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(57) Resumo: ESTRUTURAS MULTICAMADAS
DE GRAFENO COM PROPRIEDADES
MECÂNICAS MELHORADAS RESULTANTES
DO CONTROLE DETERMINISTICO DOS
ÂNGULOS DE ROTAÇÃO ENTRE CAMADAS E
FUNCIONALIZAÇÃO QUÍMICA Um artigo de
manufatura inclui uma primeira camada de
grafeno, urna segunda camada de grafeno sobre
a primeira camada de grafeno, sendo a segunda
camada de grafeno orientada em um primeiro
ângulo de rotação entre-camadas em relação à
primeira camada de grafeno e ligada por
ligações covalentes entre-camadas à primeira
camada de grafeno, e uma terceira camada
sobre a segunda camada de grafeno, sendo a
terceira camada de grafeno orientada em um
segundo ângulo de rotação entre-camadas em
relação à segunda camada de grafeno e ligada
por ligações covalentes entre-camadas à
segunda camada de grafeno. Um artigo de
grafeno multi-camadas inclui pelo menos três
camadas de grafeno, sendo que cada camada
de grafeno esteja orientada por um ângulo de
rotação entre-camadas em relação a uma
camada de grafeno adjacente e ligada por
ligações covalentes entre-camadas à camada
adjacente de grafeno.
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Reivindicações 

1. ESTRUTURAS MULTICAMADAS DE ÜRAFENO COM PROPRIEDADES MECÂNICAS 

MELHORADAS RESULTANTES DO CONTROLE DETERMINISTICO DOS ÂNGULOS DE 

ROTAÇÃO ENTRE CAMADAS E FUNCIONALIZAÇÃO QUÍMICA caracterizadas por 
compreender: 

a) Uma primeira camada de grafeno; 

b) uma segunda camada de grafeno sobre a primeira camada de grafeno, 

sendo a segunda camada de grafeno orientada em um primeiro ângulo de 

rotação com relação à primeira camada e ligada por ligações covalentes entre

camadas com a primeira camada de grafeno; e 

c) uma terceira camada de grafeno sobre a segunda camada de grafeno, 

sendo a terceira camada de grafeno orientada em um segundo ângulo de 

rotação com relação à segunda camada de grafeno e ligada por ligações 

covalentes entre-camadas à segunda camada grafeno 

2. ESTRUTURAS MULTICAMADAS DE ÜRAFENO de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizadas por pelo menos uma entre a primeira camada de grafeno, a segunda 

camada de grafeno e a terceira camada de grafeno é uma camada de grafeno 

poli cristalino 

3. ESTRUTURAS MULTICAMADAS DE GRAFENO de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizadas pelo primeiro e segundo ângulos de rotação entre camadas estejam cada 

um separadamente em uma faixa entre 0° e cerca de 16° 

4. ESTRUTURAS MULTICAMADAS DE GRAFENO de acordo com a reivindicação 3, 

caracterizadas pelo primeiro e segundo ângulos de rotação entre camadas sejam ambos 

iguais a O 0 , resultando na formação de uma estrutura bidimensional (2D) de diamante 

5. ESTRUTURAS MULTICAMADAS DE ÜRAFENO de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizadas pelo primeiro e segundo ângulos de rotação entre camadas estejam cada 

um separadamente em um intervalo de entre cerca de 44 o e 60° 

6. ESTRUTURAS MUL TICAMADAS DE ÜRAFENO de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizadas pelo primeiro e segundo ângulos de ângulos de rotação entre camadas 
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sejam ambos iguais a 60°, resultando na formação de uma estrutura bidimensional (2D) 

de diamante 

7. MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTICAMADAS DE ÜRAFENO, 

caraterizado por compreender: 

a) o crescimento de uma primeira camada de grafeno sobre uma bolacha de 

carbeto de silício; 

b) a esfoliação da primeira camada de grafeno sobre uma primeira camada 

de transferência; 

c) a disposição da pnme1ra camada de grafeno e pnme1ra camada de 

transferência emum substrato hospedeiro, de modo que a primeira camada de 

grafeno esteja em contato com a superfície do substrato hospedeiro; 

