−
6 e NO2SbF6

Nesta seção descrevemos os resultados estruturais e eletrônicos obtidos para o nanotubo

de carbono (8,0) interagindo com os ı́ons NO+
2 e SbF−6 e a molécula NO2SbF6. A estrutura

relaxada do tubo de carbono (8,0) interagindo com o NO+
2 é mostrada na figura 18. A

distância de ligação entre o nanotubo e a molécula é de 1,50 Å. O SbF−6 interagindo com o

Figura 18: Estrutura otimizada do nanotubo de carbono interagindo com NO+
2 .

tubo (8,0), figura 19, mostra que a distância entre o átomo de carbono do tubo e o átomo

de flúor do SbF−6 é de 1,95 Å. A estrutura otimizada da molécula NO2SbF6 interagindo com

o tubo (8,0) é mostrada na figura 20. Neste sistema temos a ligação C-N de 1,69 Å e uma

ligação C-F de 1,64 Å.

Na figura 21 (a) temos a estrutura de banda do nanotubo (8,0) puro, para efeito de

comparação. Este sistema é semicondutor com um gap de energia de 0,57 eV. Na figura 21

(b), temos a estrutura de banda do NO+
2 interagindo com o tubo (8,0), onde observamos um

ńıvel que apresenta pouca dispersão localizado a 0,22 eV acima do ńıvel de Fermi. Os ńıveis

do topo da banda de valência que no tubo puro são duplamente degenerados são deslocados,

sendo que um deles passa a tocar o ńıvel de Fermi, tornando o sistema com caráter semi-

metálico. As mudanças que ocorrem na estrutura de bandas deve-se à presença do NO+
2 . A

estrutura de banda do SbF−6 interagindo com o tubo (8,0) é mostrada na figura 21 (c). Neste
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Figura 19: Estrutura otimizada do nanotubo de carbono interagindo com SbF−6 .

caso, observamos um ńıvel vazio introduzido a 0,41 eV acima do ńıvel de Fermi e novamente

os ńıveis duplamente degenerados da banda de valência sofrem um deslocamento, ocupando

a posição 0,27 eV abaixo do ńıvel de Fermi. O sistema permanece semicondutor, mas o gap

de energia é reduzido para 0,50 eV. No caso em que a molécula NO2SbF6 interage com o tubo

(8,0), figura 21 (d), dois ńıveis vazios aparecem no fundo da banda de condução em 0,18 eV e

0,48 eV acima do ńıvel de Fermi. Na banda de valência, aparece um ńıvel semi-preenchido a

0,08 eV abaixo do ńıvel de Fermi e um outro ńıvel parcialmente localizado a 0,33 eV abaixo

do ńıvel de Fermi. Este sistema permanece semicondutor, com um pequeno gap indireto de

0,14 eV, na direção Γ-X.

A energia de ligação, calculada conforme a equação 3.1, para o NO+
2 , SbF−6 e NO2SbF6,

interagindo com o tubo (8,0) é de -4,68 eV, -1,17 eV e -0,52 eV, respectivamente. Estas

energias de ligação estão de acordo com o plot da densidade de carga mostrada nas figuras 22

(a) e (b) para o sistema tubo (8,0) com NO+
2 e com SbF−6 , respectivamente, onde observamos

que sistema contendo o NO+
2 apresenta maior números de linha no plot da densidade de carga,

como ocorre com o NO+
2 interagindo com o tubo (5,5).

Fazendo a análise da distribuição da população de Mulliken determinamos que o NO+
2

comporta-se como um aceitador de elétrons quando interage com o tubo (8,0), recebendo

do tubo uma carga efetiva de 0,96 elétrons. O SbF−6 comporta-se como doador de elétrons,

sendo que o SbF−6 transfere para o tubo uma carga efetiva de 0,14 elétrons e o NO2SbF6

quando interage com o tubo (8,0) comporta-se como um aceitador de elétrons, recebendo do
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Figura 20: Estrutura relaxada do nanotubo de carbono (8,0) interagindo com a NO2SbF6.

tubo uma carga efetiva de 0,64 elétrons.
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Figura 21: Estrutura de banda dos nanotubos (8,0) (a) puro, (b) com NO+
2 , (c) com SbF−6

e (d) com NO2SbF6. A linha tracejada representa o ńıvel de Fermi.

