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Objetivos 

Consolidar a pesquisa científica sobre as fases geométricas e os sistemas presentes na 

física da matéria condensada de baixa dimensionalidade que apresentem defeitos 

topológicos, em consonância com integrantes do grupo de Defeitos Topológicos, Solitóns e 

Aspectos Geométricos da Física e do Grupo de Mecânica Estatística. Através das 

condições proporcionadas pela aprovação do projeto. 

Resumo 

Vistos no passado apenas como modelos intermediários de Física em sistemas 

bidimensionais e unidimensionais, cada vez mais se tornam relevantes pela riqueza de 

propriedades, dentre elas destacamos aquelas descobertas graças à sua realização pelos 

experimentais em sistemas como o Grafeno, alvo de intensa pesquisa. Através das 

condições de contorno escolhidas adequadamente, esses sistemas formados por meio do 

grafeno podem tornar-se nanotubos de carbono, com uma física rica em novas 

propriedades. Sabemos, por sua vez, que a teoria elástica de defeitos em sólidos pode ser 

vista como uma teoria análoga de uma gravitação tridimensional através do formalismo 

geométrico. Dentro dessa premissa, os defeitos topológicos nos sólidos atuam como se 

fossem fontes de distorção do campo gravitacional, e esse campo por sua vez está 

relacionado com elementos não nulos no tensor de Riemann. Podemos utilizar esse 

formalismo no quais as condições de contornos impostas pelos defeitos em um meio 

elástico são consideradas através de métricas ditas não-euclidianas em sistemas físicos de 

baixa dimensionalidade. O estudo sobre as fases geométricas de Berry em meios contendo 

defeitos topológicos é bastante importante. Desejamos, em nosso projeto de pesquisa, 

estudar fases geométricas e defeitos topológicos em sistemas de baixa dimensionalidade, 

uma vez que a alteração da topologia do meio certamente influenciará nas propriedades de 

uma evolução quântica de um sistema físico. Dentre nossos objetivos pretendemos 

investigar o surgimento de fases geométricas na dinâmica de átomos neutros portadores de 

momentos de dipolo elétrico e/ou magnético interagindo com defeitos topológicos em meios 

de baixa dimensionalidade. 

 


