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1 INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO

Os nanotubos de carbono (NC), foram identificados em 1991 por S. Iijima [1].
Os  NC são  formados  por  redes  hexagonais  de  grafeno  enroladas.  Conforme  o
tamanho da folha de grafeno os NC terão diferentes diâmetros e, dependendo do
modo que esta folha for enrolada, apresentarão diferentes arranjos, chamados de
quiralidades.  Os  NC  podem  ser  de  única  ou  múltiplas  camadas,  as  quais  são
constituídas por dois ou mais nanotubos de camada simples concêntricos [2]. Desde
a sua descoberta, os NC tem chamado muita atenção devido a apresentarem várias
características interessantes tais como dureza e elasticidade. Além disso, destaca-
se o fato de que seu comportamento eletrônico é dependente do modo como é
enrolado. Na tentativa de uniformizar-se e controlar-se o  comportamento eletrônico
dessas estruturas,  de  forma que não haja uma dependência  tão  grande de sua
quiralidade, estudos estão sendo realizados para estruturas compostas por boro (B)
e nitrogênio (N), além de carbono, os chamados BxCyNz. O objetivo deste trabalho é
investigar o comportamento estrutural e energético de nanotubos de BxCyNz, tanto
em estruturas de camada simples como em dupla camada.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Os sistemas estudados neste trabalho apresentam quiralidade zigue-zague e
estequiometrias variadas. Foram geradas 7 estruturas de camada simples usadas
como  base  para  a  construção  de  4  estruturas  coaxiais  de  camada  dupla  com
distância entre as duas paredes de  ≈ 3.3 Aº [3].  Os átomos de B,  C e N foram
distribuídos conforme a Figura 1.

Para  a  simulação  computacional,  empregamos  um  método  de  primeiros
princípios  para  realização  dos  cálculos  da  estrutura  eletrônica,  para  o  quais
utilizamos o código computacional SIESTA [4]. O formalismo do código SIESTA é
fundamentado  na  teoria  do  funcional  da  densidade  [5],  com  o  termo  de  troca-
correlação tratado através da aproximação do gradiente  generalizado (GGA)  [6],
com o uso de pseudo potenciais de norma conservada e de um conjunto de bases,
obtidas  da  combinação  linear  de  orbitais  atômicos.  Para  a  visualização  das
estruturas e construção das figuras foi utilizado o programa Xcrysden [7].

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 
Para a análise estrutural, foi medido o diâmetro dos tubos antes e depois da
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realização da otimização geométrica, o que nos mostrou que os mesmos sofreram
um rearranjo atômico, o qual gerou deformações na estrutura tubular que antes dos
cálculos era perfeitamente esférica conforme a Figura 1. Esta deformação pode ser
explicada pelo fato de que a energia gasta para enrolar folhas planas de C é maior
do  que  para  enrolar  folhas  planas  de  BN  em  nanotubos  assim,  os  nanotubos
reduzem as suas energias totais achatando-se. 

 Figura 1 - Tubo 8.0@16.0 zigue-zague de parede dupla, (a) antes e (b) depois da otimização
geométrica. (c) Tubo visto de lado. Átomos de carbono (amarelo), boro (púrpura) e nitrogênio (azul
claro).

    
Fonte: Os autores

Para a análise energética comparamos as energias que os átomos teriam
isoladamente com a energia dos tubos depois de formados e observamos que eles
tendem a se tornar mais estáveis a medida que aumentamos o diâmetro e também
com o aumento do número de BN. Além disso,  os tubos com maior  número de
átomos de B e N na composição são mais estáveis mesmo quando comparados
com outros de maiores diâmetros. Isto deve-se ao fato de que ligações B-N são mais
estáveis que C-C, nesta configuração. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na  literatura,  são  encontradas  poucos  estudos  sobre  tubos  de  camadas
múltiplas. Neste sentido, investigamos o que acontece quando os tubos passam de
uma estrutura  simples  a  uma de  dupla  camada.  O  mecanismo de  achatamento
destas  estruturas  ainda precisa ser  melhor  estudado.  Além disso,  como próximo
passo faremos a análise eletrônica destes materiais. 
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