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Resumo
Nesse trabalho investigamos a influência de defeitos nas propriedades estruturais,
eletrônicas e mecânicas de nanotubos de parede simples (SWCNT), em feixes de
nanotubos e em nanotubos de parede múltipla (MWCNT). Todos os nossos resultados foram obtidos utilizando uma teoria de primeiros princı́pios de energia total,
a Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Investigamos as propriedades estruturais para quatro defeitos em nanotubos de parede simples: Stone-Wales (5577),
monovacância e duas divacâncias (585) e (555777), e o comportamento da energia
de formação em função do diâmetro para as quatro estruturas. Observamos que
as divacâncias apresentam uma inversão de estabilidade, quando comparamos as
energias de formação desses defeitos em nanotubos com o grafeno e, além disso, as
divacâncias são os defeitos mais importantes na modificação das propriedades de
transporte em SWCNT. Estudamos a estabilidade e as propriedades de transporte
desses sistemas e observamos que o defeito 585 é menos estável em grafeno devido à
quebra de duas ligações dos pentágonos do defeito. O defeito 555777 torna-se mais
estável do que o 585 para os CNT armchair (zigzag) com o diâmetro 40 Å (53 Å).
Investigamos as propriedades estruturais e mecânicas de feixes de nanotubos
com os defeitos do tipo vacância-vacância, V21 e V22 . Devido à estrutura geométrica
dos nanotubos, esses defeitos possuem energia de formação menores do que em
grafeno. Apresentaremos como as conexões modificam o módulo de cisalhamento
dos nanotubos e também mostraremos o processo de formação das conexões através

Resumo

iv

do método “Nudged Elastic Band”- NEB.
Por fim, foram investigadas as propriedades estruturais e mecânicas de nanotubos
de parede dupla (DWCNT) com defeitos do tipo vacância-interstı́cio (defeito de
Wigner) e os defeitos do tipo vacância-vacância (defeitos V21 e V22 ). Mostraremos que
neste sistema existem várias possibilidades para o defeito de Wigner. Observamos
que o defeito de Wigner mais estável é o que possui um pentágono no tubo interno e
que os átomos do pentágono, formados pelo defeito, participam da conexão (WignerI-a). Investigamos a estabilidade desses defeitos em duas concentrações (ρd = 0.082
[def.Å−1 ] e ρd = 0.164 [def.Å−1 ]). As propriedades mecânicas desses sistemas foram
investigadas e constatamos uma melhora do módulo de cisalhamento por um fator
de até 15, quando comparado com o sistema sem defeito e, quando dobramos a
concentração de defeitos, o módulo de cisalhamento aumenta por um fator de 3
em relação ao sistema com a concentração inicial. Apresentaremos um estudo da
transferência de tensão entre as paredes dos nanotubos através das conexões, e
mostraremos que, dependendo da concentração de defeitos, a transferência de tensão
pode chegar até 75% da tensão máxima.
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