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1 Introdução

Uma área importante em ciência dos materiais atualmente é o design de materiais para aplicações

espećıficas [1]. Recentemente, com o advento do grafeno [2], está ocorrendo uma revolução na área

dos materiais. O grafeno tem propriedades eletrônicas e mecânicas excepcionais, no entanto é um

material com gap eletrônico zero, o que limita sua aplicação em eletrônica digital [3].

Tem-se tentado várias soluções para esse problema, incluindo a dopagem substitucional por

átomos de nitrogênio [4]. Porém, para sistemas t́ıpicos do grafeno, existe um número enorme de

possibilidades de configurações para essas substituições, que determinam a resposta eletrônica do

material.

Nesse projeto pretendemos investigar como o tipo de dopantes (B e N), seu número e padrão

de distribuição espacial afetam a estrutura eletrônica de algumas estruturas bidimensionais de

carbono similares ao grafeno. Em particular, pretendemos realizar o design de algumas estruturas

para respostas dentro de algumas faixas (gap e localização eletrônica). Para esse estudo preten-

demos utilizar técnicas de algoritmos genéticos (GAs) [5, 6, 7] acoplados com o método de Hückel

Simplificado [8, 9, 10].

2 Metodologia

Para os cálculos da estrutura eletrônica, utilizamos o método de Hückel simplificado [8, 9],

que é um método tight-binding (ligações fortes) extremamente simples (um orbital por śıtio e

considerando-se apenas primeiros vizinhos) e adequado para este projeto. O Hamiltoniano tight-

binding é definido da seguinte forma:

H =
∑
i

αi|i⟩⟨i|+
∑
i,j
i̸=j

βi,j |i⟩⟨j|

onde i e j são os ı́ndices dos śıtios atômicos, αi e βij são as integrais de Coulomb e de hopping

usuais, respectivamente. Os valores para essas integrais no caso do carbono, nitrogênio e boro

estão bem parametrizadas na literatura [8].

Esse método está baseado em uma aproximação LCAO (linear combination of atomic orbitals):

ψπj
=

n∑
r=1

cjrϕr
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e o grau de localização pode ser estimado, através do cálculo do IPN (inverse participation

number):

Ij =

∑
r |cjr|4

(
∑

r |cjr|2)
2 (1)

Figura 1: Posśıveis unidades mo-
noméricas das ligas de polianilinas. (A)
leucoemeraldina, (B) emeraldina e (C)
emeraldina protonada [11].

o IPN pode assumir valores de zero (máxima delo-

calização), até um (localizado sobre um único orbital).

Apesar da simplicidade, o método de Hückel é capaz de

produzir resultados qualitativos confiáveis para estrutu-

ras planares de hidrocarbonetos [11, 12].

Em geral, no método de Hückel simplificado, o pro-

blema se reduz em construir e diagonalizar uma matriz

que contenha e descreva as ligações fortes presentes na

estrutura da estrutura bidimensional.

Por exemplo, em contraste com as polianilinas

(famı́lia de poĺımeros condutores bem conhecida) em que

é posśıvel construir uma matriz bloco-diagonal, em que

cada bloco representa uma estrutura monomérica da ca-

deia (Figura 1) [11, 13], para o grafeno uma matriz bloco-

diagonal não é posśıvel. Portanto, é necessário escolher

um padrão suficientemente simples para rotular os ı́ndices

dos śıtios atômicos.

Algoritmos Genéticos

Não existe uma definição rigorosa para os GAs, contudo pode ser dito que a maioria dos métodos

denominados GAs contém os seguintes elementos em comum: população de cromossomos, seleção

de acordo com performance, cruzamento (crossover) e mutação aleatória, para a produção de novos

indiv́ıduos dentro da população de cromossomos.

Os cromossomos na população de GAs têm tipicamente a forma de bit strings (sequência de

bits). Em geral, cada posição no cromossomo tem dois posśıveis alelos, 0 e 1, porém podemos

expandir a possibilidade de alelos utilizando outros números inteiros em um array no Python. Um

cromossomo pode ser pensado como um ponto no espaço de posśıveis soluções para o problema em

questão e para cada valor de alelo é atribúıdo um átomo diferente (e.g. 0 para o carbono, 1 para o

nitrogênio e −1 para o boro), ou um bloco monomérico como no caso das polianilinas [11, 13]. O

GA evolui as populações de cromossomos, avaliando e reproduzindo os indiv́ıduos mais aptos, em

busca de uma ‘boa solução’ no espaço de posśıveis soluções.

