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Resumo
Proposto em 1943 com o intuito de se estudar um sistema de quatro componentes, representando em sua versão
original uma liga quaternária em que cada śıtio da rede é ocupado por um, dentre quatro tipos de átomos, o modelo
Ashkin-Teller pode ser visto como dois modelos de Ising superpostos, descritos pelas variáveis Si e σi, localizados
nos śıtios de uma rede. A partir disso tal modelo vem sendo aplicado em diversas áreas cient́ıficas ao longo dos
anos, podendo-se citar como exemplo o magnetismo e as interações qúımicas em ligas metálicas, a resposta elástica
da molécula de DNA quando submetida à forças externas e torque e o diagrama de fases de selênio adsorvido em
superf́ıcies de Ni(100). Nas últimas décadas, a área que trata das propriedades magnéticas em nanoestruturas, tais
como filmes finos em nanoescala, nanofios e nanotubos tem recebido muita atenção de pesquisadores, tanto teóricos
quanto experimentais. A razão para tal acontecimento emana do fato de que estes materiais possuem propriedades
f́ısicas peculiares e inesperadas em comparação com outros, além de possúırem grande potencial para aplicações
tecnológicas. Eles podem ser usados, por exemplo, em aplicações biomédicas, sensores, óptica não-linear, ı́mãs
permanentes, recuperação ambiental e dispositivos de armazenamento de dados. A Teoria de Campo Médio a partir
da desigualdade de Bogoliubov possibilita o estudo das propriedades magnéticas do modelo Ashkin-Teller aplicado
a um nanotubo hexagonal de duas camadas (casca e núcleo), tais como energia livre, magnetizações, fronteiras
cŕıticas, pontos tricŕıticos, e transições de fase.
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