d) a remoção da primeira camada de transferência; 

e) o cultivo de uma segunda camada de grafeno sobre uma bolacha de 

carbeto de silício; 

f) a esfoliação da segunda camada de grafeno sobre uma segunda camada 

de transferência; 

g) a disposição da segunda camada de grafeno e segunda camada de 

transferência sobre a primeira camada grafeno em um primeiro ângulo de 

rotação entre-camadas em relação à primeira camada de grafeno, de modo que 

a segunda camada de grafeno esteja em contato com a primeira camada de 

grafeno; 

h) a remoção da segunda camada de transferência; 

i) a formação de ligações covalentes entre a primeira e segunda camadas de 

grafeno, envolvendo uma fração de átomos de carbono de cada uma da 

primeira e segunda camadas de grafeno; 

j) o crescimento de uma terceira camada de grafeno sobre uma bolacha de 

carbeto de silício; 

k) a esfoliação da terceira camada de grafeno para uma terceira camada de 

transferência; 
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1) a disposição da terceira camada de grafeno e terceira camada de 

transferência sobre a segunda camada de grafeno em um segundo ângulo de 

rotação entre-camadas com relação à segunda camada de grafeno, de modo que 

a terceira camada de grafeno esteja em contato com a segunda camada de 

grafeno; 

m) a remoção da terceira camada de transferência; e 

n) a formação de ligações covalentes entre a terceira e segunda camadas de 

grafeno, envolvendo uma fração de átomos de carbono de cada uma da 

segunda e terceira camadas de grafeno 

8. MÉTODO de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo primeiro e segundo 

ângulo de rotação entre camadas estejam cada um em uma faixa entre oo e cerca de 16° 

9. MÉTODO de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo primeiro e segundo 

ângulo de rotação entre camadas estejam cada um em uma faixa entre cerca de 44° e 

60° 

10. MÉTODO de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pela formação de 

ligações covalentes incluir a funcionalização química das camadas de grafeno 

11. MÉTODO de acordo com a reivindicação 1 O, caracterizado pela funcionalização 

química incluir hidrogenação 

12. MÉTODO de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pela hidrogenação 

incluir o uso de um plasma de hidrogênio 

13. MÉTODO de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pela funcionalização 

química incluir fluoração 

14. MÉTODO de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pela fluoração incluir o 

uso de um plasma de flúor 

15. ESTRUTURAS DE GRAFENO MULTI-CAMADA caracterizadas por compreender pelo 

menos três camadas de grafeno, onde cada camada de grafeno esteja orientada por um 

ângulo de rotação em relação a uma camada de grafeno adjacente e ligado por ligações 

covalentes entre-camadas à camada de grafeno adjacente 
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16. ESTRUTURAS DE GRAFENO MULTI-CAMADA de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizadas por pelo menos uma das três camadas de grafeno é uma camada de 

grafeno policristalino 

17. ESTRUTURAS DE GRAFENO MULTI-CAMADA de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizadas pelo ângulo de rotação entre camadas esteja em uma faixa entre oo e 

cerca de 16° 

18. ESTRUTURAS DE GRAFENO MULTI-CAMADA de acordo com a reivindicação 17, 

caracterizadas pelo ângulo de rotação entre camadas é igual a o o, resultando na 

formação de uma estrutura bidimensional (2D) de diamante 

19. ESTRUTURAS DE GRAFENO MULTI-CAMADA de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizadas pelo ângulo de rotação entre camadas esteja em uma faixa entre cerca 

de 44 o e 60 o 

20. ESTRUTURAS DE GRAFENO MULTI-CAMADA de acordo com a reivindicação 19, 

caracterizadas pelo ângulo de rotação entre camadas seja igual a 60°, resultando na 

formação de uma estrutura bidimensional (2D) de diamante 
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FIGURAS 

Figura 1A 

Figura 1 B 
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Figura 1C-1 
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Figura 1C-2 
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Figura 1 D-1 
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Figura 10-2 
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Figura 1 E 

Figura 1 F 
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Figura 2 
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Figura 3 
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