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1 Introdução
Os nanotubos de carbono (NTCs) são cilindros ocos formados por átomos de carbono[1]. Eles possuem excelentes

propriedades fı́sicas, como alta condutividade térmica e elétrica, propriedades semicondutoras dependentes da geome-
tria e uma combinação privilegiada entre elevada rigidez e flexibilidade [2]. Por causa disso, os NTCs se tornaram
estruturas bastante pesquisadas e com aplicação em diversas áreas como na medicina, compósitos, em sistemas nanoele-
tromecânicos, em baterias de ı́on-lı́tio, etc [3, 4].

Este projeto é uma continuação dos estudos sobre os NTCs iniciado no perı́odo de agosto de 2020 com a aprovação da
bolsa PIBIC, a qual se encerrou em julho de 2021 sendo renovada para o perı́odo de 2022. O projeto começou com uma
investigação sobre a dependência dos modos normais de vibração dos tubos com o comprimento, diâmetro, quiralidade e
tensão aplicada nos tubos. Durante este estudo, observamos que o modo normal inicialmente aplicado no NTC se dissipa
quando o mesmo oscila por um longo tempo, da ordem de centenas de nanossegundos.

No perı́odo de vigência desta bolsa, continuamos o estudo sobre as propriedades mecânicas dos NTCs e a frequência
normal de vibração do mesmo, buscando encontrar uma lei que generaliza a dependência da frequência com o compri-
mento, com o diâmetro do tubo, ou ambos. Ademais, investigamos o fenômeno de dissipação e buscamos na literatura
maneiras de verificar o que, de fato, está ocorrendo com o nosso sistema, já que os NTCs evoluem de um estado de
oscilação mecânica para outro em que temos vibrações visualmente similares à agitação térmica.

Utilizamos dois softwares para este projeto: o VMD (Visual Molecular Dynamics) [5], com o qual construı́mos
os NTCs e preparamos os arquivos de estrutura dos mesmos, e LAMMPS 1, um pacote computacional que permite a
realização da integração numérica de equações de movimento de um sistema atomı́stico com base no método de dinâmica
molecular (DM) clássica [6].

2 Atividade de pesquisa
A DM clássica é um método de simulação computacional que permite estudar os movimentos de átomos e moléculas

a partir de potenciais de interações entre eles, ditos potencias empı́ricos. Isso é feito através da solução numérica da
equação de movimento para um sistema de N átomos considerados como partı́culas puntiformes (1),

r̈i = − 1

mi

∂V

∂ri
, (1)

em que V é o potencial empı́rico de interação entre os átomos do sistema, mi a massa do átomo e ri a posição do i-ésimo
átomo.

Os potenciais utilizados em DM representam campos de forças clássicas aproximados e ajustados conforme os ele-
mentos a serem simulados. Na verdade, conjuntos atômicos só seriam estudados com maior precisão se resolvêssemos
a equação de Schrödinger dos mesmos, mas isto demandaria muito esforço computacional, podendo ser realizado ape-
nas em sistemas com poucos átomos e com simulações curtas no tempo. Neste projeto, escolhemos usar um potencial
reativo, isto é, que permite a quebra e a formação de ligações atômicas, por se capaz de capturar a não-linearidade da
interação entre os átomos. Ele é conhecido pela sigla AIREBO (Adaptative Intermolecular Reactive Bond Order) [7], e

1http:/lammps. sandia. gov
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é um potencial bastante utilizado em simulações de nanoestruturas de carbono. O AIREBO permite simular com relativa
precisão as propriedades mecânicas de NTCs incluindo aquelas fora do regime linear de elasticidade.

Para realizar as simulações, devemos construir a estrutura do NTC. Isso é feito no VMD, que é um software de
visualização molecular. Nele, inserimos o comprimento do tubo e damos seus números quirais (n,m) (os pares (n, 0) e
(n, n) correspondem, respectivamente, aos tubos zigzag e armchair). Além disso, com este programa, podemos realizar
análises de sistemas moleculares e visualizar a trajetória dos átomos. Ademais, utilizamos um pacote computacional
chamado LAMMPS, que permite integrar as equações de movimento para todos os átomos das estruturas em diferentes
situações e condições fı́sicas. Com estes dois softwares, desenvolvemos um script que deforma o tubo e, com isso,
estudamos as suas oscilações. O algoritmo utilizado para este estudo está indicado na figura (1).

Figura 1: Protocolo utilizado para estudar o modo normal de vibração mecânica dos nanotubos de carbono.

Primeiro montamos o nanotubo desejado e minimizamos a sua energia, isto é, obtemos a estrutura que corresponde à
menor energia de coesão segundo o potencial AIREBO. Em seguida, aplicamos um gradiente de velocidade na direção
transversal do tubo, que chamamos direção Y . Esta velocidade varia com a posição ao longo do eixo do NTC de
acordo com uma função que representa um modo normal de vibração, como a função seno. O ressonador nano-mecânico
estudado foi do tipo bridge, ou seja, ambas as extremidades do tubo estão presas.

Para calcular as frequências normais de vibração dos tubos, realizamos simulações em torno de 1 ns. A fim de
observar como o nosso sistema se comporta, realizamos simulações da ordem de centenas de nanossegundos e, com isso,
foi possı́vel observar a diminuição de amplitude da oscilação mecânica do nosso tubo. Ao observar esse fenômeno no
VMD, notamos que, a partir de um certo tempo, os átomos do NTC passam para um estado de agitação, que parecem
similares a de flutuações térmicas. Este é um fato curioso, pois o nosso sistema está isolado e sujeito apenas a forças
conservativas.

Visando avaliar o que está acontecendo com os NTCs, buscamos na literatura grandezas fı́sicas que pudessem indicar
o estado termodinâmico dos mesmos. Assim, decidimos avaliar a evolução temporal da distribuição de velocidades dos
átomos do nosso NTC utilizando o chamado teorema H de Boltzmann, dado pela seguinte função, também chamada de
H de Boltzmann (equação (2)) [8]:

Hy(t) =

∫ ∞

−∞
f(vy)ln [f(vy)] dvy. (2)

Um sistema inicialmente em um estado arbitrário e de não equilı́brio evoluirá de tal forma que a função H tende a um
valor mı́nimo. Esse valor mı́nimo ocorre quando a distribuição de velocidades das partı́culas do sistema se tornar a de
Maxwell-Boltzmann [8]. Na equação (2), f(vy) é a função de distribuição de velocidades da componente y do sistema
que, na distribuição de Maxwell-Boltzman, possui o formato indicado na equação (3).

f(vy)dvy =
N(vy)dvy

N
=

√
m

2πkT
exp

(
−
mv2y
2kT

)
dvy. (3)

3 Resultados
Com o protocolo descrito na figura (1), criamos NTCs de diâmetros e comprimento diferentes, variando a quiralidade

dos mesmos. Os tubos criados possuem diâmetros que variam entre 3.92 Å e 14.92 Å e comprimentos entre 2.5 nm e 60
nm. Neste estudo, queremos verificar, como a quiralidade do NTC pode afetar os resultados da simetria, assim, montamos
conjuntos de NTCs de quiralidades diferentes mas com o mesmo diâmetro (ou que tenham o valor mais próximo possı́vel).

Ao estudar a dependência da frequência normal de vibração dos NTCs com o comprimento, diâmetro e quiralidade,
observamos que quando fazemos a análise da frequência em função de L−1.5 temos uma reta. As figuras (2) e (3) mostram
esses dados para tubos de diâmetros menores e maiores que 10 Å, respectivamente.
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Figura 2: Variação das frequências de oscilação dos nanotubos de comprimentos, diâmetros e quiralidade diferentes para
os NTCs de diâmetros menores que 6 Å.

Figura 3: Variação das frequências de oscilação dos nanotubos de comprimentos, diâmetros e quiralidade diferentes para
os NTCs de diâmetros maiores que 10 Å.

Analisando as figuras (2) e (3), notamos que, para diâmetros menores que 6 Å, a inclinação da reta parece depender
levemente da quiralidade para tubos (n, n). Para tubos (n, 0) as inclinações das retas são bem semelhantes. Para NTCs
de diâmetros maiores, a dependência da inclinação da reta com a quiralidade desaparece, mas vê-se uma pequena de-
pendência com o valor do diâmetro do tubo. Em ambos os casos, precisamos investigar mais tubos diferentes para poder
esclarecer melhor essa dependência.

Para averiguar o que acontece com a oscilação mecânica, deixamos o NTC de quiralidade (8, 8) e comprimento 6 nm
oscilar por 200 ns. O resultado dessa simulação pode ser observada na figura (4a). Notamos que a amplitude diminuiu
com o tempo até o momento em que ela se dissipou totalmente, permanecendo apenas variações pequenas em torno de
zero. Para confirmar que o nosso sistema não estava sofrendo um efeito de acoplamento, isto é, que a amplitude de
oscilação em uma direção do espaço foi convertida para outra direção, montamos o gráfico de amplitude ao quadrado
das coordenadas do centro de massa do NTC (X2 + Y 2), como mostra a figura (4b). Essa é uma forma alternativa de se
verificar que a amplitude da oscilação mecânica está sendo dissipada.

