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Resumo

O presente trabalho teve como motivação a medida experimental feita em 2004, reportada na

Referência [1], de que nanotubos de carbono dopados com nitrogênio eram sensíveis a gases como

a amônia. Essa sensibilidade resulta num aumento da resistência dos tubos quando expostos à

amônia, o que os faz bons candidatos para a construção de sensores.

Cálculos ab initio foram feitos no programa SIESTA [2] usando DFT [3, 4] na aproximação

GGA [5] para estudar a estrutura eletrônica do defeito de nitrogênios proposto pelos experimentais,

o qual consiste de uma vacância rodeada por três anéis do tipo piridina. As simulações foram feitas

para um nanotubo (5, 5) com aproximadamente 140 átomos. Foi considerada a aproximação de

supercélula com condições periódicas de contorno e pseudo-potenciais.

A amônia se liga ao defeito mencionado com uma energia de ligação de −0.26 eV e nesse

processo ela se dissocia espontaneamente em um grupo amina (NH2) ligado a um nitrogênio do

defeito e um hidrogênio ligado a outro.

A transmitância desse sistema foi calculada com o programa TRANSAMPA [6], o qual utiliza

o formalismo de funções de Green fora do equilíbrio (NEGF) [6–8] para o cálculo de transporte de

cargas. O resultado obtido é que a transmitância do sistema com a amônia ligada é maior do que a

referente ao sistema somente com o defeito, o que é contrário à observação experimental.

Deu-se início a um estudo sistemático de possíveis defeitos de nitrogênios substitucionais em

nanotubos para que fosse possível determinar aquele com a menor energia de formação, o qual seria,

por esse motivo, mais abundante numa amostra de tubos dopados. Foram feitos cálculos de energia

total para 16 defeitos no tubo (5, 5), 3 no tubo (8, 0) e 3 na folha de grafeno. No tubo (8, 0) foram

usados aproximadamente 160 átomos na simulação e na folha de grafeno em torno de 162.
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iv Capítulo 0. Resumo

O defeito composto por uma divacância rodeada por quatro anéis do tipo piridina se mostrou o

mais estável em todos os sistemas, para potenciais químicos do nitrogênio na faixa dos encontrados

nos experimentos (µN > 0.5 eV, onde µN = 0.0 eV é o potencial químico do nitrogênio no N2).

A amônia se liga a este novo defeito com uma energia de ligação ligeiramente exotérmica,

de −0.02 eV e novamente se dissocia espontaneamente da mesma maneira que no defeito de três

nitrogênios com vacância. A transmitância do sistema ligado, no entanto, se provou menor do

que no tubo só com o defeito, o que entra em acordo com o resultado de aumento da resistência

provocado pela exposição à amônia observado experimentalmente.



Abstract

The motivation for the present work was the experimental measure taken in 2004, reported in

Reference [1], which showed that carbon nanotubes doped with nitrogens were sensitive to ammonia

in such a way as to show a resistance increase when exposed to this gas. This sensitivity makes them

good candidates for the fabrication of sensors.

Ab initio calculations were made with the SIESTA [2] program using the DFT [3, 4] formalism

in the GGA [5] approximation, in order to study the electronic structure of the defect proposed by

the experimentalists, composed by three pyridine-like rings surrounding a vacancy. The simulations

were made for a (5, 5) nanotube with approximately 140 atoms. The supercell approximation with

periodic boundary conditions and norm-conserved pseudopotentials were used.

The ammonia molecule binds to the above mentioned defect with an energy of −0.26 eV. In this

process, it dissociates spontaneously into an ammina (NH2) group and a hydrogen, each binding to

one of the nitrogens of the defect.

The transmittance of this system was calculated with the TRANSAMPA program [6], which

uses the non-equilibrium Green’s functions formalism [6–8] to caculate the charge transport. The

result we obtained was that the transmittance of the system bound to the ammonia molecule is

greater than the one of the unbound system, which is contrary to the experimental observation.

We began a systematic study to determine which were the most stable (i.e. the ones with lower

formation energy) structures for substitutional nitrogen defects in carbon nanotubes. These calcula-

tions were made for 16 defects in the (5,5) tube, 3 in the (8,0) tube and 3 in the graphene sheet. For

the (8, 0) nanotube we made use of approximately 160 atoms and for the graphene sheet, around

162.
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The defect, composed by four pyridine-like rings surrounding two vacancies, was the most

stable in the three systems, for nitrogen chemical potentials in the range found in the experiments

(µN > 0.5 eV, where µN = 0.0 eV refers to the nitrogen chemical potential in the N2 molecule).

Ammonia binds to this new defect with a slightly exotermic binding energy of −0.02 eV and

dissociates itself in the same way as in the “three nitrogens plus one vacancy" defect. The trans-

mittance of the bound system was then again calculated and showed lower values than the ones

for the unbound system, which aggrees with the measure of increase in resistance observed by the

experimentalists.



Capítulo 1

Nanociência e Nanotubos de Carbono

Nanociência e nanotecnologia são termos bastante amplos e de bastante destaque atualmente.

Eles são usados para denominar partes da ciência que se preocupam em estudar sistemas, molé-

culas e materiais na escala nanométrica, não importando exatamente a que área do conhecimento

este estudo está relacionado. Dessa forma, muitas áreas como a física, a química e a biologia aca-

bam se misturando na nanotecnologia, fazendo dela um assunto muito rico e extremamente multi-

disciplinar.

O grande desafio da nanotecnologia se encontra no fato que os mesmos materiais conhecidos de

longa data em escalas “macro" se comportam de maneira bastante diferente na escala nanométrica.

Isso acontece porque efeitos térmicos e quânticos passam a ser muito importantes [9] e a superfície

dos sistemas passa a ser mais relevante que o seu volume.

Esses problemas motivam a busca por novos materiais que possibilitem a construção de dis-

positivos em nano-escala. O carbono entra aqui como uma alternativa bastante promissora, com 4

elétrons na camada de valência e uma grande flexibilidade para fazer ligações, conseqüência das

diferentes hibridizações que resultam em uma quantidade elevada de formas alotrópicas existentes

na natureza.

1



2 Capítulo 1. Nanociência e Nanotubos de Carbono

1.1 Carbono e suas formas alotrópicas

O carbono é um dos elementos mais notáveis da tabela periódica. Ele compõe quase toda a ma-

téria viva existente no planeta, além de ser o principal componente em diversos alimentos, fármacos

e tecidos.

O carbono é um átomo com quatro elétrons na sua camada mais externa, apresentando, no es-

tado fundamental, a configuração 3P0
1, com quatro elétrons na camada de valência. Dependendo

da forma alotrópica, esses átomos se arranjam em redes cristalinas distintas, tendo diferentes hi-

bridizações dos orbitais s e p. As formas conhecidas há mais tempo são, certamente, o grafite e

o diamante, mas outras duas formas alotrópicas de extremo interesse para a nanotecnologia são os

fulerenos [10] e os nanotubos [11].

1.1.1 Diamante

No diamante, o carbono apresenta a hibridização sp3, na qual quatro ligações se fazem nas direções

dos cantos de um tetraedro regular. A rede cristalina resultante é uma rede cúbica de face centrada

com dois átomos na base, um em (0, 0, 0) e outro em (a/4, a/4, a/4), onde o parâmetro de rede a

tem o valor de 3.57Å [12] e a distância de ligação entre dois átomos de carbono é de 1.56Å. Ela é

extremamente rígida, o que é o principal motivo para a dureza do diamante.

(a) (b)

Figura 1.1: (a) Pedras de diamante lapidado e (b) rede cristalina do diamante.

1Essa notação se refere ao estado de multipleto dos átomos, composto pela interação entre seus elétrons. A notação é
2S+1LJ , onde S é o spin total, L o momento angular total e J = L + S .
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O diamante é um material isolante com um gap entre a banda de condução e a banda de valência

de 5.4 eV [13]. Por ser um gap bastante grande em energia, nenhuma onda eletromagnética na região

do visível é absorvida pelo cristal, fazendo dele transparente.

1.1.2 Grafite

O grafite é composto por sucessivos planos de redes hexagonais de carbono. Os átomos de carbono

apresentam hibridização sp2, sendo que cada átomo fica ligado a mais três com uma distância de

1.412 Å[14].

A distância entre as folhas do grafite (chamadas grafeno) é de 3.35Å [14] e a interação entre

elas é regida pela força de Van der Waals. Esse acoplamento é fraco e isso faz com que as camadas

possam deslizar facilmente entre si, fazendo do grafite bastante quebradiço e possibilitando seu uso

como lubrificante ou para fabricação de lápis. Essas camadas encontram-se sempre deslocadas uma

em relação a outra, de modo que três dos átomos de cada hexágono de uma camada encontrem-se

sempre no centro dos hexágonos das camadas adjacentes, como está ilustrado na Figura 1.2.

(a) (b)

Figura 1.2: Ilustração das folhas de grafeno formando o grafite.

O conjunto de orbitais p perpendiculares ao plano, formam estados delocalizados que permeiam

todos os átomos da rede, semelhantes a uma ligação metálica. Uma única folha de grafeno é con-

siderada um semicondutor de gap zero, já que as bandas de condução e valência se tocam nos seis

pontos correspondentes aos vértices do hexágono da sua rede recíproca. No grafite, a interação

desses estados delocalizados faz com que haja uma superposição das bandas, tornando o material,
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de fato, metálico. Ao contrário do diamante, o grafite é extremamente opaco (Figura 1.3).

Figura 1.3: Foto de uma pedra de grafite.

1.1.3 Fulerenos

Descobertos em 1985 por Kroto, Curl e Smalley [10], os fulerenos são esferóides formados por

átomos de carbono que se arranjam em hexágonos e pentágonos, fazendo ligações híbridas sp2. O

seu representante mais famoso, que é também o mais estável e foi o primeiro a ser descoberto, é o

C60, ilustrado na Figura 1.4. Ele é composto por 60 átomos de carbono formando uma esfera com

12 pentágonos e 20 hexágonos (como uma bola de futebol).

Figura 1.4: O fulereno C60.

O nome “fulerenos"2 vem do nome do cientista e arquiteto Richard Buckminster Fuller, que

projetou uma cúpula geodésica que se parece com a molécula de C60. Os fulerenos podem ser

2Em inglês, fullerenes.
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maiores ou menores que o C60, como ilustrado na Figura 1.5 porém têm sempre que formar 12

pentágonos para garantir a forma fechada esferoidal.

(a) (b) (c)

(d)

Figura 1.5: Ilustração de fulerenos formados por diferentes números de átomos de carbono: (a) C20, (b) C40,
(c) C80 e (d) C180.

Os fulerenos são moléculas reativas e suas aplicações estão sendo amplamente estudadas.
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1.1.4 Nanotubos

Descobertos por Iijima em 1991 [11], os nanotubos de carbono vêm sendo intensamente estudados

tanto do ponto de vista experimental quanto teórico. Eles podem ser pensados como folhas de

grafeno que foram enroladas no formato de um tubo (Figura 1.6), o qual tem um diâmetro que pode

ser da ordem de 1 nm e um comprimento de vários mm.

Figura 1.6: Ilustração de como os nanotubos podem ser formados a partir de uma folha de grafeno.

Os nanotubos observados originalmente por Iijima eram compostos de vários tubos coaxiais,

como pode ser visto na Figura 1.7. Essas estruturas são chamadas de “multi-wall nanotubes"

(MWNT).

Figura 1.7: Imagens de microscopia eletrônica onde podem ser vistos nanotubos de carbono tipo MWNT
[11].
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Dois anos após a observação dos MWNT, Iijima em seu grupo na NEC [15] e Bethune e colabo-

radores na IBM-Almaden [16] observaram nanotubos compostos de um tubo isolado, chamados de

“single-wall nanotubes" (SWNT) (ver Figura 1.8) usando a técnica de descarga em arco [17]. Um

grande ímpeto nessa área ocorreu após o desenvolvimento do método de “laser-ablation"[17] pelo

grupo de Smalley na Rice University [18]. Esse método permitiu a obtenção de SWNT em grande

quantidade, e com uma distribuição estreita de diâmetros.

Figura 1.8: Imagem de microscopia eletrônica mostrando um SWNT [16].

A grande atividade de pesquisa nessa área deve-se ao fato dos nanotubos de carbono apresenta-

rem diversas propriedades jamais encontradas em outros materiais. Dentre elas podemos citar, por

exemplo, o fato deles serem 20 vezes mais resistentes à tensão que qualquer aço, transmitirem 2

vezes mais calor que um diamante puro, terem uma estrutura estável até 3000◦C, e serem capazes

de transportar uma corrente elétrica de até um bilhão de A/cm2, um valor mil vezes maior que no

cobre [19].

Além dessas propriedades, uma que tem atraído muito a atenção dos físicos é a capacidade

dos nanotubos serem metais ou semicondutores, dependendo de sua helicidade e/ou diâmetro (isto

é, da maneira como a folha de grafeno é enrolada, deduzida no Apêndice A). Esses tubos de

carbono podem, em princípio, desempenhar as mesmas funções que o silício, mas em uma escala

molecular, onde o Si e outros materiais nas suas formas tradicionais não podem operar, abrindo

assim a possibilidade de novos dispositivos [19, 20]. Exemplos de dispositivos seriam uma junção

metal-semicondutor, que operaria como um diodo retificador [21], e um transistor de efeito de

campo formado por um único SWNT [22].

Os nanotubos são descritos pelo seu vetor quiral (Ch) que indica a direção de enrolamento da

folha de grafeno. Esse vetor conecta dois pontos da rede de hexágonos e é composto por uma

combinação linear dos vetores a1 e a2 (Ch = ma1 + na2), como pode ser visto na Figura 1.9. Cada

nanotubo é identificado pelos seus respectivos valores de n e m na notação (n,m).
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Os nanotubos também são classificados quanto à sua simetria. Aqueles com índices (n, n) são

chamados armchair, os com índices (n, 0) são chamados zigzag e os demais são chamados quirais.