Figura 22: Densidade de carga para o nanotubo (8,0) interagindo com (a) NO+
2 e (b)

SbF−6 .As linhas de contour máximo e o mı́nimo correspondente é de 0.00015 e 0.005e Å−3,
respectivamente. O espaçamento das linhas do contour é 0.015e Å−3.
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3.4 Bundles de Nanotubo de Carbono (8,0) Intera-

gindo com NO+
2 , SbF−

6 e NO2SbF6

Nesta seção apresentamos os resultados do bundle de nanotubo de carbono (8,0) intera-

gindo com o NO+
2 , SbF−6 e NO2SbF6. Este estudo foi realizado usando a mesma metodologia

empregada no estudo dos nanotubos (5,5) e (8,0), sendo que neste caso, a supercélula é uma

rede hexagonal sendo que as distâncias consideradas entre os tubos é o diâmetro do nanotubo

mais 3,33 Å mais a ligação da molécula átomo-átomo. Para estudar estes sistemas, a zona de

Brillouin foi descrita por 27 pontos k ao longo da direção de alta simetria A-H-L-A-Γ-M-K-Γ

(ver figura 23), na forma proposta por Monkhorst e Pack (9).

Figura 23: Zona de Brillouin de uma rede hexagonal, com altos pontos de simetria (8).

Na figura 24 temos a estrutura otimizada do bundle de nanotubo de carbono intercalado

com o NO+
2 . Este sistema está fortemente ligado, sendo que a ligação formada entre o átomo

de C do tubo e o átomo de N do ı́on é de 1,49 Å. Este sistema também forma uma ligação

C-N como ocorreu com o nanotubo interagindo com o cátion NO+
2 .

Na figura 25, temos a estrutura otimizada do bundle de carbono (8,0) intercalado com

o SbF−6 , sendo que a distância C-F é de 1,90 Å, como observados nos sistemas anteriores.

Na figura 26, temos a estrutura otimizada do bundle de carbono (8,0) intercalado com o

NO2SbF6. A distância de ligação C-N é de 1,60 Å e a distância de ligação F-N é de 1,90 Å.

Analisando nossos resultados estruturais das configurações dos nanotubos (5,5), (8,0) e do

bundle interagindo com NO+
2 , SbF−6 e NO2SbF6, podemos dizer que as distâncias de ligação

após a relaxação são ligações qúımicas C-N no caso do tubo (5,5) interagindo com o NO+
2 .
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Figura 24: Estrutura otimizada do bundle de nanotubo de carbono (8,0) interagindo com
NO+

2 .

Na situação em que os nanotubos (8,0) interagem com o NO+
2 , temos uma ligação qúımica.

Por outro lado, quando o SbF−6 interage com os tubos, temos ligações C-F e um único caso de

ligações C-O, que aparece quando o nanotubo (5,5) interage com a molécula NO2SbF6. As-

sim, podemos dizer que nossos resultados estão em concordância com as assinaturas obtidas

via espectro XPS (X-ray photoemission spectroscopy) por An e colaboradores (3), quando

eles investigavam a adsorção qúımica do NO+
2 à parede do nanotubo de carbono e a inter-

calação do SbF−6 em bundles de nanotubos de carbono. Observamos que a interação dos

radicais e da molécula com os tubos e com o bundle não provaca deformação estruturais.

A figura 27 (a) mostra a estrutura de banda do bundle de nanotubo de carbono (8,0) puro,

para efeito de comparação, nas direções de alta simetria. O sistema puro é semicondutor

com gap de energia indireto de 0,48 eV na direção Γ-M. Na figura 27 (b) temos o bundle

intercalado com o cátion NO+
2 ; a estrutura de bandas deste sistema apresenta grande dis-

persão nas regiões de alta simetria, quando comparado diretamente com o bundle (8,0) puro.

No ńıvel de Fermi aparece um ńıvel que apresenta pouca dispersão, tornando o sistema com

caráter metálico. Também podemos notar que os ńıveis degenerados sofrem separação com

a intercalação do NO+
2 entre os tubos.

Quando intercalamos o bundle com o SbF−6 , ver figura 27 (c), observamos que a estrutura

de bandas apresenta muito pouca dispersão o mesmo ocorrendo quando o bundle é intercaldo

com o NO2SbF6, como mostra a figura 27 (d). Isto é devido à expansão da rede quando
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Figura 25: Estrutura relaxada do bundle de nanotubo de carbono (8,0) interagindo com
SbF−6 .

intercalamos o SbF−6 e o NO2SbF6 entre o tubos que formam o bundle. Esta separação faz

com que a interação tubo-tubo seja reduzida. Chulsu e colaboradores (33) também observam

esta dispersão quando intercalam bundles com potássio. A intercalação dos bundles com o

NO+
2 , SbF−6 e com NO2SbF6 faz com que o sistema passa a ter caráter metálico.

