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O objetivo geral do projeto é a 

investigação dos efeitos de diferentes 

tipos desordem em monocamadas de 

grafeno sobre as suas propriedades 

eletrônicas. Em particular o caso das 

vacâncias na rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: exemplo de uma vacância (um átomo 

de carbono faltante na rede) na rede de 

grafeno. 

 

 

 

 Modelo de rede utilizado para emular a 

rede do grafeno foi a rede tight-

binding, o que permitiu sua ampla 

manipulação para o estudo de 

diferentes tipos de desordem nesta. 

Com este modelo, foram calculados 

espectros de energia (a campo 

magnético B=0 ou em função do campo 

magnético), densidades de estados 

(DOS) mostrando os efeitos da 

desordem (níveis de Landau alargardos, 

quebra de degenerescências, etc...). 

Os programas foram compilados e 

executados pelo CENAPAD, o cluster de 

processamento de alto desempenho da 

UNICAMP.   
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O grafeno é um material bidimensional, 

formado por uma única camada de 

átomos de carbono ligados numa rede 

hexagonal. É um material bastante 

promissor quanto às aplicações, como, 

por exemplo, na sua utilização em telas 

touch-screen, uma vez que o grafeno 

possui a característica única de ser 

simultaneamente transparente e 

excelente condutor de eletricidade, 

maleável e muito resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: esquema da estrutura do grafeno 

(rede hexagonal) 

 

Grafeno: introdução 

Objetivos 

   Nos gráficos abaixo, podemos visualizar a influência das imperfeições na rede de 

grafeno. Vemos também a importância de realizar médias sobre os sorteios de 

desordem. As legendas informam o tamanho da rede e o tipo de desordem 

estudada. 

 

Resultados 

Foi implementada uma simulação para estudar os efeitos de vacâncias em 

posições aleatórias na rede (Figuras a seguir), que nos permite investigar os 

desdobramentos dos níveis de energia dos estados eletrônicos ligados às 

vacâncias para diferentes densidades de vacâncias na rede. 

 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

 

Foram estudados diferentes tipos de 

desordem, entre elas defeitos e 

imperfeições na rede (desordem 

diagonal), vacâncias, além dos efeitos 

gerados ao se aumentar ou diminuir o 

tamanho da rede e também ao retirar as 

condições de contorno periódicas. 

 

Os efeitos destas desordens foram 

estudados tanto na ausência quanto na 

presença de um campo magnético 

aplicado perpendicularmente ao plano do 

grafeno 

 

Quanto às vacâncias, ao analisarmos as 

figuras 3 e 4, comparando com os casos 

sem vacâncias, percebemos que as 

vacâncias fazem surgir novos níveis de 

energia com energias entre os níveis de 

Landau consecutivos. Os níveis de Landau 

dão níveis quânticos de energia para 

elétrons em campos magnéticos. 

Concluímos que conforme a concentração 

de vacâncias é aumentada, a proximidade 

entre as vacâncias faz com que os níveis 

apareçam com distribuição cada vez mais 

alargada de energias.  
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EFEITOS DE DESORDEM EM MONOCAMADAS DE GRAFENO 

Figura 3: Histogramas de energia (níveis de Landau) de uma rede de grafeno com 8000 átomos, com 
desordem incluída nas energias dos sítios no valor de W/t = 0.2 e fluxo magnético 0.02. 

Figura 4: Gráficos conhecidos  como borboleta de Hofstadter , que representam o espectro de energia em 
função de campo magnético para uma rede de grafeno: primeiro sem vacância e depois  contendo uma 

vacância. Vemos na comparação que a vacância produz novos níveis de energia no espectro, com energias 
entre níveis de Landau consecutivos. 

Figura 5: Histograma de energia para uma rede de 
grafeno com 8000 átomos, sem vacâncias. O valor 
de fluxo magnético adotad foi 0,01. 

Figura 6: Histograma de energia para uma rede de 
grafeno com 8000 átomos, com 0.1% de vacâncias 

e 50 realizações (isto é, com 8 vacâncias). 

10 realizações da desordem nos sítios 1 realização da desordem nos sítios 

Conclusões 

Figura 7: Histograma de energia para uma rede de 
grafeno com 8000 átomos, com 0.2% de vacâncias e 

50 realizações (isto é, com 16 vacâncias). 

Figura 8: Histograma de energia para uma rede de 
grafeno com 8000 átomos, com 0.4% de vacâncias 

e 50 realizações (isto é, com 32 vacâncias). 
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