A Figura 1.10 mostra esses três tipos de nanotubos, além de uma ilustração de um nanotubo multi-

wall.

Figura 1.9: Helicidades do nanotubo: a nomenclatura zigzag corresponde a ao ângulo de 0o entre vetor Ch e
a direção x̂ e armchair ao ângulo de 30o.

(a) (b) (c)

(d)

Figura 1.10: Ilustração dos vários tipos de nanotubos de carbono: (a) (7,0), (b) (7,7), (c) (4,8) e (d) multiwall.



Capítulo 2

Motivação do trabalho

2.1 Amônia

A amônia (NH3) é um gás encontrado naturalmente, em pequenas concentrações (alguns ppb1)

na atmosfera terrestre atual [23]. No passado, essa concentração era muito maior, já que a atmosfera

era formada essencialmente pelos gases expelidos das constantes erupções vulcânicas que ocorriam

no planeta. Nessa época, a atmosfera era composta basicamente por nitrogênio, dióxido de carbono,

monóxido de carbono, metano, amônia e enxofre.

Figura 2.1: Molécula de amônia (NH3).

Quando os oceanos foram formados, a existência dessa atmosfera foi um dos grandes respon-

sáveis pela criação das condições que levaram ao surgimento da vida na Terra. Acredita-se que a

amônia tenha sido um dos componentes mais importantes desse processo [24].

1A abreviação ppb significa parte por bilhão e ppm parte por milhão.

9
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Hoje em dia, a maior parte da amônia presente na atmosfera é emitida direta ou indiretamente

pelas atividades humanas. Recentes investigações [25] encontraram valores de emissão anual entre

22 · 106 e 83 · 106 toneladas, com o máximo ocorrendo na Europa central e ocidental.

Existem três fontes principais de emissão de amônia na atmosfera atualmente [25]. A primeira

se concentra no setor agrícola, onde agricultores adicionam grandes quantidades de amônia na forma

de fertilizantes ao solo para que a nitrificação2 aconteça de forma mais eficiente. O excesso de

amônia que não é aproveitado pelas plantas acaba sendo jogado na atmosfera.

Uma segunda fonte de emissão de amônia é a combustão que acontece tanto em indústrias

químicas quanto em veículos motorizados. Na indústria química ela é utilizada para a produção de

fertilizantes e para o uso em sistemas refrigeradores.

A terceira e maior fonte de emissão é um processo chamado amonificação. Nesse processo,

animais comem plantas que contêm nitratos e as bactérias e fungos dentro de seus organismos

convertem o que não é utilizado pelo seu metabolismo em amônia.

Esse gás é nocivo aos seres humanos em grandes concentrações, atacando principalmente o

sistema respiratório. Ele também tem um efeito de bloqueamento solar que pode ser notado em

grandes cidades ou áreas industriais. Os limites para exposição à amônia são em torno de 25 ppm

para exposições longas (horas) e 35 ppm para exposições curtas (minutos) [26].

2.2 Sensores de amônia e suas aplicações

Sensores são de uma importância fundamental em nossa vida. Como dito pelo prêmio Nobel

de química Rudolph A. Marcus: “The applications of sensors range from medical diagnostics to

industrial manufacturing and to defense and national security applications. Because it bridges sci-

ence and technology the field also provides a desired interaction between researchers and research

in technologically advanced and developing countries". Sensores são considerados como uma das

primeiras possíveis aplicações que surgirão da nova área da nanociência/nanotecnologia.

Quatro setores podem ser enumerados onde sensores que detectam amônia são necessários:

automotivo, de indústrias químicas, medicina e ambiental. A necessidade desses sensores em cada

2Processo pelo qual o nitrogênio entra no ecossistema, através da sua absorção pelas plantas.
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um desses setores será explicada a seguir.

• Automotivo - A indústria automotiva tem interesse nesse tipo de sensor primeiramente porque

os gases dos escapamentos são considerados a maior fonte de poluição em centros urbanos.

Em geral, escapamentos soltam 20mg/s de amônia na atmosfera [27], o que faz com que

aconteça o efeito de bloqueio da luz solar.

Uma outra aplicação nesse setor é para a redução de NOx em motores a diesel. O excesso

de oxigênio dentro do escapamento resulta em grandes concentrações de NOx, as quais são

bastante tóxicas. Isso pode ser diminuído significativamente pela redução catalítica desses

gases através da injeção de NH3. No entanto, injetar amônia em excesso é prejudicial, pois o

gás vaza para a atmosfera.

• Indústria química - As fábricas de fertilizantes e de sistemas de refrigeração usam amônia em

abundância e na sua forma pura. Sendo assim, um vazamento no sistema pode causar uma

situação de alto risco.

• Medicina - A comunidade médica se interessa muito por sensores de amônia no hálito hu-

mano. A presença de uma concentração maior dessa substância no hálito pode indicar uma

desordem renal ou a presença de úlceras causadas pela bactéria Helicobacter pylori no estô-

mago [23].

• Ambiental - A concentração do gás em fazendas pode ser maior do que o limite permitido

para animais e seres humanos. Isso resulta numa situação de risco tanto para os agricultores

quanto para os animais que ficam nos estábulos, onde as concetrações costumam ser maiores.

Além disso, a reação desse gás com os ácidos nítrico e sulfúrico presentes na atmosfera forma

nitrato de amônia e sulfato de amônia, que agem como centros de condensação provocando a

formação de partículas nanométricas que acabam bloqueando a luz solar.
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2.3 Proposta

A possibilidade do uso de nanotubos de carbono para a fabricação de sensores é algo muito

desejável, já que inúmeros estudos atestam seu potencial para aplicação numa grande variedade

de dispositivos nano-eletrônicos [19, 28–34]. Alguns trabalhos publicados [35–39] já abordaram

de maneira teórica a ligação da amônia em nanotubos, sendo que a maioria traz evidências que a

molécula se liga principalmente em defeitos.

Entre 2001 e 2004, o grupo liderado por H. e M. Terrones apresentou algumas medições fei-

tas em nanotubos de carbono dopados com nitrogênio. Na figura 2.2 (a) é mostrada a imagem

de microscopia de tunelamento (STM) apresentada na referência [40], onde também é proposta a

estrutura mostrada na Figura 2.2 (b) para a geometria dos tubos dopados.

(a) (b)

Figura 2.2: (a) Imagem de STM de um nanotubo dopado com nitrogênios. (b) Estrutura CNx proposta nas
referências [1, 40], onde as esferas cor de rosa representam nitrogênios.

Em 2004 o mesmo grupo publicou um artigo onde era reportada a mudança na resistência de

tubos dopados com nitrogênio quando expostos a gases como a amônia [1]. A medição da variação

da resistência desses tubos em função do tempo de exposição obtidos por esse grupo, está mostrado

na Figura 2.3.

Esse resultado indicava que nanotubos CNx poderiam ser usados para a fabricação de sensores.

Na referência [1] foi apresentado um cálculo teórico de primeiros princípios usando a apro-

ximação de Car-Parrinello [41] para estudar como a molécula de amônia se ligava ao defeito de

nitrogênios proposto em um nanotubo metálico (5,5). Os resultados encontrados pelo grupo estão

mostrados na Figura 2.4 (a) e (b).
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Figura 2.3: Medida experimental para a variação da resistência dos nanotubos dopados com nitrogênio ao
serem expostos à amônia [1].

(a) (b)

Figura 2.4: (a) Estrutura otimizada da amônia ligada ao defeito proposto em [1]. (b) Densidade de estados
desse sistema obtida teoricamente em [1].

Baseados na observação que na Figura 2.4 (b) há uma diminuição de estados no nível de Fermi,

se comparados ao tubo sem a amônia ligada, os autores concluíram que a estrutura era uma boa

proposta para a diminuição na condutância observada teoricamente.

A proposta do presente trabalho foi, então, estudar teoricamente, com mais detalhes, as proprie-

dades estruturais e eletrônicas desse defeito, utilizando cálculos de transporte de carga para verificar

a variação na transmitância do sistema nas diferentes situações. O estudo realizado será detalhado

no Capítulo 5.





Capítulo 3

Modelos teóricos

3.1 Teoria do Funcional da Densidade

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) é um formalismo muito bem sucedido, entre os

cálculos ab initio (ou seja, livres de parâmetros empíricos ou arbitrários), para a descrição dos

estados fundamentais de materiais.

O principal objetivo dessa teoria é substituir a função de onda, usada para descrever os elé-

trons em métodos como Hartree-Fock, ou de Interação de Configurações, pela densidade eletrônica.

Assim, enquanto a função de onda depende de 3N variáveis (três variáveis espaciais para cada elé-

tron), a densidade é uma função de somente três váriaveis e é uma grandeza muito mais fácil de se

trabalhar tanto praticamente quanto conceitualmente.

A teoria iniciou-se na década de 20, com os trabalhos de Thomas e Fermi [42, 43]. No entanto,

somente em 1964, com o trabalho de Hohenberg e Kohn [3] é que a teoria se consolidou. Nesse

trabalho, eles propuseram e provaram dois teoremas simples, porém fundamentais para a teoria.

3.1.1 Teoremas de Hohenberg-Kohn

Primeiro teorema

O primeiro teorema diz que a densidade do estado fundamental ρ(r) de um sistema de elétrons

interagentes em um campo de potencial externo υ(r), determina univocamente esse potencial:

15
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υ(r) = υ[ρ](r) (3.1.1)

Portanto, a densidade ρ(r) do estado fundamental deve conter as informações sobre os observá-

veis relevantes desse estado do sistema, assim como a função de onda, ou seja, a função de onda é

também um funcional único da densidade (ψ0 = ψ[ρ0]).

A prova desse primeiro teorema é surpreendentemente simples, e é feita através de uma redução

ao absurdo. Para isso, basta considerar o estado fundamental de um sistema caracterizado por um

Hamiltoniano Ĥ contendo um potencial externo υ(r) e que corresponde a uma função de onda ψ. A

equação de Schröedinger nesse caso, é dada por:

(T̂ + Û + V̂)ψ = Eψ (3.1.2)

onde T̂ é a energia cinética, Û é a energia de interação entre os elétrons e V̂ é a energia potencial.

Suponha, então, a existência de um outro potencial externo υ′(r) que difere de υ(r) por mais

de uma constante e dá origem a um Hamiltoniano Ĥ′, que tem como função de onda do estado

fundamental ψ′. Faz-se a hipótese que ambos os potenciais levam à mesma densidade ρ(r) 1.

Sendo assim, pelo teorema variacional, temos as seguintes desigualdades:

E = 〈ψ|T̂ + Û + V̂ |ψ〉 < 〈ψ′|T̂ + Û + V̂ |ψ′〉 (3.1.3)

E′ = 〈ψ′|T̂ + Û + V̂ ′|ψ′〉 < 〈ψ|T̂ + Û + V̂ ′|ψ〉 (3.1.4)

E portanto:

〈ψ|Ĥ|ψ〉 < 〈ψ′|Ĥ|ψ′〉 = 〈ψ′|Ĥ′|ψ′〉 + 〈ψ′|V̂ − V̂ ′|ψ′〉 (3.1.5)

Sabemos que a densidade e a energia potencial externa têm formas simples, dadas por:

1Consideramos aqui estados não degenerados, embora a generalização para estados degenerados possa ser facilmente
feita. Veja o livro [44].



3.1. Teoria do Funcional da Densidade 17

ρ(r) = 〈ψ|
N∑

i=1

δ(r − ri)|ψ〉 e V̂ =
N∑

i=1

υ(ri)

O que nos permite escrever o valor esperado da energia potencial como:

〈ψ|V̂ |ψ〉 =
∫

ρ(r)υ(r)d3r (3.1.6)

Usando então a equação 3.1.5 e a equação 3.1.6, obtemos:

E < E′ +
∫

ρ(r)[υ(r) − υ′(r)]d3r (3.1.7)

Fazendo o mesmo raciocínio para a equação 3.1.4, encontramos:

E′ < E +
∫

ρ(r)[υ′(r) − υ(r)]d3r (3.1.8)

Finalmente, somando 3.1.7 com 3.1.8, chegamos a uma desigualdade impossível:

E + E′ < E′ + E (3.1.9)

Assim, podemos concluir que se duas funções de onda de estados fundamentais dão origem a

uma mesma densidade eletrônica, obrigatoriamente elas são iguais (ψ = ψ′). Desta forma, dada a

densidade eletrônica, o Hamiltoniano fica unicamente determinado 2 e com isso, em princípio, todas

as propriedades do sistema. Podemos inferir, portanto, que qualquer observável do sistema é um

funcional único da densidade eletrônica.

Segundo teorema

O segundo teorema diz que a energia do estado fundamental E[ρ0] é mínima para a densidade ρ0(r)

exata:

2Aqui, consideramos somente densidades V-representáveis, ou seja, que podem ser derivadas de um potencial V.
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E[ρ0] ≤ E[ρ] (3.1.10)

Ou seja, E[ρ] é um funcional de ρ(r) cujo valor mínimo é obtido através da densidade eletrônica

do estado fundamental.

A prova desse teorema também é bastante direta. Como já foi mostrado pelo primeiro teorema,

qualquer observável de um sistema é um funcional único da densidade. Sendo assim, a energia total

pode ser escrita como:

E[ρ] = 〈ψ[ρ]|T̂ + Û |ψ[ρ]〉 + 〈ψ[ρ]|V̂ |ψ[ρ]〉 ou E[ρ] = F[ρ] + 〈ψ[ρ]|V̂ |ψ[ρ]〉 (3.1.11)

O funcional F[ρ] é universal, ou seja, é o mesmo para qualquer sistema com N elétrons. O

que diferencia cada sistema é somente o termo vindo do potencial externo 〈ψ|V̂ |ψ〉. Para o estado

fundamental do sistema, a energia é dada por:

E[ρ0] = F[ρ0] + 〈ψ0|V̂ |ψ0〉 (3.1.12)

Supondo que ρ0, a densidade do estado fundamental do sistema, e ρ, uma densidade qualquer do

sistema, são υ-representáveis (ou seja, são associados ao estado fundamental de um Hamiltoniano

com potencial externo V 3), podemos aplicar o teorema variacional da seguinte forma:

E[ψ0] < E[ψ]

〈ψ0|T̂ + Û |ψ0〉 + 〈ψ0|V̂ |ψ0〉 < 〈ψ|T̂ + Û |ψ〉 + 〈ψ|V̂ |ψ〉

F[ρ0] + 〈ψ0|V̂ |ψ0〉 < F[ρ] + 〈ψ|V̂ |ψ〉

E[ρ0] < E[ρ] (3.1.13)

3A prova do segundo teorema apresentada aqui só funciona para densidades que são V-representáveis, mas existe uma
outra formulação, proposta por Levy e Lieb que generaliza a prova para qualquer densidade (Referência [45]).
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Portanto, se conseguirmos minimizar a energia em relação à densidade, teremos a energia do

estado fundamental.

Apesar desses dois teoremas mostrarem que é possível, a partir da densidade eletrônica, obter as

informações relevantes do estado fundamental de um sistema de N partículas, ainda resta o problema

de saber como escrever os operadores como função da densidade. Essa dificuldade foi abordada por

Kohn e Sham [4], que propuseram o esquema Kohn-Sham, considerado um dos maiores avanços

para a aplicabilidade da DFT.

3.1.2 Equações de Kohn-Sham

A energia cinética do sistema pode ser dividida em duas partes, uma contendo a parte que

corresponderia a um sistema de elétrons não interagentes e a outra contendo a parte de correlação:

T [ρ] = Ts[ρ] + Tc[ρ] (3.1.14)

A energia potencial também pode ser dividida, dessa vez em três partes: a primeira seria a

energia de Hartree 4, a segunda seria um termo de troca e a última um termo de correlação eletrônica.

U[ρ] = UH[ρ] + Ux[ρ] + Uc[ρ] (3.1.15)

Sendo assim, a energia como um funcional da densidade pode ser reescrita da seguinte maneira:

E[ρ] = Ts[ρ] + UH[ρ] + V[ρ] + Exc[ρ] (3.1.16)

onde,

Exc[ρ] = Tc[ρ] + Ux[ρ] + Uc[ρ] (3.1.17)

V[ρ] =
∫

ρ(r)v(r)d3r (3.1.18)

4A energia de Hartree é a energia de interação Coulombiana, dada pela seguinte expressão:

UH =
e2

2

∫
d3r

∫
d3r’

ρ(r)ρ(r’)
| r − r’ |
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Toda a ignorância sobre correções de troca e correlação eletrônica é colocada num único termo,

conhecido como energia de troca e correlação (Exc). Ainda assim, só se conhece uma forma para Ts

que depende de funções de orbitais eletrônicos, e não da densidade, o que impossibilita a obtenção

desta por uma minimização direta da Equação 3.1.16. Para orbitais de uma partícula, o termo de

troca (que provém do princípio de exclusão de Pauli, pode ser escrito também explicitamente. As

expressões para esses dois termos em função dos orbitais de uma partícula podem ser escritas da

seguinte maneira:

Ts[ρ] =
−h2

2m

N∑
1

∫
d3rφ∗i (r)∇2φi(r) (3.1.19)

Ex[φi[ρ]] = −
q2

2

∑
jk

∫
d3r

∫
d3r’

φ∗j(r)φ∗k(r′)φ j(r′)φk(r)

|r − r′|
(3.1.20)

A correlação vem do fato que, como conseqüência da interação Coulombiana, os elétrons ten-

dem a se repelir, fazendo com que o movimento de um elétron seja correlacionado ao dos outros. A

expressão exata para essa energia não é conhecida, nem em função de orbitais de uma partícula.

Como tanto a energia de troca quanto a de correlação tendem a manter os elétrons mais afastados

uns dos outros, às vezes fala-se sobre o buraco de troca e correlação, referindo-se à região de baixa

probabilidade de se encontrar um segundo elétron onde já existe um. Esses dois termos fazem com

que a energia do sistema diminua.

Voltando ao problema, é necessário então minimizar a equação 3.1.16 sujeita a um vínculo,

que é a conservação da carga eletrônica total 5. Nesse caso, é interessante fazer a minimização

da energia usando um multiplicador de Lagrange. Nesse método, geralmente define-se uma nova

função F(λ, r) dada por:

F(λ, r) = f (r) − λg(r) (3.1.21)

onde f é sua função inicial e g a função vínculo. Minimiza-se então a função F em relação a todos

os seus parâmetros.

5Ou seja,
∫
ρ(r)d3r = N
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No nosso caso, teríamos portanto a seguinte equação:

δ

(
E[ρ] − λ

[∫
ρ(r)d3r − N

])
= 0 (3.1.22)

(3.1.23)

O multiplicador de Lagrange λ nesse caso corresponde ao potencial químico µ. A expressão

para a minimização da Equação 3.1.16 fica, então:

0 =
δE[ρ]
δρ
− µ =

δTs[ρ]
δρ

+
δUH[ρ]
δρ

+
δV[ρ]
δρ
+
δExc[ρ]
δρ

− µ (3.1.24)

0 =
δTs[ρ]
δρ

+ vH[ρ](r) + v[ρ](r) + vxc[ρ](r) − µ (3.1.25)

O esquema Kohn-Sham supõe que existe um Hamiltoniano que corresponde a um sistema de

partículas não interagentes sujeitas a um potencial efetivo que por acaso, gera a mesma densidade

do sistema interagente (ρs(r) = ρ(r)). Assim, é necessário minimizar a seguinte equação:

0 =
δTs[ρ]
δρ

+ ve f f [ρ](r) − µ (3.1.26)

As Equações 3.1.26 e 3.1.25 terão a mesma solução se ve f f = vH + v + vxc. Isso é muito

conveniente, já que conhecemos formas para os operadores em função de orbitais de uma partícula

num sistema não interagente.

Assim, é possível definir equações auxiliares, conhecidas como equações de Kohn-Sham, apre-

sentadas a seguir:

[
−h2

2m
∇2 + ve f f (r)

]
φi = εiφi (3.1.27)

ρ(r) =
∑
ocup

φ∗i φi (3.1.28)
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Torna-se necessário, então, resolver somente N equações de uma partícula, ao invés de minimi-

zar a energia em relação à densidade.

Como ve f f depende de ρ que por sua vez depende de ve f f a Equação 3.1.28 deve ser resolvida

de maneira auto-consistente.

É importante notar que os autovalores das equações Kohn-Sham não descrevem as energias do

sistema interagente, exceto por εN , que representa a energia de ionização do sistema. Ao tentarmos

escrever a energia total a partir da equação 3.1.16, após ter feito o esquema auto-consistente e

achado uma densidade eletrônica convergida, podemos perceber claramente a diferença entre os

auto-valores Kohn-Sham e os níveis reais de energia do sistema. A expressão fica a seguinte:

E0 =

N∑
i

εi −
q2

2

∫
d3r

∫
d3r′

ρ0(r)ρ0(r′)
|r − r′|

−

∫
d3rvxcρ0(r) + Exc[ρ0] (3.1.29)

Essa equação é derivada facilmente escrevendo V[ρ] e a energia não interagente (Es) da seguinte

forma:

V[ρ] =
∫

d3rv(r)ρ(r) =
∫

d3r[ve f f (r) − vH(r) − vxc(r)]ρ(r) =

= Ve f f [ρ] −
∫

d3r[vH(r) + vxc(r)]ρ(r) (3.1.30)

Es = Ts + Ve f f =

N∑
i

εi (3.1.31)

Fica explicíto na equação 3.1.29 que a energia total do sistema não é simplesmente a soma de

todos os auto-valores Kohn-Sham, mas sim essa soma e outros termos de correção.

Mesmo com esse esquema, ainda resta o problema da energia de troca e correlação (Exc), que

não tem sua forma exata conhecida. É necessário, então, fazer aproximações para esse termo.

A aproximação mais simples é conhecida como “aproximação da densidade local" (LDA). A

sua idéia é ignorar os aspectos não locais da dependência funcional de vxc. Considera-se, então, o

sistema não homogêneo de muitos corpos como composto, localmente, de sistemas homogêneos de

gás de elétrons interagentes. Pode-se, portanto, escrever o funcional Exc[ρ]:
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ELDA
xc [ρ(r)] =

∫
ρ(r)εlda

xc (ρ(r))d3r (3.1.32)

onde εlda
xc é a energia de troca e correlação por elétron de um gás de elétrons homogêneo de densidade

ρ. Essa aproximação, apesar de simples, foi muito bem sucedida [46].

No entanto, se a densidade eletrônica ρ(r) for fortemente não uniforme, a aproximação LDA

não fornece bons resultados. Isso é especialmente importante para cálculos de química quântica.

Uma solução para esse problema é expressar o funcional Exc[ρ] também em termos do gradiente

da densidade de carga total. Essa aproximação é conhecida como aproximação generalizada do

gradiente (GGA), que tem a seguinte fórmula funcional:

EGGA
xc [ρ(r)] =

∫
ρ(r)εgga

xc (ρ(r),∇ρ(r))d3r (3.1.33)

A energia de troca e correlação por partícula (εgga
xc ) depende da densidade no ponto r e também

da densidade na sua vizinhança infinitesimal, através do gradiente.

Existem outras aproximações, como por exemplo a Meta-GGA, que se propõe a ir além da

aproximação GGA, fazendo com que a energia de troca e correlação por partícula dependa também

do Laplaciano da densidade e dos orbitais. Para mais detalhes sobre essas aproximações e sobre a

teoria, ver referências [44] e [47].
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3.2 Formalismo de Funções de Green fora do equilíbrio

Nesse trabalho foi usado um programa, o TRANSAMPA [6], desenvolvido pelo próprio grupo e

baseado no programa SIESTA. Ambos serão detalhados no Capítulo 4, porém é importante ressaltar

que o TRANSAMPA utiliza um formalismo de funções de Green fora do equilíbrio (DFT-NEGF

[7, 48]) para calcular o transporte de carga por um determinado sistema. Esse formalismo é bastante

complexo, não tendo sido o objetivo no presente trabalho estudá-lo a fundo e, portanto, nessa seção,

pretende-se dar apenas uma idéia de como ele funciona.

Uma das vantagens desse formalismo é que ele permite obter matrizes densidade de maneira

auto-consistente para situações dentro ou fora do equilíbrio e para condições de contorno abertas,

ou seja, para sistemas infinitos.

As deduções que serão feitas nessa seção dizem respeito ao transporte coerente de elétrons, ou

seja, no qual não existem processos dissipativos. A generalização desse formalismo para situações

onde existem esses processos é possível de ser feita 6, mas não será tratada aqui. A dedução da

equação de Landauer será feita seguindo os passos sugeridos na Referência [8].

O sistema que pretende-se tratar com esse formalismo é formado por uma região espalhadora

(canal) ligada a dois contatos, um representando uma fonte e outro representando um dreno. Cada

um desses contatos está em equilíbrio local, porém são mantidos em potenciais químicos distintos

por uma voltagem aplicada V (µ1 − µ2 = qV). Esse desequilíbrio faz com que a fonte fique forne-

cendo elétrons para dentro do canal e o dreno retirando elétrons dele, fazendo com que uma corrente

flua no circuito externo.

Pode-se escrever a equação de Schröedinger referente ao sistema ilustrado na Figura 3.1 numa

forma matricial, separando os subespaços dos contatos e da parte espalhadora, como está colocado

na Equação 3.2.1.


H1 τ†1 0

τ1 Hc τ2

0 τ†2 H2




|ψ1〉

|ψc〉

|ψ2〉

 = E


|ψ1〉

|ψc〉

|ψ2〉

 (3.2.1)

6Para mais detalhes ver a referêcia [7].
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Figura 3.1: Modelo de um sistema onde se deseja realizar um cálculo de transporte de carga, mostrando suas
divisões.

Nessa equação H1 e H2 são os Hamiltonianos dos contatos isolados, Hc é o Hamiltoniano do

canal e τ1,2 são os Hamiltonianos de acoplamento entre os contatos e o canal. Essas grandezas estão

ilustradas na Figura 3.1.

A função de Green é introduzida para estudar esse tipo de sistema, pois essa função permite

que se calcule a resposta do sistema a uma perturbação não dependente do tempo (v) na equação

de Schröedinger. Dessa forma, é possível calcular a função de onda do sistema perturbado sem que

seja necessário resolver o problema de auto-valores. Matematicamente, a formulação é a seguinte:

H|ψ〉 = E|ψ〉 + v|ψ〉 = E|ψ〉 + |v〉

(E − H)|ψ〉 = −|v〉

|ψ〉 = −(E − H)−1|v〉 = −G(E)|v〉 (3.2.2)

Assim, definimos a função de Green como:
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G(E) = (E − H)−1 (3.2.3)

Dessa forma, podemos voltar à Equação 3.2.1 e obter uma equação para |ψ2〉,

H2|ψ2〉 + τ
†

2|ψc〉 = E|ψ2〉

(E − H2)|ψ2〉 = τ†2|ψc〉

|ψ2〉 = g2(E)τ†2|ψc〉 (3.2.4)

onde g2 é a função de Green do contato 2 isolado. A equação para |ψ1〉 tem um resultado similar,

|ψ1〉 = g1(E)τ†1|ψc〉 (3.2.5)

onde g1 é a função de Green do contato 1 isolado.

Pode-se reescrever a Equação 3.2.1 para incluir a matriz de funções de Green do sistema e de-

rivar os resultados dela. Isso permite que se calcule a função de Green do canal (parte espalhadora)

sem que seja necessário calcular a função de Green do sistema todo, como será mostrado a seguir.