As energias de ligação, obtidas pela equação 3.1, para o NO+
2 , SbF−6 e NO2SbF6 intercalado

com o bundle é de -3,61 eV, -2,31 eV e -1,92 eV, respectivamente.

A figura 28 (a) e (b) mostra a distribuição de densidade de carga total do bundle interca-

lado com os ı́ons NO+
2 e SbF−6 , respectivamente. Observamos que existe um grande número

de linhas que contornam o NO+
2 e os tubos, sugerindo adsorção qúımica à parede do tubo.

Na investigação realizada por An e colaboradores (3) verificaram que NO+
2 intercalados em

bundles de nanotubo expandem as distâncias entre as camadas de bundles, similar ao que

ocorre com o grafite, aumentando assim energia de ligação com a superf́ıcie do grafite. Isso

pode ser explicando considerando que os elétrons π da superf́ıcie do tubo são similares aos

do grafite, desta forma os elétrons π do NO+
2 podem ser adsorvidos ‘a parede do nanotubo.

Observando a quantidade de linhas que contornam o SbF−6 e os tubos do bundle e o valor da

energia de ligação, vemos que também há interação nos sistemas que estudamos. O grupo de

An (3) também investigou a intercalação de SbF−6 em bundles de nanotubos de carbono, de-

pois do tratamento com NHFA e detectaram além das assinaturas das ligações C-N, também

assinaturas de ligações C-F. Isso significa que não somente o NO+
2 , mas também o SbF−6 são
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Figura 26: Estrutura otimizada do nanotubo de carbono (8,0) interagindo com SbF6NO2.

quimicamente adsorvidos à parede do tubo.

Analisando nossos valores da energia de ligação e o plot de densidade de carga, podemos

sugerir que a interação acontece via adsorção qúımica em praticamente todos os sistemas

estudados.

Fazendo a análise da carga de Mulliken determinamos que o NO+
2 , SbF−6 e o NO2SbF6,

comportam-se como aceitadores de elétrons quando intercalados ao bundle (8, 0), recebendo

uma carga efetiva de 0,98, 0,022 e 0,94 elétrons, respectivamente, dos tubos do bundle.

Esta transferência pode ser explicada levando em consideração que as moléculas intercaladas

estão associadas aos três tubos. Esta transferência de carga também é sugerida por An e

colaboradores (3) durante o tratamento com NHFA.
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Figura 27: Estrutura de banda dos bundles de tubos (8,0) (a) puro, (b) com NO+
2 , (c) com

SbF−6 e (d) com NO2SbF6. A linha pontilhada representa o ńıvel de Fermi.

Figura 28: Densidade de carga para o bundle de nanotubo de carbono (8,0) intercalado
com ı́ons (a) NO+

2 e (b) SbF−6 . As linhas de contour máximo e o mı́nimo correspondente é
de 0.005 e 0.015e Å−3, respectivamente. O espaçamento das linhas do contour é 0.05e Å−3.
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4 Conclusões

Neste trabalho, através de cálculos de primeiros prinćıpios estudamos as propriedades

estruturais e eletrônicas de nanotubos de carbono (5,5) e (8,0) interagindo com NO+
2 , SbF−6

e NO2SbF6 e bundles nanotubos de carbono intercalado com estes ı́ons e a molécula. Este

trabalho foi baseado na investigação do surgimento de superbundles quando os mesmo são

tratados com o nitrônio hexafluorantimonato.

Em nossa análise estrutural dos sistemas considerados, verificamos através das distâncias

de ligação, a formação de ligações C-N quando o NO+
2 interage com os nanotubos (5,5), (8,0)

e o bundle formado por tubos (8,0). Os outros sistemas considerados formam as ligações

C-F e uma única ligação qúımica C-O quando o tubo (5,5) interage com o NO2SbF6. Não

foi observada nenhuma deformação na estrutura dos nanotubos com a interação dos radicais

e da molécula.

A estrutura eletrônica dos sistemas considerados mostra que os sistemas estudados quando

interagindo com NO+
2 , SbF−6 e NO2SbF6 são afetados, como mostra as alterações que ocorrem

nas estruturas de bandas dos sistemas considerados. Em alguns casos, como o nanotubo

(8,0) que inicialmente é semicondutor ao interagir com o NO+
2 passa a ser semi-metálico.

Os bundles de nanotubos de carbono (8,0) que puros também são semicondutoros após

derem intercalados com o NO+
2 , SbF−6 e NO2SbF6, leva a uma transição semicondutor-metal,

alterando desta forma as propriedades de transporte destes sistemas.

Os valores das energias de ligação e o plot da densidade de carga do NO+
2 interagindo com

os nanotubos (5,5), (8,0) e com o bundles de tubos (8,0) mostram que estes sistemas são

mais fortemente interagentes quando comparados aos outros sistemas considerados, sugerindo

assim uma adsorção da molécula NO+
2 à parede dos nanotubos.

Também observamos que quando o NO+
2 interage com o os nanotubos (5,5) e (8,0)

comportando-se como um aceitador de elétrons e o SbF−6 interagindo com os nanotubos

(5,5) e (8,0) comporta-se como doador de elétrons, transferindo carga para ambos os tubos.



4 Conclusões 44

Já o NO2SbF6 interagindo com o tubo (5,5) comporta-se como doador de elétrons e como

aceitador de elétrons interagindo com o tubo (8,0). Por outro lado, quando o NO+
2 , o SbF−6

e o NO2SbF6 são intercalados ao bundle de nanotubos de carbono (8,0), os radicais e a

molécula atuam como aceitadores de elétrons.
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5 Perspectivas

Uma sequência desta investigação é estudarmos:

• Como o sistema se comportaria com a molécula entre os tubos em cálculos de célula

variável?

• O que ocorreria se aumentasse a concentração de moléculas?

• Como o sistema se comportaria sob correções de base?

• Como o sistema se comportaria para energias de shift < 0,1 eV? Por exemplo 0,05 eV.

• Como o sistema se comportaria colocando o ı́on ou molécula num śıtio diferente, ou

seja, em cima de um buraco ao invés de se colocar em cima de um carbono?
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Apêndice A

Programa SIESTA

O programa computacional SIESTA (Spanish Initiave for Electronic Simulations with

Thousands of Atoms) realiza cálculos de estrutura eletrônica e simulações de dinâmica mo-

lecular ab initio de moléculas e sólidos.

O SIESTA é um programa totalmente autoconsistente baseado na teoria do funcional da

densidade, que usa uma base flex́ıvel de orbitais atômicos para calcular as autofunções do

Hamiltoniano, aproximação esta denominada LCAO.

As simulações realizadas pelo SIESTA contém basicamente três partes:

(i) geração dos orbitais que vão servir de base

(ii) construção das matrizes do Hamiltoniano e overlap,

(iii) a resolução do Hamiltoniano.

O Hamiltoniano de Kohn e Sham, como mostrado no caṕıtulo 2, tem a forma

ĤKS = [T + v(~r) + VH(~r) + µxc[n]] .

que, usando a separação do pseudopotencial em partes local e não local proposto por Klein-

man e Bylander (30), se transforma em:

[
T +

∑
at

{
V local

at (~r) + V nl
at (~r)

}
+ VH(~r) + µxc[n]

]
. (A.1)

onde, VH é o potencial de Hartree gerado pela carga n(~r), T é o operador energia cinética e

o potencial v(~r) foi substitúıdo pela soma de todos os pseudopotenciais dos átomos. A parte

local do pseudopotencial é o operador de longo alcance que, além do raio de corte toma a

forma de Z
r
, onde Z é a carga do pseudóıon (carga atômica menos carga dos elétrons de

caroço). Para termos um cálculo confiável é necessário dividir a carga Z em duas contri-

buições: uma soma da carga dos átomos neutros e isolados n0(~r) e uma carga de deformação

δn(~r), que leva em conta a informação da redistribuição de carga devido as ligações qúımicas

n(~r) = n0(~r) + δn(~r) =
∑
at

nat

(
~r − ~Rat

)
+ δn(~r). (A.2)

Devido a linearidade da equação de Poisson, esta decomposição se transmite para o po-
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tencial de Hartree,

VH [n] = VH(n0 + δn) = VH(n0) + VH(δn) = VH(n0) + δVH . (A.3)

Desta forma o potencial do átomo neutro (V neutro) é definido como a soma da parte local do

pseudopotencial mais o potencial de Hartree gerado pela densidade de carga n0. O teorema

de Gauss afirma que o potencial de um átomo neutro se anula além raio de corte do orbital

mais extendido. Desta forma, obteremos um potencial de curto alcance:

V neutro
at (~r − ~Rat) = V local

at (~r − ~Rat) + V H
at (n0). (A.4)

A parte não local do pseudopotencial de curto alcance, dependente do momento angular e

se separa segundo o esquema proposto por Kleinman e Bylander (30).