A maioria dos GAs necessita dessa função avaliadora que atribui um valor numérico (perfor-

mance) a cada cromossomo da população. As formas mais simples do GA envolvem três tipos de

operadores [5, 7, 14, 15]: seleção, reprodução/crossover e mutação.

Dado o problema em questão e uma representação para os candidatos à solução, o GA mais

simples pode assumir a seguinte forma [7]:

1. Começamos com uma população de tamanho n gerada aleatoriamente com cromossomos de

m-bits.

2. Calculamos a função performance f(x) de cada cromossomo x da população, utilizando as

relações da Equação 1 e gap = LUMO − HOMO.

3. Repetimos os processos abaixo até que n ‘filhos’ tenham sido gerados:
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a. Selecionamos um par de cromossomos progenitores para a próxima geração, em que a

probabilidade de seleção depende da performance do indiv́ıduo.

b. Cruzamos o par escolhido em um ponto escolhido aleatoriamente, formando assim duas

novas proles.

c. Caso a nova geração se apresente muito homogênea, aplicamos o operador mutação

sobre os cromossomos da prole com uma probabilidade pré-definida e adicionamos esses

novos cromossomos à população.

4. Substitúımos a população corrente pela nova população gerada.

5. Retornamos ao passo 2, e repetimos o processo até que a solução seja obtida dentro de

parâmetros previamente definidos.

Cada iteração desse processo é chamada de geração e o conjunto de gerações é chamado de

“rodada”. Ao fim de cada geração existem cromossomos mais aptos do que outros e, como a

aleatoriedade é parte importante do processo, em geral duas rodadas usando populações iniciais

distintas evoluem por caminhos distintos. Portanto, o ideal é calibrar a evolução do GA para que

qualquer população inicial, por qualquer caminho, encontre a mesma solução, ou seja, que encontre

uma boa solução global no espaço de posśıveis soluções.

Também, antes de investigar o grafeno, o código e os parâmetros das matrizes serão calibrados

com os cálculos reportados na literatura [11, 13, 12] para o caso das polianilinas, porém resolvendo

o problema de autovalores e autovetores via diagonalização direta com o pacote SciPy.

Apresentamos abaixo um esquema de fluxo do algoritmo na Figura 2 [11].

Figura 2: Esquema do fluxo dos algoritmos genéticos. Figura adaptada de [11].

3 Resultados e Discussão

Utilizando os mesmos parâmetros de [12] para integrais de Coulomb e de hopping em unidades

de β = 2.5 eV, cadeias puras de polianilinas com 200 anéis apresentam valores de gaps (veja

Tabela 1) coerentes com os cálculos realizados anteriormente [13].

XXX Congresso de Iniciação Cient́ıfica da UNICAMP - 2022 3



Cadeia GAP
leucoemeraldina 1.3β
emeraldina 0.3β
emeraldina protonada 0.2β

Tabela 1: Cálculo do gap de cadeias de polianilinas puras em unidades de β.

O gap calculado para a cadeia de emeraldina protonada difere ligeiramente do valor esperado

para calibração (≲ 0.1β), porém a cadeia também apresenta possuir o menor gap dentre o conjunto.

Isto corresponde ao comportamento qualitativo esperado do método de Hückel simplificado e,

também, já nos permite investigar as soluções do algoritmo genético.

Os testes de calibração do código e das funções de performances estão presentes na Tabela 2

em que é posśıvel verificar que o código se aproxima da solução [A77B5C18] esperada de [11].

f(x) Solução
0.77 gap + IPN A76B1C23

0.77 gap + IPN2 A79B5C16

1.077 gap + 0.6 IPN A76B7C17

0.4615 gap + 1.4 IPN A70B7C23

0.5917 gap2 + IPN A50B3C47

0.5917 gap2 + IPN2 A84B6C10

Tabela 2: Primeiros testes de convergência para diferentes performances. A, B e C representam os
blocos monoméricos da leucoemeraldina, emeraldina e emeraldina protonada, respectivamente.

4 Conclusão

Neste projeto pretendemos estudar o efeito da dopagem (boro e nitrogênio) de estruturas bi-

dimensionais de carbono, utilizando o método de Hückel simplificado acoplado com algoritmos

genéticos. Inicialmente, testamos os códigos desenvolvidos para o caso das polianilinas, cujo es-

tudo de diagonalização direta já está reportado na literatura. Os resultados obtidos estão dentro

do esperado validando a confiabilidade dos protocolos de simulação. A próxima etapa do projeto

é o estado da dopagem para as estruturas bidimensionais.
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