(a) (b)

Figura 4: Análise temporal da oscilação (a): transversal (coordenada Y do centro de massa do tubo); (b): da amplitude
ao quadrado (X2 + Y 2) do centro de massa do nanotubo (8, 8) e comprimento 6 nm.

Ressaltamos que as simulações são feitas com um sistema isolado e os átomos estão sujeitos apenas a forças conser-
vativas. Deste modo, a energia total do sistema não sofre perdas e nem ganhos, como pode ser constatado ao observar a
figura (5). Ela apenas possui flutuações decorrentes de erro numérico das simulações, o que já é esperado.

Como dito na secção anterior, quando observamos este efeito de dissipação no VMD, notamos que os átomos vibram
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Figura 5: Análise temporal de energia total do nanotubo (8, 8) e comprimento 6 nm.

de forma semelhante à de flutuações térmicas.
A fim de analisar melhor esta teoria, observamos a evolução temporal da distribuição de velocidades dos átomos

do nosso tubo. Para isso, montamos dois histogramas, um no instante inicial e outro no instante final da simulação,
como pode ser observado na figura (6a). Podemos notar que no instante inicial, a distribuição de velocidades possui uma
predominância do valor de 5 Å/ps, o que é esperado já que estamos aplicando uma função senoidal de amplitude 5 Å/ps.
No instante final, o nosso sistema possui o formato de uma gaussiana, sugerindo que o sistema evoluiu (ou está evoluindo)
para uma distribuição de Maxwell-Bolztman.

(a) (b)

Figura 6: Análise da distribuição da componente Y das velocidades dos átomos que oscilam do NTC (8, 8) e comprimento
6 nm no tempo (a): t = 0 e (b) t = 205 ns.

Mas, como discutido na secção anterior, a forma correta de verificar se o sistema está tendendo ao equilı́brio termo-
dinâmico e, consequentemente, à distribuição de Maxwell, devemos analisar os valores da função H em função do tempo.
Como temos os histogramas, conseguimos extrair deles o número de átomos com velocidade entre v e v+dv, em seguida,
basta dividir este número pelo total de átomos de carbono que oscilam no nosso sistema. Assim, conseguimos obter os
valores de H como na equação (4)

H =

ndivisoes∑
i=1

fi(v)× ln [fi(v)] dv. (4)

Onde fi(v) é a probabilidade de obter um átomo com velocidade entre vi e vi + dv, dv é o diferencial da velocidade, que
indica a largura das barras dos histogramas e ndivisoes é o número de divisões utilizadas na montagem do histograma.
Desta forma, obtemos a evolução temporal da função H(t) (figura (7)).

Observamos que o valor de H flutua entre −150 e −145, sugerindo que o nosso sistema ainda não atingiu a distribuição
de Maxwell, mesmo que sua distribuição se pareça com uma gaussiana. Estes estudos requerem análises mais aprofun-
dadas e também simulações mais longas e com NTCs de diâmetros maiores, a fim de verificar se o efeito de dissipação
acontece com todos os tubos e também para obtermos mais informações sobre o modo normal de vibração dos NTCs
maiores.

4 Conclusão
Neste projeto, estudamos as vibrações transversais de nanotubos e buscamos uma lei universal para a dependência

da frequência do modo normal de vibração dos mesmo com a sua geometria. Verificamos que a frequência possui uma
dependência, aparentemente, linear com L−1.5 e que para tubos de diâmetros menores, a quiralidade do NTC influência
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Figura 7: Análise temporal da parte cinética da função H de Bolztman para o NTC (8, 8) e comprimento 6 nm.

no valor da inclinação desta reta, enquanto para tubos de diâmetros maiores, apenas o valor do diâmetro aparenta mudar
a inclinação. Além disso, vimos que a vibração mecânica do tubo se dissipa com o passar do tempo. Essa dissipação
sugere uma conversão da energia mecânica coerente em energia cinética incoerente na forma de flutuações térmicas. A
fim de averiguar esta teoria, decidimos analisar a distribuição de velocidades dos átomos dos NTCs e também calculamos
o valor da função H de Boltzman. De acordo com um teorema, esta função atinge o mı́nimo valor quando o sistema está
no equilı́brio. Os resultados desse estudo são promissores e requerem simulações com tubos mais longos e de diâmetros
maiores.
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