E − H1 −τ†1 0

−τ1 E − Hc −τ2

0 −τ†2 E − H2




G11 G1c G12

Gc1 Gcc Gc2

G21 G2c G22

 = E


I 0 0

0 I 0

0 0 I

 (3.2.6)

Tomando as equações produzidas pela segunda coluna da matriz de Green:

(E − H1)G1c − τ
†

1Gcc = 0 (3.2.7)

−τ1G1c + (E − Hc)Gcc − τ2G2c = I (3.2.8)

(E − H2)G2c − τ
†

2Gcc = 0 (3.2.9)

Resolvendo as Equações 3.2.7 e 3.2.9 para G1c e G2c e substituindo em 3.2.8, obtemos uma
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equação para Gcc.

−τ1g1τ
†

1Gcc + (E − Hc)Gcc − τ2g2τ
†

2Gcc = I (3.2.10)

Gcc = (E − Hc − Σ1 − Σ2)−1 (3.2.11)

Na Equação 3.2.11, Σ1 = τ1g1τ
†

1 e Σ2 = τ2g2τ
†

2 são as chamadas auto-energias dos contatos.

A auto-energia tem um significado físico interessante, que pode ser deduzido transformando-a

para as coordenadas temporais através de uma transformada de Fourier [7]. Nesse espaço, podemos

ver que sua parte real provoca um deslocamento nos auto-valores enquanto sua parte imaginária é

responsável pelo tempo de vida do estado. Voltando ao espaço das energias, isso gera um alarga-

mento da densidade de estados. Portanto, é comum definir a matriz de alargamento Γ(E) como a

parte anti-hermitiana da auto-energia:

[Γ(E)] = i[Σ(E) − Σ†(E)] (3.2.12)

Nesse formalismo, podemos escrever a densidade de estados em termos de funções de Green.

Para isso, partimos da definição para a densidade de estados:

D(E) =
∑
α

δ(E − εα) (3.2.13)

onde a soma corre sobre todos os auto-valores. Definindo a seguinte matriz, conhecida como função

espectral,

[A(E)] = 2πδ(E[I] − [H]) (3.2.14)

a densidade de estados pode ser escrita como seu traço, como pode ser visto na Equação 3.2.15.

D(E) =
1

2π
Tr[A(E)] (3.2.15)

A identidade 3.2.15 é bastante fácil de ser percebida se usarmos como base as auto-funções de
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[H], onde tanto [H] como [A] são matrizes diagonais. Como o traço de uma matriz é invariante por

mudanças de base, a identidade será sempre válida.

Finalmente, para chegar na representação de funções de Green para a densidade de estados, é

necessário fazer uso de uma identidade matemática, expressando a função δ como uma Lorentziana

no limite em que o parâmetro η vai a zero, explicitado na Equação 3.2.16.

[A(E)]αα = 2πδ(E − εα) =
[

2η
(E − εα)2 + η2

]
η→0+

=

= i
[

1
E − εα + i0+

−
1

E − εα − i0+

]
= i[G(E) −G†(E)]αα7 (3.2.16)

É possível mostrar que Γ está relacionado com a função espectral da seguinte forma, para uma

determinada função de Green G do sistema:

[A(E)] = i[G(E) −G(E)†]

τ[A(E)]τ† = iτ[G(E) −G(E)†]τ†

τ[A(E)]τ† = i[τG(E)τ† − τG(E)†τ†] = [Γ] (3.2.17)

onde τ e τ† são matrizes genéricas de acoplamento, já previamente definidas.

Agora, se considerarmos o contato 1 completamente isolado, em uma determinada energia te-

remos uma auto-função |ψ1,n〉 que será completamente refletida na borda do contato. Ao se acoplar

com o canal e com o contato 2, essa onda incidente pelo contato 1 gera uma função de onda resposta

no sistema todo |ψR〉, que se espalha inclusive por ele mesmo. Dessa forma, poderíamos escrever

a função de onda total do sistema como |ψ1,n〉 + |ψR〉. Se olharmos para a Equação 3.2.1, podemos

perceber que somente os operadores que se encontram na primeira coluna do Hamiltoniano agirão

7Nessa equação as funções de Green foram definidas de uma maneira levemente diferente da definida anteriormente
em 3.2.3. Na verdade, deveríamos usar por todo o formalismo as funções de Green adiantada e retardada como definido
em 3.2.16, onde uma é a complexa conjugada da outra. Porém, para um raciocínio mais simples, é suficiente considerar
a definição dada em 3.2.3.



3.2. Formalismo de Funções de Green fora do equilíbrio 29

sobre |ψ1,n〉, já que esta só existe no contato 1. Em compensação, todos os operadores agirão sobre

|ψR〉, já que esta existe no sistema todo. Dessa forma, podemos chegar a uma expressão para |ψR〉:

H (|ψ1,n〉 + |ψR〉) = E(|ψ1,n〉 + |ψR〉)

H1|ψ1,n〉 + τ1|ψ1,n〉 +H |ψR〉 = E|ψ1,n〉 + E|ψR〉

(E −H )|ψR〉 = τ1|ψ1,n〉

|ψR〉 = Gτ1|ψ1,n〉 (3.2.18)

onde H é o Hamiltoniano do sistema todo e usamos o fato que H1|ψ1,n〉 = E|ψ1,n〉. Sendo assim,

como no canal só há ψR, podemos escrever:

|ψc〉 = Gccτ1|ψ1,n〉 (3.2.19)

Para determinar |ψ2〉 é necessário fazer uso da relação 3.2.4. Com ela, obtemos:

|ψ2〉 = g2τ
†

2|ψc〉 = g2τ
†

2Gccτ1|ψ1,n〉 (3.2.20)

Por último, para determinar |ψ1〉 temos que considerar, além da relação 3.2.5, o fato que nele

também há a própria |ψ1,n〉, chegando à seguinte expressão:

|ψ1〉 = |ψ1,n〉 + g1τ
†

1|ψc〉 = (1 + g1τ
†

1Gccτ1)|ψ1,n〉 (3.2.21)

Em sistemas fora do equilíbrio, como esse que estamos tratando, a matriz densidade de carga e

a corrente são as grandezas de maior interesse a serem avaliadas.

A matriz densidade pode ser definida por:

ρ =
∑
α

f (εα, µ)|ψα〉〈ψα| (3.2.22)

onde a soma corre sobre todos os estados com número de ocupação f (εα, µ). No equilíbrio, a matriz

densidade é facilmente derivada da função espectral [7], porém fora do equilíbrio, é necessário fazer
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algumas outras considerações.

No caso fora do equilíbrio, existem dois potenciais químicos em questão: um no contato 1 (µ1)

e outro no contato 2 (µ2). Por esse motivo, podemos definir duas funções de Fermi-Dirac, f1 e f2,

cada uma respectiva a um contato, dadas por:

fi(εα, µi) =
1

1 + e(εα−µi)/(kBT ) , i = 1, 2 (3.2.23)

Dessa forma, no canal, teremos uma contribuição para densidade de carga vinda do contato 1 e

outra vinda do contato 2. Usando as definições 3.2.19 e 3.2.15 e colocando E como uma variável

contínua, podemos escrever a densidade na região espalhadora (que contém os estados k) provocada

pelo contato i como:

ρi
c =

∫ ∞

−∞

dED(E) f (E, µi)|ψc〉〈ψc| =

=

∫ ∞

−∞

dE f (E, µi)
∑

k

D(E)Gccτi|ψi,k〉〈ψi,k|τ
†

i G†cc =

=

∫ ∞

−∞

dE f (E, µi)Gccτi(
∑

k

D(E)|ψi,k〉〈ψi,k|)τ
†

i G†cc =

=

∫ ∞

−∞

dE f (E, µi)Gccτi
ai

2π
τ†i G†cc (3.2.24)

Em 3.2.24, ai é a função espectral do contato i isolado. Usando a Equação 3.2.17, podemos

simplificar o resultado:

ρi
c=

1
2π

∫ ∞

−∞

dE f (E, µi)GccΓiG†cc (3.2.25)

Para obter a densidade de carga total, basta somar sobre todos os (dois) contatos e considerar a

degenerescência de spin:

ρ =
2

2π

∫ ∞

−∞

dE
∑

i

f (E, µi)GccΓiG†cc (3.2.26)

Para calcular a corrente elétrica que flui pelo sistema, precisamos começar derivando a equação
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da continuidade para o canal, já que no estado estacionário, a probabilidade de achar um elétron

no canal é conservada. Tomamos então uma função arbitrária ψ formada por uma combinação de

ψ1, ψ2 e ψc. A probabilidade de achar um elétron no canal, nesses termos, seria
∑

k〈ψ|k〉〈k|ψ〉, onde

a soma corre sobre o subespaço do canal. A equação da continuidade tem a seguinte forma:

0 =
∑

k

∂〈ψ|k〉〈k|ψ〉
∂t

=

=
∑

k

(
∂〈ψ|

∂t
|k〉〈k|ψ〉 + 〈ψ|k〉〈k|

∂|ψ〉

∂t

)

Usando a equação de Schröedinger dependente do tempo, e introduzindo Hc = Hc + τ1 + τ2 o

Hamiltoniano somente com os elementos que levam a funções de onda dentro da região espalhadora,

temos:

0 =
i
~

∑
k

〈ψ|Hc |k〉〈k|ψ〉︸  ︷︷  ︸
|ψc〉

− 〈ψ|k〉〈k|︸  ︷︷  ︸
〈ψc |

Hc|ψ〉

 =
=

i
~

(〈ψ|Hc|ψc〉 − 〈ψc|Hc|ψ〉) =

=
i
~

(
〈ψ|Hc + τ

†

1 + τ
†

2|ψc〉 − 〈ψc|Hc + τ1 + τ2|ψ〉
)
=

=
i
~

(〈ψ1|τ
†

1|ψc〉 − 〈ψc|τ1|ψ1〉)︸                            ︷︷                            ︸
−i1/e

+
i
~

(〈ψ2|τ
†

2|ψc〉 − 〈ψc|τ2|ψ2〉)︸                            ︷︷                            ︸
−i2/e

(3.2.27)

Em 3.2.27, −i1/e é a densidade de corrente no canal devida ao contato 1 e −i2/e devida ao

contato 2. Dessa maneira, a expressão para a corrente numa determinada energia fica:

i j =
−ie
~

(〈ψ j|τ
†

j |ψc〉 − 〈ψc|τ j|ψ j〉) (3.2.28)

Para chegar na forma final da corrente, é necessário expressar as componentes de i j em função

de |ψ1,n〉 e posteriormente somente em termos das matrizes G e Γ já definidas. Para isso, só é preciso

usar as Equações 3.2.21, 3.2.20 e 3.2.19. A expressão para a corrente no canal, vinda do contato 1

e acoplada ao contato 2 por τ2 é:
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i2 =
−ie
~

(〈ψ2|τ
†

2|ψc〉 − 〈ψc|τ2|ψ2〉) =

=
−ie
~

(〈ψ1,n|τ
†

1G†ccτ2g†2τ
†

2Gccτ1|ψ1,n〉 − 〈ψ1,n|τ
†

1G†ccτ2g2τ
†

2Gccτ1|ψ1,n〉) =

=
−ie
~
〈ψ1,n|τ

†

1G†ccτ2(g†2 − g2)τ†2Gccτ1|ψ1,n〉 =

=
e
~
〈ψ1,n|τ

†

1G†ccΓ2Gccτ1|ψ1,n〉 (3.2.29)

Integrando sobre a energia, somando sobre todos os modos n, considerando a degenerescência

de spin e notando que os níveis são preenchidos pelo reservatório do contato 1 (ou seja, obedecem

f1) a expressão para I2 fica:

I2 =
2e
~

∫ ∞

−∞

dE f (E, µ1)
∑

n

D(E)〈ψ1,n|τ
†

1G†ccΓ2Gccτ1|ψ1,n〉 =

=
2e
~

∫ ∞

−∞

dE f (E, µ1)
∑
m,n

D(E)〈ψ1,n|τ
†

1|m〉〈m|G
†
ccΓ2Gccτ1|ψ1,n〉 =

=
2e
~

∫ ∞

−∞

dE f (E, µ1)
∑

m

〈m|G†ccΓ2Gccτ1

∑
n

D(E)|ψ1,n〉〈ψ1,n|︸                   ︷︷                   ︸
a1/2π

τ†1|m〉 =

=
2e
h

∫ ∞

−∞

dE f (E, µ1)
∑

m

〈m|G†ccΓ2Gccτ1a1τ
†

1|m〉 =

=
2e
h

∫ ∞

−∞

dE f (E, µ1)Tr
(
G†ccΓ2GccΓ1

)
(3.2.30)

onde a1 é a função espectral do contato 1 isolado.

O cálculo para I1 é análogo, com o sinal invertido. A fórmula para a corrente total, conhecida

também como fórmula de Landauer tem, portanto, a seguinte expressão:

I =
2e
h

∫ ∞

−∞

dE( f (E, µ1) − f (E, µ2))Tr
(
G†ccΓ2GccΓ1

)
=

2e
h

∫ ∞

−∞

dE( f (E, µ1) − f (E, µ2))T (E)

(3.2.31)

na qual T (E) é chamada a função de transmissão ou transmitância. Fisicamente, podemos pen-
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sar na função de transmissão como uma medida da permeabilidade do canal ao fluxo de elétrons

com energia E vindos dos contatos. A transmitância é diretamente proporcional à condutância do

sistema.

Costuma-se medir a transmitância em unidades de G0, dado por:

G0 =
2e2

h
= (51.6 kΩ)−1 (3.2.32)

Cada modo, ou sub-banda pode transmitir até 1G0 sendo interessante notar que no caso dos

nanotubos metálicos usados nesse trabalho a máxima condutância na região próxima ao nível de

Fermi será 2G0 já que existem somente duas bandas nessa região.





Capítulo 4

Programas usados no trabalho

4.1 SIESTA

O SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulation with Thousands of Atoms) [2] é um pro-

grama implementado para fazer cálculos de estrutura eletrônica e simulações de dinâmica molecular

ab initio de moléculas e sólidos, usando DFT [3, 4]. Ele é escrito em FORTRAN90.

