
Universidade Federal Fluminense

Instituto de Física

Lucas Lopes Lage

Explorando propriedades de transporte elétrico
e térmico, de Nanofitas de Graphyne

Niterói

17 de junho de 2020





Lucas Lopes Lage

Explorando propriedades de transporte elétrico e térmico,
de Nanofitas de Graphyne

Monografia apresentada ao Instituto de Fí-
sica da Universidade Federal Fluminense
como parte dos requisitos necessários à ob-
tenção do título de Bacharel em Física.

Orientador: Andrea Latgé

Niterói

17 de junho de 2020



Ficha catalográfica automática - SDC/BIF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Sandra Lopes Coelho - CRB7/3389

L174e Lage, Lucas Lopes
  Explorando propriedades de transporte elétrico e térmico,
de Nanofitas de Graphyne / Lucas Lopes Lage ; Andrea Latgé,
orientadora. Niterói, 2020.
  89 f.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física)-
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física,
Niterói, 2020.

  1. Física da matéria condensada. 2. Propriedade da
matéria. 3. Transporte eletrônico. 4. Nanofita. 5.
Produção intelectual. I. Latgé, Andrea, orientadora. II.
Universidade Federal Fluminense. Instituto de Física. III.
Título.

                                      CDD -







Dedico este trabalho ao homem mais engenhoso que conheci.





Agradecimentos

Gostaria de agradecer a minha família, não só a de sangue mas a
todos que entraram na minha vida e me tornaram grande parte do que
sou. A vocês que sempre estiveram ao meu lado, ficam meus eternos agra-
decimentos.
Agradeço aos meus pais Eliana e Jorge que sempre estimularam e possibi-
litaram minha existência no meio acadêmico.
Deixo um agradecimento especial para Thainá, pelo carinho e compreensão
mesmo diante de todos os problemas.
Quero deixar registrado a profunda gratidão e admiração que tenho por
minha orientadora Andrea Latgé que além de desfrutar de uma grande
amizade, pude também vivenciar seu profissionalismo e aprendizados.
Agradeço também a minha segunda família Mirtes, Cosme, Lívia e Fer-
nando que me apoiaram de maneira imensurável ao longo desta jornada.
Não poderia deixar de agradecer aos meus colegas que estiveram sempre
comigo seja na faculdade ou no colégio. Em especial, meus agradecimentos
aos grupos D.C. e <Bra|Kets>.
Por fim agradeço ao CNPq pelo apoio e pelo fomento da ciência no Brasil.





“Por definição há cor,
Por definição há doce,

Por definição há amargo,
Mas na realidade há átomos e espaço.”

(Demócrito)





Resumo
Neste trabalho estudamos propriedades de transporte térmico e elétrico em estruturas
alótropas do grafeno, denominadas redes graphyne, no intuito de propôr aplicações tec-
nológicas como materiais termoelétricos (TE). Em particular calculamos estrutura de
bandas, densidade de estados, condutância elétrica e coeficientes térmicos das nanofitas
de graphyne, dispostas nas direções armchair e zigzag. Trabalhos anteriores mostraram
que as redes graphyne apresentam grande potencial para dispositivos TE. Por conta das
simetrias envolvidas no problema, as estruturas de bandas são calculadas por meio dos
autovalores de um Hamiltoniano na base das funções de Bloch obtido através da apro-
ximação tight-binding para primeiros vizinhos. O formalismo das funções de Green é
empregado para calcular a densidade de estados eletrônicos. O Modelo de Landauer foi
usado nos cálculos de condutância elétrica. Para estudar as respostas térmicas calculamos
coeficientes Seebeck, condução térmica e fatores de potência também usando o modelo de
Landauer e fazendo uso de uma família de funções denominadas momentos de transmi-
tância. Apesar de não calcular a condutância térmica devido aos fônons, foi possível obter
uma imagem qualitativa do rendimento térmico destes materiais. Ênfase foi dada aos sis-
temas graphyne das famílias 𝛼, do tipo grafeno, e 𝛾 por serem quimicamente mais estáveis.
Todas as análises desenvolvidas neste trabalho foram feitas numericamente e evidencia-
ram uma superioridade tanto térmica quanto elétrica das redes graphyne em comparação
com o grafeno, revelando assim um futuro promissor nas aplicações tecnológicas destas
redes.

Palavras-chaves: transporte-eletrônico. graphyne. propriedades-térmicas.





Abstract
Here we study electronic and transport properties of allotropic structures of graphene,
called graphyne networks, with the proposal of investigating the potential technological
applications as thermoelectric materials (TE), of such carbon-based lattices. In particular,
we calculate electronic band structure, density of states, electronic conductance, and ther-
mal coefficients of graphyne nanoribbons, within armchair and zigzag directions. Previous
work have shown that graphyne lattices are potential candidates for TE devices. