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RESUMO 

 

O presente trabalho enfatiza a investigação, por meio de cálculos computacionais, das 

propriedades eletrônicas de nanofitas de carbono com estrutura sp
2
 com defeitos. Tais defeitos 

serão obtidos através da inserção de vacâncias, formadas pela extração de 6 átomos de 

carbono, na estrutura de uma nanofita de grafeno. Investigaremos eventuais novas 

propriedades eletrônicas das estruturas grafíticas com defeitos de modo a entender o 

comportamento dessas fitas à medida que variamos a largura e a concentração de defeitos. No 

primeiro capítulo foi feita uma revisão que visa oferecer um entendimento básico das 

propriedades físicas apresentadas por estas estruturas em nanoescala. No segundo capítulo 

foram abordados os procedimentos computacionais, metodologia do trabalho, assim como 

discutidos os resultados das simulações teórico-computacionais realizadas dentro da 

metodologia proposta para o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – chaves: Nanofitas, defeitos. Grafeno, estrutura eletrônica. 



viii 

 

ABSTRACT 

 

The present work enphasizes the investigation, through computational caculations, of the 

electronic properties of sp
2
 graphitic nanoribbons with defects. Such defects are obtained by 

the insertion of vacancies, consisting in the extraction of 6 carbon atoms from the structure, 

on the atomic structure of a graphene nanoribbon. We investigate possible new properties of 

these graphitic nanostructures with defects in order to understand the behavior of these 

ribbons as we vary their width and defects concentration. In the first chapter we have a 

revision which aims to offer a basic understanding of the physical properties presented by 

these structures in nanoscale. In the second chapter we discuss the computational procedures, 

methods, as well as we discuss the results from the theoretical-computational simulations 

performed with the methods proposed to this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Nanoribbons, defects, graphene, electronic structure. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A busca por novos materiais é algo que sempre esteve presente na vida Humana 

desde os primórdios até, principalmente, os dias atuais.  Essa busca cada vez mais aumenta 

sua relação com o homem e também aumenta mais seu ritmo de evolução  

Podemos resumi-la como sendo todas as criações feitas pelo homem para ampliar sua 

atuação no planeta, simplificar e melhorar o modo de vida. Sua importância pode ser ilustrada 

tanto em aplicações “simples” como o desenvolvimento de materiais de alta resistência, como 

em problemas complexos na indústria aeroespacial, miniaturização de componentes 

eletrônicos entre outros. 

Neste contexto, podemos citar o exemplo do Silício, que a partir dos anos 70 

revolucionou a indústria eletrônica e microeletrônica. Esse elemento é o principal componente 

da maioria dos semicondutores e é material básico para a produção de transistores para chips, 

células solares e uma infinidade de circuitos eletrônicos. Porém, observa-se que o potencial de 

desempenho e miniaturização dos dispositivos baseados no silício está no caminho de 

encontrar o seu limite (Keyes, 2005). Desta maneira, um grande esforço de pesquisa em 

Física, Química e Ciências dos Materiais têm sido dedicado ao estudo de novos materiais que 

possam vir a comporem novos blocos básicos de uma nova eletrônica. Nanoestruturas, 

baseadas em carbono com hibridação sp2, são consideradas como um dos principais 

candidatos com potencial de substituição do silício (Van Noorden, 2011). Isso se tornou uma 

importante corrente científica a partir de 2004, quando os russos Andre Geim e Konstantin 

Novoselov isolaram o grafeno que é um material extremamente resistente, flexível, com 

excelentes propriedades térmicas, impermeável e com condutividade elétrica muito maior que 

o cobre (Novoselov, et al. 2004). Desde então, diversos estudos foram realizados tanto na área 

teórica como na área experimental com o objetivo de que esse material possa produzir grande 

impacto industrial o mais rápido possível. Nanoestruturas grafíticas com hibridação sp
2
 (como 
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grafeno e fitas de grafeno) são sistemas em uma escala ínfima (1nano = 10
-9

m). Sistemas 

deste tamanho são descritos pela chamada mecânica quântica que recorre 

imprescindivelmente, neste caso, à modelagem computacional visto que o mesmo abrange o 

comportamento de uma grande quantidade de átomos.  Assim a simulação computacional 

consiste em empregar formalizações em computadores, tais como expressões matemáticas ou 

especificações físicas formalizadas, com o propósito de imitar um processo ou operação da 

realidade que para ser realizada é necessário construir um modelo computacional que 

corresponda à situação real que se deseja simular (Amorim, et al .2007). Além disso, o 

desenvolvimento de computadores tem permitido predições teóricas relacionadas a um rico 

conjunto de propriedades físicas referentes à estrutura eletrônica, propriedades de transporte e 

comportamentos magnéticos de nanoestruturas (Terrones, et al. 2000). De fato, a modelagem 

computacional demonstra que as propriedades de sistemas ideais podem ser manipuladas por 

meio de diversas estratégias, como por modificações estratégicas na estrutura atômica e pela 

introdução de defeitos ou dopagens químicas (Bertollo-Mendez, et al. 2011). Paralelamente, 

nanoestruturas propostas por teóricos são frequentemente tidas como consideradas não 

realistas oi impossíveis de serem construídas na realidade. Porém, recentes avanços na síntese 

de sistemas de baixa dimensionalidade com altíssima precisão indicam que amostras reais 

podem ser construídas com crescente complexidade estrutural. Esses fatos aproximam cada 

vez mais estudos teóricos e experimentais. 
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RESUMO 

 

Neste estudo, apresentamos uma breve revisão bibliográfica, pois o entendimento teórico dos 

fenômenos fundamentais envolvendo estas estruturas é primordial para possibilitar a 

construção de uma nova eletrônica tendo o carbono como alicerce básico. A revisão faz um 

levantamento de conteúdos básicos, envolvendo a estrutura do carbono, até princípios sobre a 

modelagem computacional. Os sistemas em estudo abrangem o comportamento de uma 

grande quantidade de átomos. Assim a simulação computacional consiste em empregar 

formalizações em computadores, tais como expressões matemáticas e teorias físicas 

formalizadas, com o propósito de imitar um as propriedades de um sistema que possa existir 

no mundo real. Este trabalho é focado no estudo teórico-computacional de uma classe 

particular de nanofitas de carbono com defeitos, visando contribuir para a construção de uma 

biblioteca de propriedades para nanoestruturas de carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chaves: carbono, modelagem computacional e nanofitas de carbono. 
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ABSTRACT 

 

Here we present a brief literature review, because the theoretical understanding of the 

fundamental phenomena involving these structures is essential to enable the construction of a 

new electronic having carbon as a basic foundation. The survey is a survey of basic contents, 

involving the carbon structure, to principles of computer modeling. The systems under study 

include the behavior of a large number of atoms. Thus, the computer simulation is to employ 

formalisations computers, such as formalized mathematical expressions and physical theories, 

in order to imitate the properties of one system that may exist in the real world. This work is 

focused on theoretical and computational study of a particular class of carbon nanoribbons 

with defects, to contribute to the construction of an appropriate library for carbon 

nanostructures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Works: carbon, computer modeling, carbon nanoribbons 
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1-INTRODUÇÃO 

1.1- NANOTECNOLOGIA 

Em geral, a força motriz das ciências é a busca contínua do desenvolvimento de 

novas tecnologias e melhorias significativas nas já existentes, a fim de superar as 

funcionalidades das tecnologias em uso (Zarbin, 2007). Um problema fundamental nesta 

tarefa é o de dominar a manipulação das propriedades físicas e químicas de materiais 

conhecidos, assim como também a descoberta de materiais com novas propriedades. Novos 

materiais nanoestruturados, como grafeno (Novoselov, et al. 2004) e outros materiais 

bidimensionais têm sido descobertos e têm atraído forte atenção da comunidade científica 

(Van Noorden, 2011). O surgimento desses materiais em escala nano abriu uma nova linha de 

pesquisa na área científica e tecnológica  com o objetivo  de entender os mecanismos físicos e 

químicos envolvidos nos fenômenos existentes nessa escala, como aponta (Costa, 2009). 

Esses materiais apresentam propriedades distintas de partículas micro e macroscópicas. O 

aproveitamento dessas novas propriedades em aplicações tecnológicas forma a base da 

nanotecnologia de materiais tornando-se de suma importância para possibilitar uma possível 

aplicação futura dessas propriedades. 

Nos últimos anos a ciência dos nanomateriais deixou de ser um setor de interesse 

puramente acadêmico para se tornar uma das principais vertentes da ciência e tecnologia com 

um ritmo de crescimento acelerado. Essa verdadeira “revolução” promovida pela nanociência, 

como aponta Martins & Trindade (2012), pode possibilitar o surgimento de uma nova 

indústria de produtos inovadores em áreas estratégicas como eletrônica, energia, medicina e 

tecnologia da informação. 

Esses novos materiais são variados em sua composição química, envolvendo 

carbono, boro, nitrogênio, calcogênios, entre outros. Em se tratando de nanomateriais com 

carbono como principal elemento em sua estrutura, percebemos que desde a descoberta dos 
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fulerenos, em 1985 (Kroto, et al . 1985), passando pela descorberda dos nanotubos em 1991 

(Iijima ,1991) e até mais recentemente (2004) com o anúncio do isolamento de uma 

monocamada de grafeno (Novoselov, et al. 2004). Podemos notar esse crescimento tendo 

como referência o número de publicações que traz esses nanomateriais carbonosos como base 

do sistema em estudo (Van Noorden, 2011). 

Estudos com o fulereno resultaram em uma situação em que não se encontrou muitas 

aplicações tecnológicas práticas, já os nanotubos de carbono apresentam, na prática, baixo 

impacto na indústria apesar de algumas aplicações em material de reforço no setor 

aeroespacial e automotivo. Coube então ao grafeno o papel de protagonista de nanoestruruas 

carbônicas já que a velocidade com que experiências inovadoras e as inúmeras pesquisas 

rendeu, em apenas seis anos de sua extração, aos cientistas Andre Geim e Kostya Novoselov, 

da Universidade de Manchester no Reino Unido, o Prêmio Nobel 2010 em Física (Novoselov, 

et al. 2004). 

Assim, aponta Van Noorden, (2011), o grafeno está sendo utilizado para os mesmos 

tipos de aplicação que nanotubos, mas tem algumas vantagens importantes em termos de 

facilidade de produção e manipulação, e, além disso, deve se beneficiar de duas décadas de 

pesquisa com nanotubos. Outro fato importante é que os fabricantes tem no grafeno uma idéia 

melhor de quais suas possíveis aplicações e assim evitar os falsos alardes assim como houve 

com os nanotubos em sua primeira década. 

 

2-CARBONO 

O carbono é o alicerce da matéria viva e está onipresente na natureza. A palavra 

carbono vem do latim carbo, que significa carvão. Esse elemento químico pertence ao grupo 

dos não metais, com número atômico 6 (Z=6) e encontra-se no grupo 14 da tabela periódica 
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juntamente com Silício, Germânio, Estanho e Chumbo (Saito, Dresselhaus & Dresselhaus, 

1998). 

O carbono só foi reconhecido e tratado como um elemento químico a partir do 

trabalho de pesquisadores como Archibald Scott Couper e Friedrich August Kekulé (Lee, 

2002), no século XIX. De acordo com esses cientistas, o carbono apresenta três características 

principias que são: 

 Tetravalência – Um átomo que realiza 4 ligações covalentes  deve 

provavelmente, apresentar um grande leque de conexão com os outros átomos; 

 Encadeamento - Os átomos de carbono podem formar cadeias carbônicas de 

tamanho variado. Isso possibilita ao carbono fazer parte de uma infinidade de 

moléculas com carbonos ligados entre si; 

 Ligações múltiplas – O átomo de carbono pode unir-se a outros átomos por 

meio de ligações covalentes dos tipos simples, dupla ou tripla. 

Assim, essas três possibilidades quando juntas permitem a esse elemento gerar uma 

infinidade de compostos que estudados na Química Orgânica, a área voltada ao estudo dos 

compostos de carbono. Vale ressaltar que a Química Orgânica inclui moléculas oriundas de 

organismos vivos como, por exemplo, proteínas, carboidratos e gorduras, e também 

moléculas orgânicas fabricadas pela indústria como, por exemplo, plásticos, detergentes e etc. 

O carbono é um elemento abundante na natureza, sendo que sua maior parte pode ser 

encontrada na forma de petróleo, carvão e em diversos carbonatos (dolomita e calcário). O 

mesmo forma estruturas sólidas como diamante, grafite, carbono amorfo e cristalino (Lee, 

2002). 

 

2.1- ALOTROPIA DO CARBONO 

O carbono é a base de toda matéria orgânica muito por conta de sua flexibilidade em 

ligar-se por meio de vários tipos de ligações e também pela sua capacidade de formar diversos 
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tipos de cadeias. Esse elemento químico traz consigo a propriedades de formar substância 

simples diferente. Vale ressaltar que dos mais de 100 elementos químicos presentes na tabela 

periódica, esse fenômeno ocorre naturalmente com o carbono (C), Enxofre  (S), Oxigenio (O) 

e Fósforo ( P ). 

Em relação ao carbono, as variedades alotrópicas (conhecidas a mais tempo) 

encontradas na natureza são o Carbono grafite, material opaco, condutor e de baixo valor 

comercial a e o Carbono diamante, que é translúcido, isolante e de elevado valor comercial. 

Recorremos à estrutura atômica para explicar a diferença nas características dessas espécies 

alotrópicas. O grafite é composto por infinitas camadas de átomos de carbono ligados entre si 

com hibridização sp2,  

 

Figura 1 – Representação da estrutura atômica dos átomos de carbono no grafite que 

idealmente é composto por infinitas camadas de átomos de carbono ligados entre si com 

hibridização sp
2
. 

 

Fonte: Costa (2013). 

 

Por outro lado, os átomos de carbono do diamante formam um arranjo tridimensional 

tetraédrico com hibridização sp3 (Saito, Dresselhaus & Dresselhaus, 1998). Essas diferenças 

estruturais são responsáveis pelas propriedades distintas destas duas variedades alotrópicas.  
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Figura 2 – Exemplificação da estruturação atômica dos átomos de carbono no Diamante. 

Formam um arranjo tridimensional tetraédrico com hibridização sp
3
. 

 

Fonte: Costa (2013). 

 

Em se tratando de propriedades mecânicas podemos citar a dureza que, segundo 

Callister & Rethwishc (2013), é uma medida de resistência de um material a uma deformação 

plástica localizada, como por exemplo, uma pequena impressão ou risco. Nesse sentido, 

utilizando a medida na  escala  Mohs (escala Mohs varia de 1 a 10), o grafite tem dureza igual 

a 1. Valor esse muito diferente da dureza do diamante que é o material mais duro possuindo 

uma dureza igual a 10. 

Novas formas alotrópicas foram descorbertas mais recentemente, como o caso dos 

fulerenos (além do desenvolvimento de fibras de carbono com maior qualidade 

cristalina(Saito, Dresselhaus & Dresselhaus, 1998). Essas descobertas impulsionaram a área 

de pesquisa em nanoestruturas, o que acabou resultando na descoberta e/ou obtenção de 

outros nanomateriais de carbono, como nanotubos de carbono e grafeno. Cronologicamente, 

temos: 



13 

 

 Em 1985, Robert Curl, Harold Kroto, e Richard Smalley descobriram o fulereno 

(Kroto, et al.1985), uma molécula de geometria semelhante à de uma bola de 

futebol, contendo 60 átomos de carbono; 

  Em 1991, Iijima publicou um trabalho relatando a existência dos nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas (Iijima ,1991) e  simultaneamente, em 1993, foi 

reportada a existência de nanotubos de parede única. por Ijima ( Iijima & 

Ichihashi, 1993) e Bethune (Bethune, et al. 1993); 

 Em 2004, foi obtida a primeira amostra de grafeno disposta em uma única camada 

de grafite, que tem uma rede hexagonal bidimensional (Novoselov, et al. 2004).  

 

2.2-HIBRIDIZAÇÃO DO CARBONO 

O átomo de carbono possui 6 elétrons que se distribuem, no estado fundamental, 

segundo a configuração 1s
2
 2s

2
 2p

2
. O orbital 1s é ocupado por dois elétrons fortemente 

ligados ao núcleo, de modo que praticamente não participam na interação com outros átomos. 

São, conjuntamente com o núcleo, chamados de caroço do átomo. Os 4 elétrons restantes têm 

uma participação efetiva nas ligações químicas.  

O átomo de carbono poderá ter quatro elétrons desemparelhados quando este assume 

um estado de maior energia (estado ativado). Essa transição ocorre devido à proximidade em 

energia dos subníveis 2s e 2p. Essa energia é capaz de promover a passagem de um elétron do 

subnivel 2s para os orbital vazios localizados no subnível 2p, e assim gerar as três possíveis  

hibridizações para o átmo de carbono (Girão, 2011). A seguir descreveremos brevemente 

esses três estados de hibridização.  
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2.2.1-HIBRIDIZAÇÃO sp
3
  

É a mistura de um orbital s com três orbitais p, formando 4 novos orbitais “híbridos” 

denominados sp
3
. Para entender essa formação, iniciamos com a seguinte distribuição 

eletrônica: 

6C: 1s
2
 2s

2
 2p

2
 (estado fundamental do átomo de carbono). 

Quando promovemos um elétron 2s para um orbital 2p vazio, obtemos a 

configuração 1s
2
 2s

1
 2px

1
 2py

1
 2pz

1
. Sem a promoção, um átomo de carbono pode formar 

somente duas ligações; após a promoção, poderá formar quatro ligações, pois obteremos 

quatro orbitais semipreenchidos do tipo sp
3
 (Atkins, & Loretta,2001).  

A geometria dos 4 orbitais sp
3
 é tetraédrica (os 4 orbitais partem do centro do 

tetraedro e dirigem-se, cada um, para um dos vértices do tetraedro). Os quatro orbitais 

híbridos sp
3
 formarão 4 ligações do tipo sigma. 
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Figura 3 – Formação dos quatro orbitais híbridos sp3 e o ângulo existente entre esses orbitais. 

A fusão ocorre entre um orbital semipreenchido oriundo do subnível s e três orbitais 

semipreenchidos oriundos do subnível p.(px,py e pz ). 

 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

2.2.2-HIBRIDIZAÇÃO sp
2
  

É a mistura de um orbital s com dois orbitais p (pertencentes a um mesmo átomo), 

resultando em 3 novos orbitais denominados híbridos sp
2
. Os três orbitais híbridos sp

2
 situam-

se num mesmo plano formando ângulos de 120° entre si (geometria plana triangular ou 

trigonal plana). 

 

  

 
109,5° 

sp
3

 

sp
3

 

sp
3

 

sp
3
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Figura 4 – Formação dos três orbitais híbridos sp2 e o ângulo existente entre esses orbitais. A 

fusão ocorre entre um orbital semipreenchido oriundo do subnível s e dois orbitais  

semipreenchidos oriundos do subnível p. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

2.2.3-HIBRIDIZAÇÃO sp  

É a mistura de um orbital s com um orbital p, produzindo 2 novos orbitais 

denominados híbridos sp. Os dois orbitais híbridos sp formam um ângulo de 180° entre si. A 

geometria molecular será linear. 

 

  

 

sp
2
 

sp
2
 

sp
2
 

120° 

   s px pz 
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Figura 5 – Formação dos dois orbitais híbridos sp. A fusão ocorre entre um orbital 

semipreenchido oriundo do subnível s e 1 orbital  semipreenchidos oriundos do subnível p. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

3-GRAFENO  

No ano de 2004 foi isolado pela primeira vez o grafeno, material constituído por 

uma única camada de átomos de carbono que compõe o grafite. Tal camada apresenta um 

átomo de carbono de espessura (Novoselov, et al. 2004). O grafeno foi obtido pela primeira 

vez utilizando-se um laser para extração do excesso de grafite até que restasse uma 

monocamada. Métodos de obtencão mais simples e baratos foram descobertos como, por 

exemplo, a produção através de gases com carbono interagindo em superfície de placas 

metálicas (Rigo, 2010). O grafeno 2D é composto por  uma única camada de grafite 3D 

contendo átomos de carbono com ligações sp
2
 em uma configuração hexagonal. Na figura 

abaixo temos a célula unitária e a Zona de Brillouin do grafeno. 

s p 

 

sp 
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Figura 6 – A célula unitária do grafeno esta ilustrada no losango tracejado em (a). A zona de 

Brillouin é o hexágono sombreado em (b). Os vetores a1 e a2 são os vetores unitários da rede 

real e b1 e b2 são os vetores da rede recíproca. 

 

 Fonte: Saito, Dresselhaus & Dresselhaus (1998) 

 

 

Os vetores unitários, a1 e a2, podem ser expressos em função das coordenadas x e y 

como: 

a1=  (
√ 

 
 
 

 
) (1) 

a2 =  (
 

 
 
  

 
) (2) 

onde a=a CC √3 = 1,42√3 = 2,46Å é a constante de rede do grafeno em que aCC  corresponde ao 

valor do comprimento da ligação C-C .os vetores b1 e b2 da rede recíproca são obtidos a partir 

da relação aj . bj = 2 δij, os quais resultam em:  

 ⃗ 1= 
  

 √ 
(
 

 
 
√ 

 
) (3) 

 ⃗ 2= 
  

 √ 
(
 

 
 
 √ 

 
) (4) 
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Podemos definir os pontos Γ, K e M localizados no centro, no vértice e no centro do 

lado do hexágono da zona de Brillouin, conhecidos como pontos de alta simetria da zona de 

Brillouin do grafeno. (dos Santos, 2014). 

 

3.1- BANDAS π DO GRAFENO 

Na rede hexagonal do grafeno, cada átomo de carbono faz três ligações do tipo σ, em 

uma conjuração sp
2
, e o orbital 2pz, perpendicular a folha do grafeno, faz ligações do tipo π. Os 

elétrons dos orbitais 2pz são, por esta razão, denominados elétrons π e estão relacionados às 

propriedades eletrônicas próximas ao nível de Fermi e a propriedades de transporte eletrônico em 

baixas diferenças de potencial. As bandas de energia fornecem informações importantes sobre 

as propriedades de estado sólido do grafeno.  De acordo com, Saito, Dresselhaus & 

Dresselhaus, 1998, a estrutura eletrônica do grafeno é obtida segundo resolvendo-se a 

equação 

det ( H – ES ) = 0 (5) 

onde H é a matriz Hamiltoniana, a qual descreve o sistema segundo os fundamentos da mecânica 

quântica. A mesma é escrita em termo de orbitais atômicos, assim como a matriz de overlap S. 

Embora existam diferentes métodos para se escrever esse hamiltoniano, o método Tight-Binding 

(um dos mais simples existentes) baseado apenas no orbital  oferece uma ótima descrição das 

propriedades eletrônicas do grafeno. A Figura 7 mostra as bandas de energia na zona de Brillouin 

do grafeno em que a curva superior descreve a banda π e a curva inferior descreve a banda π*. 

Essas duas bandas são degeneradas no nível de Fermi (ver pontos K da Figura 7). Os dois 

elétrons da célula unitária ocupam a banda inferior. Cálculos mostram que a densidade de 

estados no nível de Fermi é zero para o grafeno, o que o caracteriza como um material 

semicondutor de gap nulo à temperatura zero. 
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Figura 7 – Bandas de energia do grafeno em toda regiao da zona de Brillouin. O quadro a direita 

mostra as bandas nas direções de alta simetria. 

 

Fonte: Saito, Dresselhaus & Dresselhaus (1998) 

 

 

3.2- NANOFITAS DE GRAFENO  

Para uma possível utilização do grafeno em algum dispositivo se faz necessário a 

presença de um gap de energia de determinado valor para que o material se torne um 

semicondutor. Uma estratégia comum para se obter tal gap é submeter uma folha de grafeno a 

um corte, de modo a se obter a chamada nanofita de grafeno. Esse corte impõe condições de 

contorno no grafeno que promovem uma abertura ou lacuna energica por meio do 

confinamento eletrônico ao longo da direção finita da fita (citar son 2008). As ligações 

pendentes geradas nesse corte em geral são preenchidas por átomos de hidrogênio (Cançado, 

et al 2004.). 

As nanofita pode apresentar bordas de diferentes formatos, sendo que as principais 

geometrias são as de bordas de formato zigzag ou armchair como exemplificado na figura 8. 
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Figura 8 – Diferentes tipos de bordas de uma nanofita de grafeno. Nanofita de borda 

Armchair à esquerda e nanofita de borda Zigzag à direita. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

A forma da borda destas fitas controla muitas de suas propriedades e estas podem ser 

manipuladas variando também a largura da nanofita e a concentração de defeitos ao longo de 

uma direção periódica. 

Na formação de uma nanofita zigzag ocorre a quebra de uma ligação σ e uma π para 

cada carbono da borda 9(a) (Rigo, 2010).  A passivação com um átomo de H por carbono da 

borda satura a ligação σ, restando uma ligação π. A figura 9(b) mostra a representação dos 

orbitais pz das bordas. Pela simetria do grafeno, os átomos da borda em uma nanofita zigzag 

são equivalentes (A e A’ na figura 9 (a)). Desta forma os elétrons pz dos carbonos da borda 

podem alinhar-se magneticamente, formando um estado de borda na nanofita zigzag com 

bandas localizadas próximo ao nível de Fermi e a um acoplamento magnético entre as bordas. 

As bordas opostas da nanofita zigzag podem estar alinhadas ferromagnética ou 
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antiferromagneticamente, sendo metálica e semicondutora, respectivamente (Pisani, et al. 

2007; Son, Cohen & Louie 2006). 

Para a nanofita com bordas armchair ocorre a quebra de uma ligação σ, para cada 

carbono da borda, durante a formação da nanofita, figura 9(c). Esta ligação pendente é 

saturada por um átomo de H. Os átomos da borda de uma nanofita armchair (A e A’ na figura  

8(c)) não são equivalentes (não pertencem à mesma sub-rede) e estão ligados por uma  

ligação σ e uma π, como visto na figura 9(d). Estas nanofitas não apresentam magnetismo nas 

bordas, sendo neste caso mais inertes quimicamente. Porém, são semicondutoras com um gap 

de energia que depende da largura da fita (Son, Cohen & Louie 2006). 

 

Figura 9 – Em (a) a linha tracejada indica a região em que o grafeno é cortado para obter uma 

nanofita zigzag.em (b) temos uma nanofita zigzag saturada por átomos de H nas ligações 

pendentes na borda, tendo indicado o orbital pz . Em (c) temos a indicação do corte do grafeno 

para obter uma borda armchair. Em (d) indicamos os orbitais pz da borda,que formam uma 

ligação pi entre os carbonos da borda, Adaptado de Rigo, 2010. 

 

 

Fonte: Adaptado de Rigo (2010) 
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4- CÁLCULOS COMPUTACIONAIS 

Os cálculos da estrutura eletrônica realizados nesse trabalho são baseados no método 

Tight-Binding+Hubbard (TBU). Cálculos baseados na Teoria  Funcional da Densidade (DFT) 

constituem o estado da arte em termos de cálculos de estrutura eletrônica de sistemas em 

nanoescalas, porém seu uso é impraticável ao se estudar sistemas de tamanho muito grande. 

Além disso, estudos sistemáticos no qual consideramos um grande número de estruturas 

também são inviáveis de serem realizadas com DFT devido ao alto custo computacional. Por 

outro lado, apesar de sua simplicidade, o método tight-binding (TB) fornece uma ótima 

descrição de sistemas carbonosos em escala manométrica. Além disso, uma descrição 

satisfatória das propriedades eletrônicas de nanoestruturas de carbono contendo bordas de 

geometria zigzag necessita incluir interações envolvendo o spin eletrônico (já que altas 

densidades nas bordas destes sistema são estabilizadas por meio da polarização de spin). 

Porém, a inclusão de um termo Hubbard no Hamiltoniano TB é capaz de capturar os aspectos 

fundamentais da estrutura eletrônica destes sistemas (Yazyev, 2010). O uso deste método 

TBU, especialmente quando fundamentados por comparações com cálculos DFT, pode levar 

a resultados de extrema importância para o entendimento da estrutura eletrônica em 

nanomateriais baseados no carbono, como mostrado por Girão et al.(2011). 

 

5- MÉTODO TIGHT BINDING 

Em geral os métodos computacionais utilizam aproximações limitando o tamanho do 

sistema ou aproximações necessárias na equação para poder chegar a uma solução. Por 

exemplo, a maioria dos cálculos ab initio faz uso da aproximação de Born-Oppenheimer a 

qual simplifica significativamente a resolução da equação de Scrödinger por desacoplar o 

deslocamento de núcleos atômicos em relação aos elétrons durante o cálculo (Stephen & 

Smith ,1997). 
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O método tight-binding promove uma ótima descrição de sistemas carbonosos em 

escala manométrica e também descreve satisfatoriamente as propriedades eletrônicas de 

nanoestruturas (Saito, Dresselhaus & Dresselhaus, 1998). 

Em decorrência da simetria translacional das células unitárias dos vetores da rede de 

um sólido cristalino, uma função de onda deve Ψ deve satisfazer o teorema de Bloch. 

 (6) 

Existem várias formas possíveis para Ψ que satisfazem a equação acima como por 

exemplo uma combinação linear de ondas planas. Entretanto é difícil relacionar ondas planas 

aos orbitais atômicos no sólido. Outra forma funcional de satisfazer a equação do teorema 

baseia-se no j-ésimo orbital atômico da célula unitária ( ou átomo ). Uma função de Bloch 

tight binding é dada por : 

 

onde  ⃗  indica a posição do átomo e φj a função de onda eletrônica no estado j. a variável n 

indica o numero de funções de onda atômicas na célula unitária , sendo que para um dado k 

temos n funções de Bloch. As funções φj nas n células unitárias (aproximadamente 10
24

), são 

ponderadas pelo fator de fase    ⃗  ⃗  e então somadas sobre os vetores da rede  ⃗  de todo o 

cristal. A utilização destas funções de Bloch permite a escrita do Hamiltoniano em uma forma 

que permite a diagonallização do ponto de vista prático, possibilitando o cálculo da estrutura 

eletrônica do material (Girão, et al. 2012). 

  

(7) 
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6. CONCLUSÃO 

Nanofitas de grafeno baseadas em estruturas sp
2
 apresentam-se na linha de frente 

para uma possível substituição do silício na atual corrida por materiais cada vez menores e 

mais eficientes. Isso se deve ao fato de essas fitas tornarem o grafeno um material 

semicondutor. Grafeno e fitas de grafeno são sistemas nanométricos (1n=10
-9

m). Sistemas 

deste tamanho são descritos pela chamada mecânica quântica que recorre 

imprescindivelmente à modelagem computacional visto que estes sistemas abrangem o 

comportamento de uma grande quantidade de átomos.  Assim, a simulação computacional 

consiste em empregar formalizações em computadores, com o propósito de imitar um 

processo ou operação da realidade que para ser realizada é necessário construir um modelo 

computacional que corresponda à situação real que se deseja simular. Cálculos podem servir 

como uma importante ferramenta para guiar experimentais na obtenção de estruturas de 

interesse prático. 

  



26 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Atkins, P.; Loretta, J.Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 Bethune, D.S., Kiane, C.H., Devries, M.S., Gorman, G., Savoy, R., Vasquez, J.(1993) 

cobalt-catalyzed growth of carbon nanotubes with single-atomic layerwalls. 

Nature,363,605. 

 Cançado, L.G., Pimenta, M.A., Neves,  B.R.A., Medeiros-Ribeiros, G.,Enoki, T., 

Kobayashi, Y., Takai, K.,Dresselhaus, M.S., Saito, R., & Jorio, A. (2004) Anisotropy of 

the Raman Spectra of Nanograhite Ribbons . Phisycal Review, 93,4 

 Christopher, J. Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models, John Wiley 

& Sons, 2013 

 Costa, A. L. M. (2013) Transporte eletrônico em junções de nanofitas de acarbono-

Universidade Federal do Piauí, Teresina – PI.  

 Costa, L. L. (2009) Aplicação de Nanotubos de Titânia na Fotodegradação de Corantes. 

Tese de doutorado (doutorado em Química) – Programa de Pós-Graduação em química, 

Universidade de Brasília, Brasília – DF. 

 Dos Santos, J.C. (2014) Transporte eletrônico em nanotubos de carbono com poros 

poligonais. Tese de Mestrado em Física. Universidade Federal do Piauí. 

 Girão, E.C., Cruz-Silva, E.C., & Meunier, V. (2012) Electronic transport properties of 

assembled carbon nanoribbons, ACS Nano, 6, 6483. 

 Girão, E.C., Liang, L., Cruz-Silva, E.C., Souza Filho, A.G.F., & Meunier, V. (2011) 

Emergence of atypical properties in assembled graphene nanoribbons, Physical Review 

Letters, 107. 



27 

 

 Girão, E.C., Liang, L., Cruz-Silva, E.C., Souza Filho, A.G.F., & Meunier, V. (2012) 

Structural and electronic properties  of graphitic  nanowiggles, Physical  Review B, 85 

 

 Gunlycke, D., & White, C.T. (2008) Tight-binding energy dispersions of armchair-edge 

graphene nanostrips, Physical Review B, 77. 

 Iijima, S. & Ichihashi, T. (1993) Single-Shell carbon nanotubes of 1nm 

diameter.Nature ,363,603. 

 Iijima, S. (1991) Helical microtubes of grafhitic carbon. Nature,354,56. 

 Keyes, R.W.(2005) Physical Limits of Silicon transistors and circuits, Reports on 

Progress in Physics,68, 2701-2746. 

 Kroto, H.W., Heath, J.R., Obrien, S.C., Curl, R.F., &  Smalley, R.E. (1985) C-60 – 

Buckminsterfullerene, Nature, 318, 162. 

 Lee,  J. D. (2002) Química Inorgânica Não Tão Concisa. Edgard Bluncher. 

 Martins, M. A., & Trindade, T. (2012) Os nanomateriais e a Descoberta de Novos mundos 

na bancada do químico. Química Nova, 35. 

 Novoselov, K., Geim, A., Morozov, S., Jiang, D., Zhang, Y., Dubonos, S., Grigorieva, 

I., & Firsov, A. (2004) Electric field effect in atomically thin carbon films, Science, 

306, 666. 

 Pan, M., Girão, E.C., Jia, X., Bhaviripudi, S., Li, Q., Kong, J., Meunier, V., & 

Dresselhaus, M.S. (2012) Topographic and spectroscopic characterization of electronic 

edge states  in cvd grown graphene nanoribbons, Nano Letters, 12, 1928. 

 Payolla, F.B., & Massabni, A.C. 2014 Disponível em: www.crq4.org.br. 

 Pisani, L., Chan, J.A., Montanari, B., & Harrison, N.M. (2007) Electronic  structure and 

magnetic properties  of graphitic  ribbons, Physical Review B, 75. 

http://www.crq4.org.br/


28 

 

 Rigo, V.A. (2010) Estudo Teórico de Nanofitas de Grafeno Dopadas com Ni e Mn. Tese 

de Doutorado. Universidade Federal de Santa Maria. 

 Saito, R., Dresselhaus, G., &  Dresselhaus, M.S. (1998) Physical Properties of Carbon 

Nanotubes, London: Imperial College Press. 

 Slater, J.C. & Koster, G.F. (1954) Simplified LCAO Method for the Periodic Potential 

Problem, Physical Review, 94, 1498. 

 Son, Y.W., Cohen, M.L., & Louie, S.G. (2006) Energy gaps in graphene  nanoribbons, 

Physical Review Letters, 97. 

 Stephen ,J.C. & Smith, B T. (1997). "The Development of Computational Chemistry in 

the United Kingdon ,Reviews in Computational Chemistry10, 271–316 

 Terrones, H.,Terrones, M., Hernandez, E., Grobert, N.,Charlier, J. & Ajayan, P. (2000) 

phisycal Review Letters ,84 , 1716 

 Yazyev, O.V. (2010) Emergence of magnetism in graphene materials and 

nanostructures, Reports on Progress in Physics, 056501, 73-78 

 Zarbin, A. J. G. (2007) Química de (nano) materiais. Química – nova, 6, 1469 – 1479. 

 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: CONTROLE DO GAP DE ENERGIA EM NANOESTRUTURAS DE 

CARBONO GRAFÍTICAS POR MEIO DE DEFEITOS ESTRUTURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

CONTROLE DO GAP DE ENERGIA EM NANOESTRUTURAS DE CARBONO 

GRAFÍTICAS POR MEIO DE DEFEITOS ESTRUTURAIS 

 

Renato Gomes Bastos
1
*; Eduardo Costa Girão

1
; Cleânio da Luz Lima

1
 

1
Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais, Laboratório Interdisciplinar de 

Materiais Avançados – LIMAV, Centro de Tecnologia-CT, Universidade Federal do Piauí-

UFPI, Teresina-PI, CEP 64049-550 

 

  



31 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho apresentaremos os resultados das analises teóricas e computacionais para 

nanofitas de grafeno através do método tigth binding e suas aproximações. Apresentaremos os 

dados de cálculos dos gaps das nanofitas de borda Armchair e também das nanofitas de borda 

zigzag.Em ambos os casos as estruturas serão calculadas variando o numero de linhas C-C ao 

longo de uma direção periódica. Apresentaremos os cálculos envolvendo as mesmas 

estruturas supracitadas inserindo vacâncias e variando a distância de maneira sistemática de 

modo a calcular a influência no valor do gap e comparar com as estruturas não defeituosas. A 

inserção de defeitos mostrou-se como sendo uma maneira eficiente de variar o gap de energia 

de nanofitas proporcionando valores diversificados em relação aos valores de estruturas sem 

defeitos.  
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ABSTRACT 

 

In this paper we present the results of theoretical and computational analysis for nanoribbons 

of graphene in the manner tigth binding and its approaches. Present the data for calculating 

the gaps of Armchair edge of nanoribbons and also the nanoribbons edge zigzag.Em both 

cases the structures are calculated by varying the number of CC cables along a periodic 

direction. Present calculations involving the same above structures inserting vacancies and 

varying the distance of systematic way in order to compute the influence on the value of the 

gap and comparing with non-defective structures. The insertion of defects proved to be an 

efficient way to vary the nanoribbons energy gap providing diverse values for the defects 

unstructured values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Works: Nanoribbons, tight binding e vacancies. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por novos materiais é a força motriz de diversas áreas das ciências, como 

química, física e ciência de materias, por exemplo. A busca por materiais mais eficientes nos 

seus respectivos usos é uma tarefa que consome cada vez mais força da comunidade 

científica, além de ser uma necessidade enraizada na sociedade atual. Há várias décadas que 

toda a microeletrônica utilizada na indústria é baseada no elemento Silício. Paralelamente a 

essa utilização, cientistas buscam novos materiais que possam ser alternativas ao silício, 

fazendo a substituição desse material, e que ao mesmo tempo garantam uma melhora de 

desempenho e eficiência em comparação ao mesmo. Nesse sentido nanoestruturas grafíticas 

com hibridização sp2 tem se apresentado como excelentes candidatos para uma possível 

substituição ou até mesmo uma coparticipação em estruturas microeletrônicas, tornando-se 

assim a base de uma nova tecnologia. Nanoestruturas grafíticas, como grafeno e fitas de 

grafeno, são sistemas descritos pela mecânica quântica. De maneira prática, uma descrição 

das propriedades físicas destes materiais deve utilizar cálculos computacionais, visto que o 

problema em questão abrange o comportamento de uma grande quantidade de átomos.  

Assim, a simulação computacional consiste em empregar formalizações físicas em 

computadores com o propósito de imitar um processo ou operação da realidade (Amorim, et 

al. 2007).  

Além disso, o avanço de pesquisas, tanto na aréa teórica quanto na área 

experimental, desde a descoberta do grafeno, tem revelado um conjunto de propriedades 

físicas referentes à estrutura eletrônica, propriedades de transporte e comportamentos 

magnéticos dessas nanoestruturas. A modelagem computacional demonstra que as 

propriedades de sistemas perfeitos podem ser sensivelmente manipuladas por modificações 

estratégicas na estrutura atômica tanto pela introdução de defeitos ou por dopagem química. 

(Amorim, et al .2007; Silva, et al 2009).  



34 

 

Paralelamente, nanoestruturas hipotéticas estudadas em teoria são frequentemente 

consideradas não realistas. Porém, recentes avanços na síntese de sistemas de baixa 

dimensionalidade com estruturas exóticas indicam que amostras reais com grande 

complexidade estrutural podem ser construídas (Cai, et al 2010) Estes avanços tornam mais 

próxima e direta a integração entre teoria e experimento. 

Vários estudos teóricos e experimentais têm como foco nanofitas de carbono com 

bordas do tipo A (armchair) e Z (zigzag), embora existam outras geometrias de borda 

(quirais) intermediárias entre A e Z. Dependendo da geometria das bordas das fitas, elas 

podem se apresentar como sendo uma alternativa para a inserção de um GAP de energia na 

estrutura, uma vez que as nanofitas de grafeno possuem propriedades eletrônicas dependentes 

da geometria e da largura da borda (Pisani, et al. 2007 ; Son, Cohen , & Louie, 1997). Neste 

trabalho utilizaremos cálculos computacionais para calcular o gap de energia de nanofitas de 

grafeno variando a largura e distribuindo defeitos na estrutura por meio de diferentes 

estratégias. A Figura 1 mostra as nanofitas de grafeno com as geometrias de borda A e Z. 
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Figura 1 – Exemplos de nanofitas de grafeno com bordas to tipo Armchair (à esquerda) e 

Zigzag (à direita). 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Os defeitos inseridos nas nanofitas são vacâncias formadas pela eliminação de um 

anel hexagonal da estrutura grafítica. Também realizamos simulações computacionais para o 

cálculo das mesmas estruturas, porém com vacâncias distribuídas em diferentes estratégias. A 

figura abaixo mostra um exemplo de uma nanofita com 25 linhas CC, contendo diferentes 

distribuições de defeitos, que será discutida mais a frente. 
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Figura 2 – Nanofita de grafeno com 25 linhas CC contendo diferentes distribuições de 

vacâncias. Em (a) temos a distância equivalente a 1 ciclohexano,  índice m = 1 , em (b) temos 

a distância equivalente a 3 ciclohexanos, m=3. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

2. METODOLOGIA 

Os cálculos de estrutura eletrônica a serem realizados neste projeto serão baseados 

em um método Tight-Binding adicionado de um Hamiltoniano de Hubbard (TBU) (Slater & 

Koster, 1954; Yazyev, 2010). 

Mesmo sendo muito simples, o método tight-binding (TB) fornece uma ótima 

descrição de nano sistemas de carbono. Além disso, uma descrição satisfatória das 

propriedades eletrônicas de nanoestruturas de carbono contendo bordas de geometria zigzag 

necessita incluir interações envolvendo o spin eletrônico. Isso porque observa-se altas 

densidades eletrônicas nas bordas destes sistemas, as quais são estabilizadas por meio de 

polarização de spin (Pisani, et al. 2007). É demonstrado que a inclusão de um termo de 
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Hubbard no Hamiltoniano TB é capaz de capturar os aspectos fundamentais da estrutura 

eletrônica destes sistemas (Girão, et al. 2011;  Yazyev, 2010).  

Uma vez que fundamentada por comparações com cálculos mais elaborados, como 

os baseados na Teoria do Funcional da Densidade (DFT) (referencia de DFT), a metodologia 

TB+Hubbard (a qual chamaremos de TBU) fornece resultados de extrema importância para o 

entendimento das propriedades físicas de nanomateriais carbonosos, como é exemplificado 

nas referências (Lahiri, et al. 2010; Yazyev & Louie 2010).A metodologia TBU é 

implementada em um pacote computacional, desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa e 

que já foi utilizado com sucesso no estudo de sistemas semelhantes aos estudados aqui (Girão, 

et al. 2011; Girão, et al. 2012;  Pan, et al. 2012, Girão, Cruz-Silva & Meunier, 2012). 

 

3. SISTEMAS ESTUDADOS 

Quanto ao estudo específico aqui apresentado, visamos descrever como a presença 

de defeitos em nanofitas de grafeno de borda armchair influencia a dependência do gap de 

energia destes sistemas com sua largura. Primeiramente caracterizamos a geometria dos 

sistemas a serem estudados e mostramos como eles podem ser classificados. Esta 

classificação se baseia em como defeitos são distribuídos sobre uma nanofita de grafeno. 

Enquanto há um número incontável de estratégias possíveis para a distribuição destes 

defeitos, nós aqui nos atemos a três tipos de distribuições. Em todas elas, o elemento básico é 

a inserção de linhas periódicas de defeitos ao longo da direção periódica das fitas. Para 

descrever de maneira clara a maneira como definimos estas linhas de defeitos, partimos da 

estrutura 2D do grafeno. Nossa escolha consiste em inserir poros na estrutura grafítica (poros 

estes resultantes da extração de um anel hexagonal da estrutura) de maneira que a distribuição 

destes defeitos forme uma rede de bravais. Essa rede é definida por vetores de rede 

semelhantes aos do grafeno. Porém, enquanto os vetores de rede: 
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a1 = a(√3/2,1/2) (8) 

a2 = a(√3/2,-1/2) (9) 

No caso do grafeno possuem comprimento a= aCC√3 (onde aCC é o comprimento 

da ligação carbono-carbono no grafeno), cada um dos vetores da rede de defeitos possui 

módulo (m+3)a, onde m é um inteiro positivo. Esses vetores são dados por: 

c1 = (m+3)a(√3/2,1/2) (10) 

c2 = (m+3)a(√3/2,-1/2) (11) 

Os casos m=1 e m=2 são exemplificados na Figura 3. 

 

Figura 3 – Nanofita de grafeno com contendo diferentes distribuições de vacâncias. Em (a) 

temos a distância equivalente a 1 ciclohexano, índice m = 1 , em (b) temos a distância 

equivalente a 2 ciclohexanos, m=2. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

As linhas de defeitos são aqui definidas pelo conjunto de defeitos com centros 

alinhados na direção c1 + c2 (direção horizontal na Figura 4). Observe que a distância lateral 

entre linhas vizinhas é de (m+3)a/2 e que o espaçamento entre os centros de dois defeitos 

vizinhos ao longo de uma linha é 3(m+3) aCC. 
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Dada a definição de linha de defeitos, as estratégias que investigamos foram as 

seguintes: 

 Estratégia : para uma certa fita, inserimos linhas de defeitos paralelas ao longo de sua 

largura, tantas quanto forem possíveis. Quanto mais larga for a fita, maior o número 

de linhas de defeitos; 

 Estratégia : inserimos uma única linha de defeitos no centro da largura da fita (ou o 

mais próximo possível disto, no caso de fitas com um número par de linhas CC); 

 Estratégia : inserimos uma única linha de defeitos o mais próximo possível de uma 

das bordas da fita. 

 Em cada caso utilizaremos diferentes espaçamentos entre os defeitos. A escolha destas 

três estratégias visa: 

 

(1) Investigar a dependência das propriedades eletrônicas de nanofitas armchair com a 

densidade de defeitos (uma vez que os defeitos se distribuem uniformemente por quase toda a 

extensão das nanofitas na estratégia ); 

 

(2) Investigar o impacto individual de uma linha de defeitos sobre a estrutura eletrônica de 

uma nanofita (como é o caso das estratégias e , as quais possuem apenas uma única linha 

de defeito). 

 

Analisaremos de que maneira os defeitos podem alterar as propriedades eletrônicas 

das nanofitas de grafeno e qual o seu impacto na variação do gap de energia com a largura da 

fita. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste tópico apresentaremos os resultados das analises teórico-computacionais para 

as nanofitas de grafeno (GNRs) através do método TBU. Apresentaremos os dados de 

cálculos dos gaps das nanofitas de borda armchair. Calcularemos o gap de uma nanofita sem 

defeitos à medida que variamos o número de linhas C-C ao longo da largura da fita. Esse 

cálculo inicial, embora não seja um resultado inédito, serve para efeitos comparativos com as 

fitas contendo defeitos (que constituem o foco do nosso trabalho). Apresentaremos em 

seguida os cálculos envolvendo as mesmas estruturas supracitadas após a inserção de 

vacâncias, variando tanto a distância entre esses defeitos de maneira sistemática como 

variando a estratégia de distribuição, de modo a calcular a influência destes defeitos no valor 

do gap em comparação com as estruturas não defeituosas. 

 

4.1. SIMULAÇÕES DE NANOFITAS ARMCHAIR SEM DEFEITOS 

Através de simulações computacionais foram estudadas fitas com bordas armchair 

em uma variação do número de linhas C-C de 8 linhas a 40 linhas. De acordo com os cálculos 

sobre o gap de energia de nanofitas de borda armchair, concluímos que esse tipo de sitema 

apresenta caráter semicondutor e o gap de energia varia de acordo com o numero de linhas C-

C com comportamento de forma inversa ao aumento da largura . Estes resultados estão de 

acordo com outros estudos já apresentados anteriormente (Slater & Koster 1954). 

Observamos ainda, de acordo com o gráfico na figura 4, que ao longo do crescimento 

de linhas C-C, o gap de energia se comporta de acordo com três tipos de famílias de acordo 

com o valor do resto da divisão do número de linhas CC por 3. Sendo NCC=3i+j ( 12 )(i um 

inteiro positivo e j=0,1,2), as famílias correspondem a NCC igual a: 

 3i + 2 (menor gap); 

 3i      (gap intermediário); 

 3i + 1 (maior gap). 
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Figura 4 – Variação do gap das nanofitas em função do número de linhas CC. Os pontos 

verde, preto e vermelho representam as três famílias de crescimento. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Vejamos a analise do gap de energia das nanofitas correspondendo a i=4, por 

exemplo. Essas correspondem às fitas com larguras NCC =12,13 e 14, as quais possuem gaps 

503 meV, 918 meV e 187 meV. Ou seja: 

 12 linhas CC – 3x4 –  gap intermediário- ponto preto; 

 13 linhas CC– 3x4 +1 – gap maior – ponto vermelho; 

 14 linhas CC – 3x4 + 2 – gap menor – ponto verde. 

 Os valores dos gaps seguem decrescendo à medida que se aumenta o número de 

linhas C-C, mas o decréscimo obedece às três famílias presentes no gráfico. Em todos os 
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casos, o gap de energia tende a zero se fizermos o numero de linhas C-C tender ao infinito 

recuperando assim o mesmo comportamento do grafeno 

 

4.2 SIMULAÇÕES DE NANOFITAS COM DEFEITOS: ESTRATÉGIA  

Nesta seção descreveremos com mais detalhes a distribuição de defeitos segundo a 

estratégia . Em seguida iremos apresentar os resultados de nossas simulações onde 

investigamos uma série de sistemas onde variamos tanto a distância entre os defeitos ao longo 

de uma linha, como o número de linhas de defeitos em uma nanofita armchair. Discutiremos 

como o gap dos sistemas defeituosos se compara com o gap dos sistemas sem defeitos. 

As vacâncias (poros) foram inseridas na estrutura da nanofita de grafeno por meio de 

linhas de defeitos ao longo da direção periódica das fitas. Uma fita com defeitos distribuídos 

segundo a estratégia  pode ser caracterizada por dois parâmetros. O primeiro deles 

(parâmetro m) se refere à distância entre os poros vizinhos (como descrito na seção anterior). 

Para um dado m, podemos variar o número n de linhas de defeitos paralelas ao longo da 

largura da fita. Aqui, definimos a distância lateral entre o centro da última linha de defeitos e 

a borda como sendo igual à distância entre duas linhas de defeitos paralelas sucessivas. Note 

que, nessa construção, definimos primeiramente m e n, sendo o número de linhas CC 

dependente desses dois parâmetros. Uma outra forma de se entender a construção de uma fita 

 é considerando (n+2) linhas de defeitos com espaçamento m no plano, cortando o plano ao 

longo da 1
a
 e da (n+2)

a
 linhas e preenchendo os átomos faltantes ao longo das bordas, como 

ilustrado na Figura 5 para uma fita com m=1 e n=3. 
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Figura 5 – ilustração da construção de uma nanofita tipo  com m=1 e n=3, a partir de um 

plano com defeitos de espaçamento m=1.  

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Nos nossos cálculos, nos limitamos aos valores m=1, 2, 3, 4, 5 para os espaços entre 

os poros. Os valores de n iniciam em n=1 e são aumentados até que o número de linhas CC 

ultrapasse 40. Exemplos dos casos (m,n)=(1,5) e (m,n)=(3,3) são mostrados na Figura 2.3. A 

fita do primeiro caso (figura 2.3(a)) possui 25 linhas CC de largura. No segundo caso (Figura 

2.3 (b)) a nanofita apresenta 25 linhas CC de largura. 
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Figura 6 – Exemplos de uma nanofita de grafeno com 25 linhas CC contendo defeitos da 

estratégia . Em (a) temos um defeito do tipo (1,5) = (m,n) e em (b) temos um defeito do tipo 

(3,3). 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Como mencionamos acima, o número de linhas CC na largura da fita sendo a 

construção nesta construção  é determinado a partir dos valores (m,n). Essa relação é dada 

por: 

NCC = (m+3)(n+1) + 1 (12) 

A Figura 7 mostra os valores do gap de energia das fitas tipo  como função do 

número de linhas CC. Representamos o cada conjunto de fitas (m,n) com o mesmo valor de m 

por uma linha (onde o primeiro ponto corresponde a n=1, o segundo a n=2 e assim 

sucessivamente). Representamos ainda os dados para as três famílias de nanofitas sem 

defeitos (j=0, 1, 2).  
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Figura 7 – Gráfico com gap de energia de nanofitas de borda armchair com defeitos 

juntamente com o gráfico de nanofitas sem defeitos. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

De acordo com o gráfico da Figura 7, percebemos que a distribuição de defeitos em 

nanofitas de borda armchair se mostra uma ferramenta efetiva para se modificar as 

propriedades eletrônicas de nanofitas de borda armchair, uma vez que fitas de uma mesma 

largura podem apresentar gap maior ou menor que a fita sem defeitos quando da inserção de 

defeitos em diferentes concentrações. 

Vejamos o caso da nanofita com 25 linhas CC ao longo da largura da fita. De acordo 

com o gráfico temos a nanofita (m,n)=(3,3) como sendo a estrutura de menor gap (86 meV). 

A nanofita (m,n)=(1,5) possui gap 434 meV, valor pouco abaixo do valor correspondendo à 

estrutura sem defeito (483 meV). Já a nanofita (m,n)=(5,2) apresenta gap maior que o sistema
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 sem defeitos (551 meV). Nesse exemplo observamos que a inserção de defeitos variou o gap 

de uma nanofita de largura fixa em uma faixa de quase meio elétron-volt. 

Observando os resultados para o caso m=1 (linha azul), observamos um 

comportamento aparentemente oscilatório à medida que n cresce em unidades de 3. De fato, 

pela relação entre NCC e (m,n), podemos notar que m=1 e n=1,2,3,4,5,6,7,... correspondem a 

j=0,1,2,0,1,2,0,... com NCC=3i+j, ou seja, sucessivos valores de n produzem fitas com j's 

sucessivos na ordem 0, 1, 2. De fato, (m,n)=(1,3)=(1,6)=(1,9) possuem gaps semelhante (mas 

levemente maiores) à correspondentes fitas sem defeitos (que pertencem à família j=2, linha 

verde). O mesmo acontece ao compararmos os sistemas (m,n)=(1,2)=(1,5)=(1,8) com a 

família j=1 de fitas sem defeitos (linha vermelha), porém, o sistema defeituoso apresenta gap 

ligeiramente inferior ao sistema perfeito (à exceção do caso n=2, embora os sistemas com e 

sem defeitos tenham gaps próximos). O caso dos sistemas com j=0 é aquele em que o gap 

sofre maior variação no comparativo antes e depois do defeito (a variação percentual do gap 

atinge cerca de 92, 28 e 30% para os casos NCC=9, 21 e 33, respectivamente).  

Situação semelhante ocorre para os outros valores de m, exceto para m=3. Neste 

caso, em particular, todos os valores de n resultarão em fitas com NCC=3i+1. Enquanto que 

esta é a família de maior gap das fitas sem defeito, a inclusão de defeitos com m=3 nessas 

fitas diminui significativamente o gap do sistema. No caso NCC=31, por exemplo, a inclusão 

de defeitos com espaçamento 3 reduz o gap de 390 meV para apenas 13 meV. 

Dessa forma os cálculos computacionais realizados pelo presente trabalho 

demostram diferentes possibilidades que as nanofitas com vacâncias apresentam para formar 

diferentes valores do gap de energia à medida que se modifica a concentração dos defeitos ao 

longo de uma nanofita. Em outras palavras, além da largura, podemos utilizar a distribuição 

estratégica de defeitos para de manipular as propriedades eletrônicas de nanofitas de grafeno. 
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4.3 SIMULAÇÕES DE NANOFITAS COM DEFEITOS: ESTRATÉGIA   

Nessa estratégia inserimos uma única linha de defeito em uma nanofita de borda 

armchair e aumentamos gradativamente o número de linhas CC de modo alternado entre as 

bordas. 

 

Figura 8 – Exemplo de estrutura utilizada na estratégia de defeito . Onde foi inserido uma 

única linha de defeito na parte central da nanofita e feito o crescimento do número de linhas 

CC de modo alternado em relação às bordas. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

A fita de menor largura considerada foi a de NCC = 9. A fita NCC = 10 foi obtida 

adicionando-se uma linha de ligações CC à direita, a fita NCC = 11 foi obtida a partir de NCC = 

10 adicionando-se uma linha à esquerda, a fita NCC = 12 foi obtida a partir de NCC = 11 

adicionando-se uma linha à direita e assim sucessivamente. Durante a simulação variamos a 

largura de linhas CC em um intervalo de 9 a 41 linhas com manutenção do índice m que 

representa a distância entre as vacâncias na linha de defeito fixa. Variamos o índice m de 1 a 

5. 

Nesta estratégia, observamos que o gap se comporta de maneira peculiar. O 

comportamento segue de maneira oscilante em unidades de 6 (diferentemente de 3 como nas 
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fitas sem defeito). O comportamento do gap de  nanofitas de grafeno sem defeito varia de 

acordo com famílias da forma 3i + j. Com a linha de defeito fixa na parte central da nanofita e 

o crescimento da largura aumentando linha por linha em lados alternados, temos o 

comportamento do gap de acordo com famílias da forma 6i + j’ (como veremos adiante).  

Podemos entender esse comportamento visualizando a fita com defeitos como se a 

mesma fosse dividida em três partes: o centro contendo o defeito (com 9 linhas CC) 

justaposto a duas fitas armchair sem defeitos, uma à esquerda e outra à direita. Assim o 

comportamento em famílias de múltiplos de 6 ocorre como se cada lado do defeito 

contribuísse de forma individual com 3i + j linhas CC. 

 

Figura 9 – Caracterização do defeito da estratégia . Variação 6i + j’ resultante do somatório 

da contribuição de cada lado (3i+j) ao defeito fixo na parte central. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 
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Essa variação pode ser resumida pela seguinte tabela: 

 

Tabela 1 – Variação do índice j’ resultante da estratégia de defeito . Onde o j’ resultante é 

obtido em função do crescimento do número de linhas CC de ambos os lados do defeito 

utilizado na estratégia . 

 

Ncc 

6i+j’  

Ncc=3i+j 

Direita 

Ncc 

Direita 

Ncc 

Esquerda 

Ncc=3i+j 

Esquerda 
( j ,j ) j’  

9 0 3 3 0 0,0 3 

10 1 4 3 0 1,0 4 

11 1 4 4 1 1,1 5 

12 2 5 4 1 2,1 0 

13 2 5 5 2 2,2 1 

14 0 6 5 2 0,2 2 

15 0 6 6 0 0,0 3 

16 1 7 6 0 1,0 4 

17 1 7 7 1 1,1 5 

18 2 8 7 1 2,1 0 

19 2 8 8 2 2,2 1 

20 0 9 8 2 0,2 2 

21 0 9 9 0 0,0 3 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

ou seja, escrevendo a largura da fita como NCC=6i+j ( 13 )', para cada j'=1, 2, 3, 4, 5 

corresponderá um par ordenado (jd, je) com jd,je=0, 1, 2, onde NCC=3i+jd e NCC=3i+je 

correspondem ao número de linhas CC dos setores sem defeitos do lado direito e esquerdo, 

respectivamente. 

A Figura 10 mostra os resultados para o caso de m = 1 isoladamente. Notamos que 

entre o maior valor para o gap e o valor mais baixo existem quatro valores intermediários. 
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Figura 10 – Gráfico para m = 1 na estratégia de defeito . O menor e o maior valor de gap 

são encontrados para j´=3 e j’=2,respectivamente. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

O menor valor é encontrado na nanofita Ncc = 14 que apresenta índice j´ igual a 2. Já 

um dos maiores valores é encontrado na nanofita com Ncc = 9 que apresenta índice j´ igual a 

3. Os valores seguem a ordem j’ = 2 < 0 < 1 < 5 < 4 < 3, Ncc = 6i + j’, onde encontramos os 

outros valores correspondentes à variação de Ncc.  Analisando os resultados para o caso m=2 

(ver Figura 12), podemos notar algumas diferenças, como: 

 A família j'=4 passa a ter gap maior que a família j'=3; 

 A diferença entre os gaps das famílias j'=5 e j'=0 diminui significativamente. 
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Figura 11 – Gráfico para m = 2 na estratégia de defeito . O menor valor de gap é encontrado 

para j’=2 e a partir da nanofita Ncc=16, j’= 4 assume os maiores valores para o gap de energia 

em função do aumento do número de linhas CC 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

No caso do comportamento do gap para m=3 (ver Figura 13), observamos um 

aumento na diferença entre os gaps das famílias j'=3 e j’=4. Também observamos um 

decréscimo da diferença para as famílias j'=5 e j’=0 em relação aos valores obtidos em m=1 e 

m=2. Além disso, a família j'=1 passa a ter gap maior que a família j'=5. 
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Figura 12 – Gráfico para m = 3 na estratégia de defeito . Caracterizado pelo decréscimo 

acentuado na diferença para as famílias j'=5 e j’=0 em relação aos valores obtidos em m=1 e 

m=2. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

A ordem de crescimento do gap para o defeito m=3 passa a ser j’ = 2 < 0 < 5 < 1 < 3 

< 4 com Ncc = 6i + j’. 

Os mesmos aspectos observados para m=3 (aumento da diferença de gaps j'=3,4 e 

diminuição da diferença entre j'=5,0) são acentuados para os casos m=4 e m=5(Figuras 14 e 

15). Nesses casos, o valor do gap da nanofita Ncc=9 cai bruscamente em relação aos demais 

casos de m. Porém, no caso m=5, a família j'=5 passa a ter gap menor que a família j'=0. 

De maneira geral, as mudanças nos perfis da relação gap versus largura com o 

aumento de m a partir de m=1 podem ser entendidas pelo fato de sistemas com menor 

densidade de defeitos (maiores valores de m) terem estrutura atômica mais próxima do 

sistema sem defeitos. Observe que os sistemas j'=3 e j'=4 (com gap maior para a primeira 
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dessas famílias no caso m=1) possuem gaps maiores que os correspondentes sistemas sem 

defeitos, pertencentes às famílias j=0 e j=1, respectivamente. À medida que aumentamos o 

valor de m, o sistema fica mais próximo do sistema sem defeitos e é de se esperar que o gap 

de um sistema j'=3 (j'=4) fique mais próximo do gap de um sistema j=0 (j=1), mas como os 

sistemas j=0 possuem gap menor que os sistemas j=1, espera-se que em algum momento 

ocorra uma inversão no comparativo dos gaps dos sistemas j'=3 e j'=4 com o aumento de m, o 

que ocorre já para m=2. Uma discussão semelhante ocorre no comparativo entre os gaps de 

fitas j'=5 e j'=0. O gap j'=5 é maior que o gap j'=0 para m=1. Além disso, o gap j'=5 é maior 

que para j=2 e j'=0 é menor que para j=0. À medida que m aumenta, os sistemas j'=5 

diminuem seu gap (ficando mais próximos de j=2) e os sistemas j'=0 aumentam seu gap 

(ficando mais próximos de j=0), promovendo a inversão do comparativo em m=5.  

 

Figura 13 – Gráfico para m = 4 na estratégia de defeito .o valor do gap da nanofita NCC cai 

bruscamente em relação aos demais casos de m. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 
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Figura 14 – Gráfico para m = 5 na estratégia de defeito . Nesse caso a família j'=5 passa a 

ter gap menor que a família j'=0. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

4.4 SIMULAÇÕES DE NANOFITAS COM DEFEITOS: ESTRATÉGIA  

A estratégia  é muito semelhante à estratégia anterior. A diferença é que partimos 

do sistema NCC=9 e aumentamos a largura da fita adicionando-se linhas CC em apenas um 

dos lados, como ilustrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Exemplo de estrutura utilizada na estratégia de defeito . O defeito foi 

concentrado em uma das bordas da nanofita e apenas no lado oposto foram acrescidas linhas 

CC. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Durante a simulação variamos a largura de linhas CC em um intervalo de 9 a 41 

linhas com manutenção do índice m que representa a distância entre as vacâncias na linha de 

defeito fixa. O índice m variou de 1 a 5 representando o número de ciclo-hexanos entre um 

defeito e outro. 

O gap como função de NCC para m=1, 2, 3, 4, 5 (juntamente com os resultados dos 

sistemas sem defeitos) são mostrados na Figura 16. O primeiro fato que observamos neste 

gráfico é que agora o gap do sistema defeituoso obedece a famílias de comportamentos em 

múltiplos de 3. Tendo em vista o discutido na seção anterior, isso é esperado já que podemos 

imaginar a fita como composta de um setor defeituoso na lateral justaposto a apenas uma fita 

armchair sem defeitos, a qual tem seu comportamento variado em períodos de 3 em 3 no 

aumento de sua largura. 
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Figura 16 – Gap como função de NCC utilizado na estratégia  juntamente com os resultados 

dos gaps dos sistemas sem defeitos. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

ou seja, para essa estratégia o gap se comporta de acordo com as famílias j'=0,1,2, onde 

NCC=3i+j'. 

Analisando cada gráfico de acordo com o valor de m (que se relaciona à distância 

entre os defeitos) percebemos que nos gráficos de m = 1, m = 2 e m = 3, a família com 

maiores valores para o gap de energia é a j'=0. Nas estruturas não defeituosas essa família 

possuía valores de gap intermediário. 
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Figura 17 – Gráfico m = 1 gerado na estratégia A família com maior valor de gap passa a 

ser j’=0. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Nos casos de m = 1, m = 2 e m = 3 percebemos um acréscimo significativo no valor 

do gaps das estruturas j’=0 quando comparamos com os gaps das estruturas com o mesmo 

número de linhas CC sem defeitos. 
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Figura 18 – Gráfico m = 2 gerado na estratégia Nesse caso j´=0 teve um acréscimo 

significativo no valor do gap de energia quando comparamos com o mesmo número de linhas 

CC das nanofitas sem defeitos. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

No caso de m = 3 percebemos que a diferença entre os valores j’ = 0 e j’ = 1 vai 

diminuindo gradativamente quando comparamos os gráficos m=1 e m=2, esse fato corrobora 

com a inversão dos valores como podemos observar no gráfico m=4 mais adiante. 
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Figura 19 – Gráfico m = 3 gerado na estratégia  Nesse caso nota-se uma pequena diferença 

entre os valores j’=0 e j’=1 quando comparamos com os gráficos m=1 e m=2. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Analisando a figuras 20 (gráfico m=4), percebemos que a família com os maiores 

valores para o gap de energia passa a ser a j'=1. 
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Figura 20 – Gráfico m = 4 utilizado na estratégia Nesse caso observa-se uma inversão para 

os valores de j’=0 e j’=1 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Isso porque à medida que aumentamos m, os valores dos gaps de sistemas j'=0 

diminuem, se aproximando do caso j=0, enquanto os sistemas j'=1 aumentam um pouco seu 

gap, aproximando-se do caso j=1, ocorrendo a inversão no comparativo em m=4. Porém, a 

partir da nanofita com Ncc=15 os valores dos gaps para j’=0 e j’=1 ficam novamente 

próximos 

No caso específico de m=5, a partir da nanofita Ncc=24  os valores de gaps para j’=0 

e j’=1 praticamente se igualam ( ver figura 22). 
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Figura 21 – Gráfico m = 5 utilizado na estratégia  Nesse caso partir da nanofita Ncc = 24 os 

valores de gaps para j’=0 e j’=1 praticamente se igualam. 

 

Fonte: Autoria Própria (2015). 

 

Observamos que os menores valores para o gap ocorreram para a família j'=2, como 

no caso das fitas sem defeito. Porém, a inserção de defeitos próximo de uma das bordas gerou 

valores ainda menores para o gap de energia em relação ás nanofitas sem defeitos. 

Observamos ainda um comportamento não trivial segundo o qual o gap dessas fitas diminui 

ainda mais com o aumento de m, enquanto esperava-se (a princípio) que esse valor 

aumentasse para se tornar mais próximo aos gaps do caso do sistema sem defeito. 
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5. CONCLUSÃO 

Neste estudo realizamos análises teórico computacionais de nanofitas de grafeno 

com borda armchair. O gap de energia foi calculado à medida que aumentamos o número de 

linhas CC ao longo de uma direção do plano de uma naofita de grafeno 2D. 

Realizamos cálculo do gap de nanofitas de borda armchair sem defeitos para que 

esses resultados servissem de parâmetros de comparação com os resultados obtidos em 

diversos tipos de estratégias de defeitos (,  e ). 

Concluímos que embora nanofitas sem defeito apresentassem uma relação bem 

definida entre o gap e a largura, a introdução de defeitos em uma fita de largura fixa nos 

permite alterar o gap de energia ao longo de uma grande janela de valores, oferecendo uma 

nova estratégia para o uso da estrutura atômica como forma de se manipular o gap do sistema. 

Através do estudo mais detalhado das diversas estratégias concluímos a existência de 

diferentes possibilidades que as nanofitas com vacâncias apresentam para formar diversos 

valores do gap de energia à medida que se modifica a concentração e o local onde o defeito é 

inserido. Assim, além da largura, podemos utilizar a distribuição estratégica de defeitos em 

diferentes estratégias a fim de manipular as propriedades eletrônicas de nanofitas de grafeno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os resultados, discussões e conclusões abordadas nesta pesquisa, 

algumas sugestões e perspectivas para trabalhos futuros devem ser destacadas, incluindo: 

 Realizar o estudo de novas estratégias para a distribuição de defeitos e o estudo de 

defeitos em nanofitas de borda armchair. 

 Realizar o estudo de defeitos em nanofitas de borda zigzag.; 

 No caso de nanofitas de borda zigzag, visamos estudar a influência dos defeitos nos 

estados magnéticos das mesmas; 

 Investigar como fica a diferença energética entre os estados magnéticos em nanofitas de 

borda zigzag 

 