Os cálculos desse trabalho foram todos feitos usando a aproximação de Perdew-Burke-Ernzerhof

GGA (PBE) [5, 49]. O programa usa o método do Gradiente Conjugado [50] para minimizar a ener-

gia com relação à posição dos núcleos.

O código SIESTA usa condições periódicas de contorno e um conjunto de bases numéricas e

localizadas. Desta forma, os orbitais de Kohn-Sham são escritos como combinações lineares de

orbitais atômicos (LCAO).

Um dos motivos para a utilização desse programa, ao invés de um que fizesse uso de ondas

planas é que o programa implementado para calcular o transporte de cargas, mais detalhado na

seção 4.2, foi feito usando-o como base.

O fato do programa usar bases localizadas também é uma vantagem para sistemas onde é ne-

cessário um grande espaço “vazio” para que não haja interações não-físicas devido às repetições

periódicas do sistema em algumas direções. Por outro lado, o uso de bases localisadas, centra-

das nos átomos, faz com que apareça uma complicação para calcular as energias de ligação. Isso

acontece porque o conjunto de bases não é completo. Assim, no caso do sistema composto AB,

35
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constituído das partes A e B, cada parte pode ser expandida em uma base maior, do sistema todo.

É necessário, então, introduzir uma correção quando as energias de ligação são calculadas.

Esse é o chamado “erro de superposição de bases” (BSSE) [51]. Essa correção, apesar de ser

simplesmente um artefato da utilização de um conjunto de bases finito, se não considerada, leva a

valores de energia de ligação superestimados.

A correção é feita da seguinte maneira:

Eb(AB) =
(
EAB

AB(AB) − EA
A0

(A) − EB
B0

(B)
)
+ δBS S E

AB (4.1.1)

δBS S E
AB =

(
EA

AB(A) − EAB
AB(A)

)
+

(
EB

AB(B) − EAB
AB(B)

)
(4.1.2)

Nessas expressões, EX
Y (Z) é definido como a energia do sub-sistema Z na geometria Y no con-

junto de bases X. A0 e B0 correspondem às partes A e B individualmente relaxadas.

O SIESTA usa pseudopotenciais de norma conservada [52] para descrever a interação entre os

elétrons e valência e o caroço iônico. Os pseudopotenciais visam substituir o potencial nuclear

mais os elétrons de caroço por um potencial efetivo mais suave, de forma que as autofunções dos

átomos sejam também suaves na região do caroço e voltem a ser iguais às funções de onda atômicas

acima de um certo raio de corte rC . Além disso, a derivada logaritmica das funções de onda pseudo

e reais e suas primeiras derivadas da energia concordam acima de rC , o que garante uma maior

transferência dos pseudopotenciais. Os pseudopotenciais usados nesse trabalho foram feitos a partir

da parametrização de Troullier - Martins [53] com correções relativísticas.

Todos os cálculos, exceto onde explicitado, foram feitos usando um conjunto de funções de

base duplo-ζ polarizadas (DZP) [2, 54]. Essa base tem dois orbitais para cada momento angular da

camada de valência, nos quais a dependencia radial é que apresenta uma diferença. Além disso, ela

tem mais um orbital de polarização, com momento angular lmax + 1, onde lmax é o maior momento

angular da camada de valência do átomo.

No código SIESTA, o raio de corte da função de base é determinado por um parâmetro chamado

energy-shift. Esse é o aumento de energia sofrido pelo orbital quando confinado. O valor desse

parâmetro usado nos cálculos desse trabalho foi 0.03 eV.
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Para os cálculos de otimização de geometria a quantidade de pontos k utilizados variou de

acordo com o sistema, e será explicitada em cada um dos cálculos mencionados. Foi permitida

a relaxação dos átomos não rígidos até que as forças fossem menores que 0.03 eV/Å (testes para

0.01 eV/Å foram feitos e nenhuma mudança significativa foi observada) para todos os sistemas. A

separação entre os pontos da malha no espaço real foi associada a uma energia de ~2G2/(2m) = 200

Ry. Todas as simulações foram feitas a T = 0 K.

4.2 TRANSAMPA

Esse programa, como já foi mencionado no Capítulo 3, utiliza o formalismo de funções de

Green para tratar o problema de um sistema fora do equilíbrio. A teoria DFT é usada como uma

teoria de campo médio, já que se consideram os auto-valores e as auto-funções Kohn-Sham como

se fossem as funções de onda e auto-valores reais do sistema.

A geometria usada no cálculo consiste de dois eletrodos conectados à direita e à esquerda de

uma (nano) região na qual se deseja estudar as propriedades de transporte, como está ilustrado na

Figura 4.1.

Figura 4.1: Geometria usada no cálculo de transporte, mostrando, em vermelho, os contatos.

A região espalhadora deve ter camadas suficientes do sistema puro (configuração de bulk) para

que a blindagem da perturbação causada pelo defeito ocorra ainda dentro dessa região e não chegue

aos eletrodos. Isso quer dizer que os elementos da matriz hamiltoniana e da densidade de carga

terão os valores de bulk logo antes de começar o eletrodo.
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O procedimento de cálculo é dividido em duas partes. A primeira é o cálculo do eletrodo, o qual

consiste de um cáculo usando aproximação de super-célula com condições periódicas de contorno

na geometria de “bulk", tendo como objetivo o cálculo da sua auto-energia após a obtenção da

matriz densidade convergida. A segunda é o cálculo da região espalhadora, onde é calculada a

matriz densidade dessa região de maneira auto-consistente e onde é calculada a transmitância do

sistema. Para mais detalhes ver a referência [6].
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Resultados

5.1 Estudo do defeito de três nitrogênios

O primeiro estudo feito nesse projeto foi a otimização do parâmetro de rede para um nanotubo

(5,5). A escolha desse tubo foi feita pois ele foi o sistema modelo utilizado pelos experimentais [1],

fornecendo assim uma boa base de comparação. Para determinar o parâmetro de rede ótimo, foram

feitos cálculos no programa SIESTA, para uma célula unitária do tubo (20 átomos) e diversos parâ-

metros de rede. Foi então feito um gráfico (Figura 5.1) da energia total do sistema pelo parâmetro

de rede e uma parábola foi ajustada aos pontos.

O comprimento da ligação C-C = 1.436 Å é 1% maior que o encontrado através de espectros-

copia Raman, de 1.42Å [55]. O valor do parâmetro de rede encontrado, que minimiza a energia

do sistema, foi 2.494 Å. O valor encontrado experimentalmente [55] para esse parâmetro é de 2.46

Å, o que significa que o valor encontrado está superestimado em apenas 2%. Cálculos usando a

aproximação GGA geralmente produzem um pequeno aumento nesses parâmetros.

Começou, então, o estudo para a otimização da estrutura do defeito proposta pelos experimen-

tais, já apresentado nas Figuras 2.2 e 2.4. Foi feito novamente um cálculo de energia total usando o

método do Gradiente Conjugado e a aproximação GGA para o sistema. Foram usadas 7 repetições

da célula unitária do nanotubo (5,5) (140 átomos, que correspondem a um tamanho de aproximada-

mente 17.5 Å) e foram considerados 3 pontos k na direção do eixo do tubo, equanto nas outras duas

39
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Figura 5.1: Otimização do parâmetro de rede (a(8,0) = 2.494 Å) para o nanotubo (5,5).

considerou-se somente um ponto. Com o intuito de posteriormente facilitar o acoplamento com os

eletrodos no cálculo de transporte, 2 células unitárias do tubo foram mantidas fixas. O aumento da

energia total do sistema devido a esse vínculo, foi menor que 1%.

A geometria encontrada está ilustrada na Figura 5.2 e os comprimentos de ligação estão apre-

sentados na Tabela 5.1. Em todas as figuras desse trabalho, usaremos a convenção que as esferas de

cor cinza representam átomos de carbono, as de cor azul, átomos de nitrogênio e as de cor branca,

átomos de hidrogênio.

(a) (b)

Figura 5.2: Estrutura otimizada do defeito de 3 nitrogênios no nanotubo (5, 5).

As distâncias C-N no tubo (ver Tabela 5.1) são muito próximas da calculada teoricamente para a
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Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.35 7-8 1.35
1-3 1.35 5-6 1.34
4-5 1.35 8-9 1.34

Tabela 5.1: Comprimentos de ligação entre os átomos do defeito da estrutura apresentada na Figura 5.2.

piridina (C5H5N) que foi de C-N = 1.348Å, como mostrado na Figura 5.3. Esse valor da ligação na

piridina é compatível com o valor experimental de C-N= 1.346Å[56]. Além desse fato, nota-se que

o nitrogênio 1 caminha para uma geometria de modo a suavizar a curvatura do tubo, aproximando-se

mais da geometria planar da piridina.

Figura 5.3: Molécula de piridina. Comprimentos de ligação: 1-2 = 1-3 = 1.348 Å

Na densidade de estados desse sistema, apresentada na Figura 5.4, a presença dos três picos

bastante pronunciados, entre 0.5 e 1.0 eV abaixo do nível de Fermi, é a maior diferença que se nota

entre a densidade de estados do nanotubo dopado e a do tubo ideal. Assim, esperava-se que os

picos pronunciados da Figura 5.4 fossem devidos aos nitrogênios introduzidos no tubo, o que foi

evidenciado no cálculo das densidades de carga associadas a cada pico. Elas estão ilustradas nas

Figuras 5.5 (a), (b) e (c). As estruturas que aparecem ao redor do nível de Fermi na Figura 5.4 serão

discutidas mais adiante.

A Figura 5.6 mostra a diferença entre as densidades de carga de valência do nanotubo puro e do

nanotubo com o defeito. Ela mostra que a mudança na densidade de cargas é bastante localizada

em torno do defeito.

Na seqüência de nossas investigações, fizemos um cálculo de transporte de cargas para esse
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Figura 5.4: Comparação entre a densidade de estados do nanotubo com defeito e do tubo puro. A energia
de Fermi está em E = 0 eV.

(a) (b)

(c)

Figura 5.5: Densidades de carga associadas aos três picos na densidade de estados da Figura 5.4: (a) em
vermelho, do pico correspondente a E = −1.00 eV; (b) em amarelo, do pico correspondente a E = −0.75
eV; (c) em azul, do pico correspondente a E = −0.5 eV em relação ao nível de Fermi. Estão mostradas
isosuperfícies de 0.001 e/Bohr3.
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Figura 5.6: Diferença entre as densidades de cargas de valência do nanotubo puro e do nanotubo com defeito.
Em roxo, valores positivos, em rosa, valores negativos.

sistema, usando o programa implementado no grupo, baseado no código SIESTA, já mencionado no

capítulo 4. A transmitância, ilustrada na Figura 5.7, mostra que o defeito altera significativamente

as propriedades de transporte do sistema, lembrando que a transmitância do nanotubo (5,5) puro

nessa faixa de energia seria uma linha em 2G0
1.

Figura 5.7: Transmitância do tubo com três nitrogênios e densidade de estados calculada via funções de
Green.

Na Figura 5.7 estão também ilustradas a densidade de estados total do sistema, a densidade de

estados projetada (PDOS) em cada um dos três nitrogênios e a transmitância por canal 2 onde se nota

1Ver Capítulo 3 e Apêndice A.
2Cada canal é uma sub-banda, como explicado no Apêndice A.
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que os canais são afetados de maneiras distintas. Esses cálculos foram feitos através do programa

TRANSAMPA [6]. Na DOS da Figura 5.7, se comparada à Figura 5.4, existem duas diferenças.

A primeira é a inexistência de estruturas próximas ao nível de Fermi nesse cálculo, ao contrário

daquele feito usando condições periódicas de contorno. O motivo para isso é que o sistema periódico

faz aparecer um potencial devido à repetição/interação dos defeitos. Essa periodicidade artificial

leva ao aparecimento de gaps de energia que resultam em picos e vales na densidade de estados.

Testes com sistemas maiores (com maior número de células unitárias) devem mostrar uma redução

dessas estruturas.

A segunda, é a posição dos picos em relação ao nível de Fermi. A alteração na posição dos

picos ocorre, pois o cálculo de transporte é feito com base DZ enquanto o cálculo da otimização

da geometria é feito com base DZP. O cálculo das transmitâncias com base DZP é muito demorado

computacionalmente, e foram feitos testes, que serão mostrados na Figura 5.13 mais adiante, que

mostram que os valores próximos ao nível de Fermi não se alteram significativamente com a mu-

dança das bases. O importante é que a mudança de bases não causa simplesmente uma translação

das estruturas na curva de transmitância, mas sim uma distorção em certos pontos da densidade de

estados.

Passou-se então ao estudo da amônia ligada ao defeito tipo piridina no tubo. No cálculo da

geometria, quando a molécula de amônia é colocada sobre um dos nitrogênios do defeito, ela na-

turalmente se dissocia e um dos hidrogênios se liga a outro nitrogênio do defeito. Esse processo

ocorre, portanto, sem barreira de energia. A estrutura encontrada está esquematizada na Figura 5.8

e os comprimentos de ligação estão apresentados na Tabela 5.2.

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.03 7-8 1.36
1-3 1.03 7-9 1.36
1-4 1.42 10-11 1.38
4-5 1.39 10-12 1.38
4-6 1.39 10-13 1.06

Tabela 5.2: Comprimentos de ligação entre os átomos do defeito da estrutura apresentada na Figura 5.8.

A geometria encontrada nesse cálculo é muito similar à apresentada no artigo [1], já mostrada
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(a)

(b)

Figura 5.8: Geometria otimizada da amônia ligada ao defeito da vacância rodeada por três nitrogênios.
Energia de ligação: Eb = −0.26 eV

na Figura 2.4.

A energia de ligação desse sistema, definida como

Eb = E(tubo + de f eito) + E(NH3) − E(tubo + de f eito + NH3) (5.1.1)

foi calculada utilizando o programa VASP [57, 58] e o valor encontrado foi de Eb = −0.26 eV. Esse

programa se diferencia do SIESTA principalmente por usar ondas planas ao invés de bases localiza-

das para expandir os orbitais Kohn-Sham. Isso faz com que não apareçam os erros de superposição

de base, discutidos no Capítulo 4. Foram feitas diversas tentativas para calcular essa energia ten-

tando levar em conta o erro de superposição de base mas nenhuma foi bem sucedida, já que se trata
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de um valor muito pequeno e o cálculo tem que ser feito em etapas, já que a molécula se dissocia.