Finalmente temos o Hamiltoniano escrito como:

ĤKS =

[
T +

∑
at

V nl
at (~r) +

∑
at

V neutro
at + δVH(~r) + µxc[n]

]
. (A.5)

Os dois primeiros termos da equação (A.5) envolvem integrais de dois centro nos orbitais

atômicos da base. Os elementos de matrizes são calculados no espaço rećıproco, e seus

resultados armazenados em função da distâncias interatômicas. De maneira analoga, se

calcula a matriz de overlap.

Os três últimos termos se aproximam mediante somas discretas em um grid no espaço

real. Na verdade, o terceiro termo é a soma dos potenciais locais e esféricos. Os dois últimos

termos dependem da densidade de carga no espaço real e são calculados em cada ponto do

grid através da matriz densidade monoeletrônica, nµν , definida a partir das auto funções do

Hamiltoniano, ψn~k, como:

ψn~k(~r) =
∑

µ

cnµ(~k)Φµ(~k, ~r) (A.6)

nµν =
ocu∑
i

∑

~k

ei~k ~Rµνc?µi(
~k)cνi(~k)

n(~r) =
∑
µν

nµνφµ(~r − ~Rµ)φν(~r − ~Rν)

onde, n e ~k são os números quânticos, Φµ(~k, ~r) são os orbitais de Bloch que aparecem a partir

dos orbitais atômicos φµ centrados nas posições iônicas ~Rµ.

Assim, em cada ponto do espaço, calcula-se a densidade de carga, o potencial de Hartree, o

potencial de troca e correlação e o potencial do átomo neutro. Para o cálculo desses valores
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somente são necessárias as somas sobre pontos em que os orbitais da base se sobrepõem

(overlap).

Finalmente, a energia total de Kohn e Sham utilizada pelo SIESTA tem a forma:

Etotal =
∑
µν

nµν(Tµν + V nl
µν ) +

1

2

∑
ij

∫
V neutro

i (~r)nneutro
j (~r)d~r −

∑
i

U local
i

+

∫
V neutro(~r)δn(~r)d~r +

1

2

∫
δV H(~r)δn(~r)d~r +

∫
εxc(~r)n(~r)d~r.

ou

Etotal = T + V nl + Eneutro − Eion (A.7)

+

∫
V neutro(~r)δn(~r)d~r +

1

2

∫
δV H(~r)δn(~r)d~r +

∫
εxc(~r)n(~r)d~r

onde, nneutro(~r) = nlocal + n0, sendo nlocal a densidade de carga responsável por gerar o

pseudopotencial local.

As matrizes do Hamiltoniano e overlap, são resolvidas diagonalizando a equação secular.
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19 W. Krätschmer, L. D. Lamb, K. Fostiropoulos and D. R. Huffman, Nature (London),
347, 354 (1990).

20 H. Dai, Surf. Sci. 500, 56 (1991).

21 E. T. Mickelson, R. E. Smalley, J. L. Margrave, Chem. Phys. Lett. 296, 188 (1998).

22 E. T. Mickelson, I. W. Chiang, J. L. Zimmerman, P. J. Boul, J. Lozano, J. Liu, R. E.
Smalley, R. H. Hauge, J. L. Margrave, J. Phys. Chem. B 103, 4318 (1999).

23 S. Pekker, J. P. Salvetat, E. Jakab, J. M. Bonard and L. J. Forro, Phys. Chem. B 105,
7938 (2001).

24 M. Holzinger, O. Vostrowsky, A. Hirsch, F. Hennrich, M. Kappes and R. Weiss, F.
Jellen, Angew. Chem., Int. Ed. 40, 4002 (2001).

25 M. Hazani, D. Shvarts, D. Peled, V. Sidrov and R. Naaman, Appl. Phys. Lett. 85, 2025
(2004).

26 P. W. Barone, S. Baik, D. A. Heller and M. S. Strano, Nature Materiais 4, 86 (2005).

27 A. Szabo e N. S. Ostlund, Modern Quantum Chemistry. New York: Dover Publications,
Inc. (1961).

28 D. M. Ceperley, B. J. Alder. Phys. Rev. Lett. 45, 566 (1980).

29 D. R. Hamann, M. Schlüter, C. Chiang. Phys. Rev. Lett. 43, 1494 (1979).

30 L. Kleinman e D. M. Bylander. Phys. Rev. Lett. 48, 1425 (1982).

31 G. P. Kerker. J. Phys. c 13, L189 (1980).

32 N. Troullier, J. L. Martins. Phys. Rev. B 43, 8503 (1991).

33 C. Jo, C. Kim, Y.H. Lee, Phys. Rev. B 65, 35420 (2002).