Não se entrará em detalhes sobre o programa VASP nesse trabalho pois ele foi usado unicamente

para estimar essas energias. O parâmetro de rede para o nanotubo já havia sido otimizado no VASP

por outros alunos do grupo. Finalmente, todas as geometrias foram novamente otimizadas no VASP

partindo das geometrias obtidas no SIESTA e nenhuma alteração relevante foi observada.

A energia de ligação negativa indica que a ligação da amônia no defeito com a sua posterior

dissociação forma um processo exotérmico. Isso é muito interessante por se poder usar um sítio

desse tipo como um catalizador da dissociação da molécula de amônia.

A densidade de estados desse sistema foi também comparada às densidades do tubo com o

defeito de nitrogênios e do tubo puro. O cálculo de transporte nesse sistema foi feito usando a

geometria explicada no Capítulo 4, tendo sete repetições da célula unitária na região espalhadora e

três repetições em cada eletrodo. Esses resultados estão ilustrados nas Figuras 5.9, 5.10 e 5.11.
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Figura 5.9: Comparação entre a densidade de estados do nanotubo com a amônia ligada ao defeito, do
nanotubo com o defeito e do tubo puro. A energia de Fermi está em E = 0 eV.

Pela Figura 5.9, percebe-se que a ligação da amônia no defeito de nitrogênios faz com que

as estruturas (picos) atribuídas aos nitrogênios movam-se para longe do nível de Fermi. Na Figura

5.10, onde está ilustrada a densidade de estados projetada nos nitrogênios normalizadas pelo número
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Figura 5.10: Em preto, densidade de estados total do sistema e em azul, vermelho e laranja, as densidades
de estado projetadas em cada um dos nitrogênios do defeito.

de estados, percebe-se que os estados atribuídos a eles se afastam do nível de Fermi e localizam de

maneira mais pronunciada em torno de 3eV abaixo dele, sendo que a principal contribuição para esse

pico é dada pelo nitrogênio não ligado. Os nitrogênios ligados apresentam uma certa concentração

de estados entre 0.5 e 1 eV acima do nível de Fermi.

Na Figura 5.11 observamos uma grande mudança de comportamento na transmitância se com-

parada à Figura 5.7. As ressonâncias pronunciadas somem, dando lugar a uma nova ressonância,

mais larga, em torno de 1.0 eV, que podem ser atribuídas aos estados dos nitrogênios ligados à

molécula que já foram mencionados na Figura 5.10. A densidade de estados proveniente do cál-

culo de transporte se mostra novamente sem estruturas ao redor do nível de Fermi e as curvas de

transmitância por canal mostram que um dos canais praticamente não é afetado.

Na Figura 5.12, onde comparamos a transmitância do tubo com e sem amônia, nota-se imedi-

atamente que a presença da amônia aumenta a transmitância no tubo no nível de Fermi, de 1.4 G0

para 1.9 G0. O aumento da transmitância se reflete numa diminuição da resistência. Esse resultado

é contrário ao que o grupo experimental [1] obteve.

O teste entre o uso das bases DZ e DZP (já mencionado anteriormente) para o cálculo do trans-
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Figura 5.11: Transmitância do tubo com 3N+NH3, e densidade de estados calculada via funções de Green.

Figura 5.12: Comparação entre as transmitâncias do nanotubo com o defeito de três nitrogênios e o nanotubo
com o defeito e a molécula de amônia ligada.

porte está ilustrado na Figura 5.13, onde se vê claramente que próximo ao nível de Fermi, as con-

clusões são as mesmas.

Tendo esse resultado em vista, foi necessário iniciar uma busca por novas estruturas que pu-

dessem explicar a observação experimental, que indica um aumento da resistência do tubo quando

exposto à amônia.
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Figura 5.13: Comparação entre as transmitâncias calculadas com as bases DZ e DZP para o nanotubo
dopado com e sem a molécula de amônia ligada, evidenciando comportamento contrário ao medido pelo
grupo experimental.
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5.2 Novas possibilidades de defeitos

5.2.1 Dissociação da molécula de amônia

Uma primeira idéia foi que a amônia, ou partes dela, poderiam se ligar em outras partes do tubo,

que não no defeito.

O primeiro estudo foi a amônia ligando no próprio tubo, em diversas posições 3. O cálculo, no

entanto, mostrou que para todas as posições testadas a amônia ficaria muito distante do tubo (mais

de 3.0 Å), não alterando as propriedades de transporte. A amônia interage com o tubo através de

forças de Van der Waals [59], as quais não são bem descritas pelos funcionais de troca e correlação

de primeiros princípios (tanto GGA quanto LDA), já que ela é uma força fraca e de longo alcance.

Os cálculos com LDA, no entanto, subestimam essas distâncias de ligação enquanto os cálculos

GGA as superestimam. Ainda assim, os cálculos usando LDA para a amônia no tubo puro foram

feitos nas Referências [36] e [60] e as distâncias de ligação ficam entre 2.9 e 3.0 Å, valores esses

que ainda não alteram significativamente a curva de transporte.

Foram feitos, então, cálculos do átomo de hidrogênio e dos íons NH e NH2 ligando ao tubo,

pensando na hipótese da dissociação da amônia. Os cálculos desses radicais, que são sistemas de

camada aberta, foram feitos com polarização de spin.

A configuração de energia mais baixa do hidrogênio adsorvido no tubo foi obtida quando ele

está sobre um dos carbonos, como ilustrado na Figura 5.14. A energia de ligação (Equação 4.1.2),

com cálculos de correção de base, é de Eb = −1.6 eV. Esse valor é compatível com cálculos teóricos

usando a aproximação GGA encontrados na literatura (Referência [61]). O cálculo da estrutura foi

feito com três pontos k na direção do eixo do tubo e um nas outras direções. O tamanho do sistema

corresponde a cinco repetições da célula unitária do tubo (5,5) (100 átomos), que é um tamanho

menor do que vinha sendo usado nos cálculos anteriores. Isso foi feito porque a perturbação gerada

pelo átomo de hidrogênio é pequena e também porque foram investigadas várias possíveis posições

para o ele adsorvido no tubo e a diminuição do número de átomos aumenta a rapidez do cálculo.

Para o NH, a configuração de energia mais baixa está ilustrada na Figura 5.15. A energia de

3Tentamos a ligação da molécula pelo seu nitrogênio e pelos seus hidrogênios, sobre átomos de carbono, no meio dos
hexágonos e sobre ligações C-C no tubo.



5.2. Novas possibilidades de defeitos 51

(a)

(b)

Figura 5.14: Geometria otimizada do hidrogênio ligado ao tubo. Eb = −1.6 eV.

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.13 2-4 1.52
2-3 1.52 2-5 1.54

Tabela 5.3: Comprimentos de ligação do átomo de hidrogênio no tubo, mostrado na Figura 5.14.

ligação (dada pela Equação 4.1.2) é de Eb = −1.7 eV. Nesse cálculo e também no que foi feito para

o íon NH2, foram considerados três pontos k na direção do eixo do tubo e um nas outras direções.

O tamanho do sistema corresponde a sete repetições da célula unitária do tubo (140 átomos) e

duas células unitárias foram mantidas fixas, com o mesmo intuito de se calcular o transporte pelos

sistemas posteriormente.
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(a)

(b)

Figura 5.15: Geometria otimizada do NH ligado ao tubo. Eb = −1.7 eV.

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.03 4-5 1.51
2-4 1.50 4-6 1.50
2-3 1.50 3-8 1.51
3-4 1.56 3-7 1.50

Tabela 5.4: Comprimentos de ligação dos átomos do íon NH adsorvido no tubo, mostrado na Figura 5.15.

Por último, foi obtida a configuração de energia mais baixa para o íon NH2 ligando-se ao tubo

sem defeitos ou impurezas. A geometria encontrada está ilustrada na Figura 5.16.

A energia de ligação do NH2 encontrada foi de Eb = −1.6 eV. Os valores das energias de ligação
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(a)

(b)

Figura 5.16: Geometria otimizada do NH2 ligado ao tubo. Distâncias: 1-2 = 1.48Å, 2-4 = 1.03Å, 2-3 =
1.03Å. Eb = −1.6 eV.

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.48 2-3 1.03
2-4 1.03

Tabela 5.5: Comprimentos de ligação dos átomos do íon NH2 adsorvido no tubo, mostrado na Figura 5.16.

anteriormente encontrados para o NH e o H foram, respectivamente, −1.7 eV e −1.6 eV. O processo

de dissociação da amônia tem as seguintes energias:
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NH3 → NH2 + H E = 4.8 eV 4

NH3 → NH + H + H E = 5.4 eV 5

Nota-se, por essas energias, que o processo de dissociação da amônia e posterior ligação ao tubo

é endotérmico.

O cálculo da transmitância para o hidrogênio e o NH2 ligados ao tubo foi realizado, novamente

com sete repetições da célula unitária na região espalhadora e três em cada eletrodo e está mostrado

na Figura 5.17.

Figura 5.17: Transmitâncias do hidrogênio e do NH ligado ao tubo. A transmitância do tubo puro seria uma
linha reta em 2.0 G0.

Embora seja observado que o hidrogênio e o íon NH provoquem uma diminuição na transmitân-

cia do tubo se comparados ao tubo puro, o processo de dissociação da amônia não deve acontecer

espontâneamente, já que o processo é endotérmico, o que dificulta a existência de sistemas como

este numa amostra de tubos expostos a um gás de amônia. Por essa razão, o cálculo do transporte

para o sistema do nanotubo com o íon NH2 não foi concluído.

Até esse momento, estávamos utilizando a hipótese de que o defeito de nitrogênios no nanotubo

era aquele proposto por Terrones et al. nas referências [1, 63]. Entretanto, decidimos examinar se

essa hipótese era correta e demos início a uma investigação sistemática para encontrar as estruturas

de CNx energicamente mais estáveis.

4Esse valor corresponde tanto ao valor experimental [62] quanto ao teórico calculado com o programa SIESTA.
5Valor experimental [62].
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5.2.2 Nanotubos dopados com nitrogênio

A motivação para esse novo estudo foi que nanotubos de carbono dopados com nitrogênio, em geral,

foram estudados por muitos autores [40, 63–74] sendo que diferentes geometrias foram propostas.

No entento, nenhum estudo sistemático dessas geometrias foi feito. O objetivo foi, portanto, fazer

esse estudo para que fossem encontradas as geometrias com defeitos de menor energia de formação,

que seriam, por essa razão, as mais abundantes numa amostra.

Nós continuamos o estudo com o nanotubo armchair (5,5) e depois fizemos comparações com

o nanotubo zigzag (8,0) para verificar a influência da quiralidade do tubo nas energias de formação.

Também foram feitas comparações com a folha de grafeno, já que os nanotubos estudados têm um

diâmetro pequeno e o grafeno pode ser colocado como o limite de diâmetro infinito.

Foram usados diferentes números de repetições da célula unitária, dependendo do sistema estu-

dado, tendo sido sete para o tubo (5,5) (140 átomos), cinco para o tubo (8,0) (160 átmos) e (9x9)

para a folha de grafeno (162 átomos). No caso dos nanotubos, novamente foram usados 3 pontos

k na direção do eixo do tubo e 1 nas duas outras direções. No caso do grafeno foram usados 4

pontos k nas direções paralelas ao plano da folha e um na direção perpendicular. Todos os átomos

da super-célula foram relaxados para os sistemas ideais para que fossem achados os parâmetros de

rede, como já foi mostrado na Figura 5.1 para o tubo (5,5). O mesmo estudo para o tubo (8,0) está

mostrado na Figura 5.18, sendo que o valor encontrado foi de 4.326 Å, fornecendo um tamanho

do tubo na supercélula de aproximadamente 21.6 Å. O parâmetro de rede do grafeno já havia sido

otimizado no programa SIESTA por outro aluno do grupo, também usando a aproximação GGA e

os parâmetros mencionados acima. O seu valor é 2.470 Å fornecendo um tamanho lateral da folha

de grafeno na supercélula de aproximadamente 22.2Å.

Ao estudar os defeitos de nitrogênio nesses tubos, uma célula unitária do sistema foi mantida

fixa. Isso foi feito primeiro porque estavamos interessados no limite de defeitos isolados e esse

vínculo minimiza a interação elástica entre eles e segundo porque pensando numa posterior conta

de transporte de carga, isso facilita a colocação dos eletrodos, que foram mencionados na Seção

4.2. Essa escolha não afetou de maneira significativa as energias de formação dos defeitos, já que

quando as estruturas foram calculadas sem esse vínculo, não houve uma mudança maior que 0.1eV
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Figura 5.18: Parâmetro de rede otimizado (a(8,0) = 4.326Å) para o nanotubo (8, 0).

nessas energias.

A razão para calcular energias de formação é que elas são quantidades que possibilitam uma

comparação entre sistemas que possuem diferentes números de átomos. Elas foram calculadas

segundo a Equação 5.2.2.

E f orm = Etot
sys + nCµC − Etot

p−sys − nNµN , (5.2.2)

onde, Etot
sys é a energia total do sistema dopado com nitrogênio, Etot

p−sys é a energial total do sistema

ideal, µC e µN são os potenciais químicos do carbono e do nitrogênio, respectivamente, nC o número

de átomos de carbono retirados do sistema e nN o número de nitrogênios inseridos no sistema.

O potencial químico do carbono foi tomado como o da folha de grafeno, calculado como na

Equação 5.2.3,

µC =
Etot

p−gra f

NC
, (5.2.3)

onde NC é o número de carbonos na super-célula (nesse caso NC = 162). Se os nanotubos de carbono
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tivessem sido usados como a fonte de átomos de carbono, o potencial químico seria aproximada-

mente 0.2eV mais alto, o que não mudaria nossas conclusões.

Para os átomos de nitrogênio, foram considerados vários possíveis reservatórios, começando

com o N2, que tem a energia de ligação mais alta para o nitrogênio e portanto o menor potencial

químico. Com o objetivo de verificar se os valores de µN considerados eram realistas, seu valor foi

calculado na molécula de amônia e na de piridina. O cálculo foi feito tomando a diferença entre a

energia total da molécula e a soma dos potenciais químicos de seus átomos. Consideramos o poten-

cial químico do hidrogênio como sendo a energia da molécula de H2 dividida por 2 e µC o potencial

químico do carbono no grafeno. Os valores de µN encontrados foram de 1.2eV e 0.9eV acima do

seu potencial químico no N2, respectivamente. As moléculas usadas nos experimentos [64, 65]

como fonte de átomos de nitrogênio são bastante complexas e apesar de não ter sido calculado esse

potencial químico para elas, ele deve apresentar valores ainda maiores dos que foram calculados.

Foram estudados quinze diferentes defeitos no nanotubo (5,5), mostrados na Figura 5.19. As

energias de formação de cada um deles está colocada na Tabela 5.6.

Estrutura E f orm (eV) Estrutura E f orm (eV)
a) 0.51 i) 3.99
b) 3.96 j) 3.52
c) 3.37 k) 4.16
d) 1.25 l) 2.51
e) 1.19 m) 1.56
f) 1.42 n) 2.03
g) 2.14 o) 1.37
h) 3.38

Tabela 5.6: Energias de formação de cada um dos defeitos apresentados na Figura 5.19 para µN = µN(N2).

Para cada família de defeitos estudada, ou seja, defeitos de 1, 2, 3 ou 4 nitrogênios, com ou

sem vacâncias, foram graficadas as energias de formação das configurações mais estáveis variando

o potencial químico do nitrogênio (Figura 5.20).

Pela Figura 5.20, percebemos que os defeitos com mais baixa energia de formação correspon-

dem à estrutura a, para potenciais químicos baixos do nitrogênio, e às estruturas m e o para poten-

ciais químicos mais altos. Nota-se também, que a estrutura proposta pelos experimentais e estudada
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Figura 5.19: Geometrias finais relaxadas das 15 estruturas estudadas.

no ínicio desse trabalho (estrutura m) não tem a mais baixa energia de formação para nenhum va-

lor de µN , o que implica que ela não será tão abundante numa amostra quanto a estrutura de duas

vacâncias rodeadas por quatro anéis de piridina (estrutura o).

Com a idéia de verificar se esse resultado não era válido somente para nanotubos (5,5), calcula-

mos a energia de formação desses três defeitos (a, o e m) no nanotubo (8,0) e na folha de grafeno 6.

A comparação das energias de formação nesses três sistemas é mostrada na Figura 5.21.

A ordem das energias de formação dos defeitos não muda nesses três sistemas. Nos nanotu-

bos, a transição de maior estabilidade entre 1 nitrogênio substitucional e 4 nitrogênios com duas

vacâncias (defeito 4N-divac) ocorre para potenciais químicos na faixa de 0.1 a 0.25 eV acima de

µN(N2). Essa condição é facilmente encontrada nos experimentos. No grafeno, embora a seqüencia

de estabilidade não mude, essa transição acontece em um valor mais alto de µN , em torno de 0.6

eV. Isso indica que efeitos de curvatura tendem a favorecer a remoção de átomos de carbono e a

6Esses sistemas foram escolhidos pelos motivos já apresentados anteriormente.
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Figura 5.20: Energia de formação dos defeitos no nanotubo (5,5) para vários potenciais químicos do nitro-
gênio. As moléculas no eixo horizontal representam o valor do potencial químico do nitrogênio em cada uma
delas.

introdução de átomos de nitrogênio. É importante notar que a energia de formação do defeito 4N-

divac é negativa para uma faixa significativa de valores de µN , indicando que é relativamente fácil

incorporar nitrogênios nos tubos, sendo praticamente impossível prevenir sua inclusão.

A estrutura 4N-divac, proposta aqui como a mais abundante e estável numa amostra de nano-

tubos CNx, está de acordo com os espectros de EELS e XPS obtidos por Terrones et al. [40, 63],

que mostram picos relacionados a nitrogênios “piridinicos" e bi-coordenados. Outro trabalho que

tem resultados experimentais muito semelhantes foi feito por Bulusheva et al. [66]. As eventu-

ais diferenças entre os resultados teóricos e experimentais podem ser devidas à concentração dos

defeitos, já que aqui trabalhamos com concentrações de nitrogênio de 2 a 3% e nos experimentos

observam-se concentrações entre 1% e 10% [63, 66, 69]. É necessário, no entanto, obter resul-

tados experimentais mais precisos, como espectros vibracionais, para que seja possível identificar

claramente a estrutura desses defeitos de nitrogênio. Finalmente, devemos ressaltar que não é possí-

vel descartar a existência de estruturas mais complexas, contendo ainda mais nitrogênios, mas esse
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Figura 5.21: Energia de formação dos defeitos mais estáveis em: (a) o nanotubo (8,0); (b) a folha de grafeno;
(c) o nanotubo (5,5).

estudo está fora do âmbito dessa dissertação.

Tendo identificado os defeitos mais estáveis, eles foram então estudados com mais detalhes.
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5.3 Estudo dos defeitos mais estáveis

As geometrias dos defeitos mais estáveis nos tubos e no grafeno, podem ser vistas com mais detalhes

na Figura 5.22. A estrutura de três nitrogênios com vacância no nanotubo (5,5) foi omitida por já

ter sido apresentada anteriormente. Nas Tabelas 5.7 a 5.14, estão mostrados os comprimentos de

ligação dos átomos que fazem parte de cada um dos defeitos.

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.41 1-3 1.41
1-4 1.41

Tabela 5.7: Comprimentos de ligação do defeito de 1N no nanotubo (5,5), mostrado na Figura 5.22 (a).

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-6 1.33 9-4 1.36 11-3 1.33
1-7 1.37 5-6 1.52 3-12 1.37
7-8 1.47 4-10 1.34 12-13 1.47
8-9 1.49 10-11 1.52 13-14 1.49

14-2 1.36 2-5 1.34

Tabela 5.8: Comprimentos de ligação do defeito de 4N no nanotubo (5,5), mostrado na Figura 5.22 (b).

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.40 1-3 1.43
1-4 1.43

Tabela 5.9: Comprimentos de ligação do defeito de 1N no nanotubo (8,0), mostrado na Figura 5.22 (c).

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-12 1.34 3-9 1.34 2-6 1.34

12-11 1.48 9-8 1.49 6-5 1.47
11-10 1.47 8-7 1.49 5-4 1.48
10-3 1.36 7-2 1.34 4-1 1.34

Tabela 5.10: Comprimentos de ligação do defeito de 3N no nanotubo (8,0), mostrado na Figura 5.22(d).

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-14 1.36 11-10 1.51 7-2 1.36

14-13 1.49 10-4 1.35 2-6 1.35
13-12 1.49 4-9 1.36 6-5 1.51
12-3 1.36 9-8 1.49 5-1 1.35
3-11 1.35 8-7 1.49

Tabela 5.11: Comprimentos de ligação do defeito de 4N no nanotubo (8,0), mostrado na Figura 5.22 (e).
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Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-2 1.40 1-3 1.40
1-4 1.40

Tabela 5.12: Comprimentos de ligação do defeito de 1N no grafeno, mostrado na Figura 5.22 (f).

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
2-9 1.33 3-6 1.33 1-12 1.33
9-8 1.45 6-5 1.45 12-11 1.45
8-7 1.45 5-4 1.45 11-10 1.45
7-3 1.33 4-1 1.33 10-2 1.33

Tabela 5.13: Comprimentos de ligação do defeito de 3N no grafeno, mostrado na Figura 5.22(g).

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-14 1.35 11-10 1.49 7-2 1.35

14-13 1.46 10-3 1.32 2-6 1.32
13-12 1.46 3-9 1.35 6-5 1.49
12-4 1.35 9-8 1.46 5-1 1.32
4-11 1.32 8-7 1.46

Tabela 5.14: Comprimentos de ligação do defeito de 4N grafeno, mostrado na Figura 5.22 (h).
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(a) (5,5) (b) (5,5)

(c) (8,0) (d) (8,0)

(e) (8,0) (f) grafeno

(g) grafeno (h) grafeno

Figura 5.22: Geometrias otimizadas dos defeitos mais estáveis nos diferentes sistemas estudados. O sistema
na Figura 5.22(a) e (b) é o nanotubo (5,5), (c), (d) e (e), o nanotubo (8,0) e (f), (g) e (h) a folha de grafeno.
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Na Figura 5.23, são apresentadas as densidades de estado (DOS) dos defeitos mais estáveis no

nanotubo metálico (5,5) e no nanotubo semicondutor (8,0). O defeito 3N-vac introduz novos estados

no meio do gap do nanotubo semicondutor, enquanto o nitrogênio substitucional introduz estados

doadores próximos ao fundo da banda de condução, o que está de acordo com trabalhos anteriores

[63, 69]. Por outro lado, o defeito 4N-divac não introduz estados novos dentro do gap.
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Figura 5.23: Densidade de estados para os defeitos mais estáveis (1N, 3N+vac and 4N+divac) nos nanotu-
bos. Nos gráficos referentes ao nanotubo (8,0), as densidades de estado estão alinhadas de acordo com o topo
da banda de valência.

Para uma melhor caracterização dos níveis introduzidos pelos nitrogênios no tubo, imagens

da densidade de carga de determinados picos de DOS são apresentados nas Figuras 5.24 para os

nanotubos (5,5) e (8,0).

Na Figura 5.24 (5,5) (a) a ilustração corresponde aos picos não ocupados de DOS do defeito de

1 nitrogênio no nanotubo (5,5), localizado em 0.5 eV, que pode ser visto na Figura 5.23; na Figura

5.24 (5,5) (b) e (c), a densidade de carga corresponde aos picos ocupados e bastante proeminentes,

situados em torno de −1.0 eV que também podem ser vistos na Figura 5.23, nos gráficos que cor-
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(a) (5,5) (b) (8,0)

Figura 5.24: Densidade de carga de determinados picos de DOS (ver texto) na região onde os estados de
nitrogênio estão localizados, para o nanotubo (5,5) e (8,0). Os planos são tangentes ao tubo passando por um
dos nitrogênios (marcados em mais escuro nas figuras). Nas Figuras (5,5) e (8,0) a estrutura (a) corresponde
ao defeito de 1 nitrogênio, a estrutura (b) ao defeito de 3 nitrogênios com vacância e a estrutura (c) ao defeito
de 4 nitrogênios e 2 vacâncias. As escalas são dadas em e−/Bohr3.

respondem aos defeitos de três e quatro nitrogênios no nanotubo (5,5). Na Figura 5.24 (8,0), foi

seguida a mesma ordem dos defeitos, mas agora no nanotubo (8,0). As partes (a), (b) e (c) dessa

figura correspondem aos estados localizados em 0.5 eV, 0.25 eV e −0.5 eV, para os defeitos de um,

três e quatro nitrogênios, respectivamente. Todos eles também podem ser observados na Figura

5.23.

Com o intuito de concluir se, de fato, os dois novos defeitos propostos (nitrogênio substitucional

e 4N-divac) conseguiam explicar o aumento na resistência dos tubos quando expostos à amônia,

foram feitos os cálculos dessa molécula ligando-se a esses defeitos do nanotubo (5,5).

No defeito de um nitrogênio, a molécula não se ligava ou tinha uma configuração final que ficava

a mais de 3 Å do tubo. Desta forma, descartamos essa possibilidade como possível explicação para

a variação da resistência do tubo.
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No defeito de quatro nitrogênios, a amônia se liga, novamente apresentando uma dissociação

sem barreira. A energia de ligação encontrada foi de -0.02eV, tendo sido calculada utilizando no-

vamente o programa VASP, pelos mesmos motivos já apresentados anteriormente. Devido a essa

dissociação sem barreira, esse defeito também pode ser considerado um possível catalisador para a

quebra da amônia. Para se concluir isso, seria necessário fazer cálculos que permitissem saber se a

retirada das partes da amônia do defeito não exigiria uma energia muito alta, mas essas contas não

foram realizadas nesse trabalho. A geometria da molécula ligada ao defeito está mostrada na Figura

5.25 e os comprimentos de ligação na Tabela 5.15.

(a) (b)

Figura 5.25: Geometria otimizada da amônia ligada ao defeito de quatro nitrogênios. Eb=-0.02 eV.

Átomos Comprimento (Å) Átomos Comprimento (Å)
1-3 1.03 7-9 1.36
2-3 1.06 10-5 1.38
3-6 1.42 12-6 1.40
4-5 1.04 12-13 1.36

5-11 1.39 13-14 1.38
7-8 1.35

Tabela 5.15: Comprimentos de ligação do defeito de 4 nitrogênios no nanotubo (5,5) com a amônia ligada,
mostrado na Figura 5.25.

A comparação entre as densidades de estado do tubo puro, o tubo com quatro nitrogênios, e

com a amônia ligada a ele está apresentada na Figura 5.26, onde podemos observar que o pico de

estados pronunciado em −1.0 eV desaparece com a ligação da amônia.

A densidade de estados projetada nos nitrogênios para o sistema com e sem a amônia ligada

(Figura 5.27 (a) e (b)) evidencia que os estados relacionados a eles se delocalizam após a ligação da

amônia, aparecendo de maneira um pouco mais pronunciada entre 1.5 e 2.0 eV abaixo do nível de
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Figura 5.26: Comparação da densidade de estados do tubo puro, o tubo com o defeito de quatro nitrogênios,
e do tubo com a amônia ligada ao defeito

Fermi.

O cálculo de transporte de carga para esse sistema está mostrado na Figura 5.28. Ele foi feito

com onze repetições da célula unitária na região espalhadora e três em cada eletrodo e a base utili-

zada foi a DZ. O aumento da região espalhadora em relação aos outros cálculos se deve ao fato que

esse defeito é mais extenso e provoca uma maior pertubação no sistema, o que faz com que sejam

necessárias mais células unitárias para “isolar" os eletrodos.

Dessa vez, a ligação da amônia ao defeito fez com que a transmitância do sistema diminuísse,

o que implica um aumento na resistência, que, por sua vez, entra em acordo com o que havia sido

observado experimentalmente [1]. A densidade de estados para os sistemas, calculadas através de

funções de Green, sem condições periódicas de contorno estão apresentadas na Figura 5.29. As

ressonâncias agudas em −0.5 eV da curva de transmitância do sistema sem a amônia são facilmente

identificadas como os picos na sua densidade de estados. As ressonâncias mais largas nas curvas de

transmitância próximas a 1 eV também podem ser relacionadas ao aumento da densidade de estados

para ambos sistemas nessa energia.

Para verificar se o resultado era confiável, realizamos um teste utilizando a base DZP, mostrado



68 Capítulo 5. Resultados

-2 -1 0 1 2

E-Ef (eV)

0

5

10

D
O

S 
(A

. U
.)

DOS total
PDOS nos 4 nitrogenios

(a) sem amônia

(b) com amônia

Figura 5.27: Densidade de estados projetada nos quatro nitrogênios do defeito antes (a) e após (b) a ligação
da amônia, comparados com a densidade de estados total dos respectivos sistemas.

na Figura 5.30, onde podemos ver que o resultado continua o mesmo.

Esse resultado faz com que cheguemos à conclusão que devem haver defeitos desse tipo nas

amostras e que eles, e não os defeitos de três nitrogênios, são os melhores candidatos para explicar

as observações de aumento da resistência após a ligação da amônia. No entanto, por enquanto é

quase impossível afirmar se de fato é esse processo que vem sendo observado, pois várias questões

experimentais devem ser abordadas: o controle e a qualidade das amostras ainda não é ideal, não

há como determinar se a corrente ocorre realmente ao longo do tubo ou se a amônia poderia estar

interagindo com os eletrodos. Entretanto, esperamos que nossos resultados estimulem maiores

investigações sobre esse sistema.
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Figura 5.28: Transmitância do sistema antes (preto) e após (vermelho) a ligação da amônia.
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Figura 5.29: Densidade de estados calculada via funções de Green para o defeito de 4 nitrogênios antes e
após a ligação da amônia.
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Figura 5.30: Transmitância do sistema antes e após a ligação da amônia, com as bases DZ e DZP.
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Conclusões

Esse trabalho explorou o fato que na área da nanotecnologia, cálculos ab initio são uma im-

portante ferramenta para auxiliar o entendimento dos experimentos que são feitos, já que permitem

a reprodução de algumas das condições experimentais e a manipulação dos átomos de maneira

bastante acurada.

Procuramos estudar, através do cálculo de energia total de sistemas, os processos de ligação e

dissociação da amônia em defeitos de nitrogênios em nanotubos de carbono. Esse estudo levou a

uma investigação sistemática para a determinação dos defeitos mais estáveis em nanotubos, os quais

conseguimos identificar.

Os cálculos de transporte de carga pelos sistemas pôde ser usado para eliminar e propor possí-

veis explicações para o que foi medido nos experimentos, provando-se um instrumento de grande

importância para trabalhos que pretendem estudar dispositivos nano-eletrônicos. Esses cálculos,

combinados aos experimentos, podem ser usados como um excelente mecanismo para o entendi-

mento dos materiais nessa escala.

Os principais resultados encontrados no trabalho foram:

1. A amônia se liga ao defeito de uma vacância rodeada por três anéis tipo piridina, o qual

foi proposto pelos experimentais na Referência [1], com uma energia de ligação de −0.26

eV. Nesse processo ela se dissocia espontaneamente em um grupo amina (NH2) ligado a um

nitrogênio do defeito e um hidrogênio ligado a outro. A transmitância do sistema com a

71
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amônia ligada é maior do que a referente ao sistema somente com o defeito, o que é contrário

à observação experimental.

2. O estudo dos defeitos de nitrogênios substitucionais nos nanotubos apontou o defeito com-

posto por uma divacância rodeada por quatro anéis do tipo piridina como o mais estável nos

três sistemas estudados (nanotubo (5, 5), nanotubo(8, 0) e grafeno), para potenciais químicos

do nitrogênio na faixa dos encontrados nos experimentos (µN > 0.5 eV, onde µN = 0.0 eV é

o potencial químico do nitrogênio no N2).

3. A amônia se liga a este defeito com uma energia de ligação ligeiramente exotérmica, de

−0.02 eV e novamente se dissocia espontaneamente da mesma maneira que no defeito de três

nitrogênios com vacância. A transmitância do sistema ligado, no entanto, se provou menor

do que no tubo só com o defeito, o que entra em acordo com o resultado de aumento da

resistência provocado pela exposição à amônia observado experimentalmente.

Como perspectivas para a continuidade desse trabalho, gostaríamos de estudar maiores con-

centrações de defeitos e de amônia no tubo, para identificar a influência da concentração nas den-

sidades de estado e nas transmitâncias. Seria interessante também montar sistemas com diversos

defeitos, preferencialmente os mais estáveis, para que se tenha uma melhor reprodução das con-

dições experimentais e seja possível avaliar a transmitância para sistemas desordenados, inclusive

para várias direções de passagem da corrente no tubo. Outro aspecto que pode ser abordado é o

do cálculo de imagens de STM através das densidades de carga obtidas para os sistemas, com o

intuito de compará-las com as imagens experimentais obtidas. Ainda no intuito de melhorar a com-

paração com os experimentos, cálculos de espectro vibracional e de XPS (X-Ray Photoelectron

Spectroscopy) trariam informações muito interessantes. Algumas destas investigações já estão em

andamento, também com outros alunos do grupo.
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Apêndice A

Sub-bandas - Grafeno e Nanotubos de

Carbono

Uma folha de grafeno é composta por átomos de carbono numa estrutura hexagonal, como mostrado

na figura A.1(a) e já mencionado no Capítulo 1. Para que sua estrutura seja periódica, é necessário

considerar uma célula unitária contendo dois átomos adjacentes (A e B), como pode ser visto na

figura A.1(b).

Figura A.1: (a) Estrutura hexagonal do grafeno e (b) Célula unitária do grafeno

Se a distância entre dois átomos da rede for a0, qualquer ponto dessa estrutura bidimensional

pode ser alcançado usando múltiplos dos vetores:

~a1 =
3a0

2
î +
√

3a0

2
ĵ e ~a2 =

3a0

2
î −
√

3a0

2
ĵ (A.1)
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Figura A.2: Vetores primitivos da rede do grafeno

Sendo assim, a rede recíproca também será hexagonal e a primeira zona de Brillouin 1, que

delimita os valores de k permitidos, será um hexágono como mostrado na figura A.3. Nessa figura

também podemos ver os vetores da rede recíproca b1 e b2 dados pela relação ai · b j = 2πδi j.

Figura A.3: Rede recíproca do grafeno e seus vetores primitivos

Para o grafeno, é suficiente considerar somente os orbitais 2pz, pois eles são os orbitais que

não se ligam aos átomos da rede, o que faz com que seus estados fiquem mais próximos ao nível

de Fermi 2. Isso significa que a banda de valência e de condução (a mais alta ocupada e a mais

baixa desocupada, respectivamente), serão bem descritas usando somente esse orbital como base.

A dedução das bandas do grafeno apresentada nesta seção sera feita pelo método de tight-binding

[14] usando somente o orbital 2pz como base.

Dessa forma, podemos escrever a função de onda dos átomos A e B mostrados na Figura A.1(b)

para um Hamiltoniano com a mesma periodicidade do cristal da maneira apresentada na Equação

1Zona do espaço recíproco formada pelos bissectores das linhas que unem o ponto k = (0, 0) e seus vizinhos mais
próximos.

2Nível de energia até o qual existem estados ocupados e a partir do qual começam os estados desocupados. Ver
referência [14]
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A.2.

ψλk(r) =
1
√

N

∑
Rλ

eik·Rλϕ(r − Rλ) λ = A, B (A.2)

onde ϕ é a função pz e Rλ são vetores da rede de Bravais.

O determinante a ser resolvido para achar a relação de dispersão da energia em função de k,

desprezando o overlap entre os orbitais pz, é o seguinte:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
HAA − E HAB

HBA HBB − E

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0 (A.3)

onde

HAA = 〈ψ
A
k |Ĥ|ψ

A′
k 〉 =

1
N

∑
RA.RA′

∫
drϕ†(r − RA)Ĥϕ(r − RA)︸                               ︷︷                               ︸

α

δA,A′ = α = HBB (A.4)

HAB = H†BA = 〈ψ
A
k |Ĥ|ψ

B
k〉 =

1
N

∑
A

∑
B

e−ik·RAeik·RB

∫
drϕ†(r − RA)Ĥϕ(r − RB)︸                               ︷︷                               ︸

β

(A.5)

onde β só é não nulo para primeiros vizinhos.

Para cada ponto A da rede, existem três vizinhos B, B’ e B", como mostrado na Figura A.1(b).

Se colocarmos o ponto A na origem, os vetores que partem dele para cada um dos vizinhos são

dados por:

RB = a0 î

RB′ = −
1
2

a0 î +
√

3
2

a0ĵ

RB′′ = −
1
2

a0 î −
√

3
2

a0ĵ

Portanto, podemos reescrever a Equação A.5 considerando que se pode realizar a soma sobre

A, simplesmente fazendo com que ela seja N vezes a equação para A na origem:
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HAB =
∑

B

eik·RBβ =

= β[eikxa0 + ei(− a0kx
2 +

√
3a0ky

2 ) + ei(− a0kx
2 −

√
3a0ky

2 )] =

= β[eikxa0 + 2e−ikxa0/2 cos(
√

3a0ky/2)] (A.6)

A Equação A.3 pode ser agora resolvida, gerando a solução:

E = α ± β
√

1 + 4 cos(
√

3kya0/2) cos(3kxa0/2) + 4 cos 2(
√

3kya0/2) (A.7)

Os pontos onde E = 0 ocorrem no plano kx×ky exatamente nos seis cantos da zona de Brillouin,

como pode ser visto na figura A.4.

Figura A.4: Estrutura de bandas do grafeno calculada com o modelo de tight-binding

A existência de dois átomos, e portanto, duas bases em cada célula unitária, produz um total de

2N estados possíveis, sendo N o número de células unitárias. Desses, somente metade está ocupada,

já que cada carbono contribui com um elétron do orbital 2pz. Portanto, podemos dizer que a energia

de Fermi está em E = 0 e os pontos mencionados acima são importantes pois eles geram no nível de

Fermi, o que determina as propriedades eletrônicas do material. Esses pontos podem ser colocados

em dois grupos equivalentes, onde os pontos diferem por um vetor da rede recíproca:
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(kx3a0/2, ky
√

3a0/2) = {(0, −2π/3), (−π, π/3), (π, π/3)} (A.8)

(kx3a0/2, ky
√

3a0/2) = {(0, 2π/3), (−π, −π/3), (π, −π/3)} (A.9)

Se projetarmos a figura A.4 num plano, veremos que cada um desses pontos tem um terço dos

vales da banda de condução dentro da primeira zona de Brillouin, mas nós podemos transladá-los

de modo a formar dois vales completos ao redor de dois desses pontos, um de cada grupo.

(kx3a0/2, ky
√

3a0/2) = (0, ±2π/3) (A.10)

O nanotubo de carbono pode ser entendido como uma folha de grafeno enrolada, como já foi

mencionado no Capítulo 1. Ao se enrolar a folha, impõe-se um limite físico em duas dimensões do

nanotubo. O sistema passa então a não ser periódico em todas as direções, e efeitos de “superfí-

cie"passam a ser importantes. Há um confinamento de estados nas direções perpendiculares ao eixo

do tubo, o que faz com que apareçam sub-bandas.

Em um nanotubo, portanto, os valores de k ficam restritos pela imposição de uma condição

periódica na circunferência ao redor do eixo. Podemos definir um vetor Ch, de enrolamento, que

une dois pontos equivalentes no plano x-y do grafeno, os quais se juntarão após o enrolamento da

folha.

Ch = ma1 + na2 =
3a0

2
(m + n)î +

√
3a0

2
(m − n)ĵ (A.11)

Assim, teremos novas funções Ψ que agora terão que obedecer a periodicidade na direção de

enrolamento.

Ψ(r) = eik·ruk(r)

Ψ(r + Ch) = Ψ(r)⇒ eik·Ch = 1

k · Ch = 2πυ =
3a0

2
(m + n)kx +

√
3a0

2
(m − n)ky (A.12)
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A equação A.12 define uma série de linhas paralelas, cada uma correspondendo a um valor

inteiro de υ. Pode-se definir uma relação de dispersão unidimensional ao longo de qualquer uma

dessas linhas, o que produz um conjunto de relações de dispersão Eυ(k), uma para cada sub-banda

υ.

Para que a relação de dispersão não tenha um gap de energia, é necessário que a linha passe por

um dos centros dos vales definidos na equação A.10, onde E = 0, ou seja, que:

(m − n)
3

= υ (A.13)

e isso só acontece quando (m−n) for zero ou múltiplo de 3, já que υ é inteiro. Esses são os nanotubos

chamados metálicos, já mencionados anteriormente no capítulo de introdução.

Se o vetor Ch não tiver componente na direção de a1, o nanotubo é chamado de zigzag e se tiver

os valores de m e n iguais, ele é chamado de armchair. As bandas de um nanotubo metálico (5,5)

e de um nanotubo semicondutor (8,0) calculadas através do programa SIESTA estão representadas

na Figura A.5.
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Figura A.5: Bandas de nanotubos de carbono: à esquerda referentes ao tubo (5,5) com 7 repetições da célula
unitária e à direita referentes ao tubo (8,0) com 5 repetições da célula unitária.
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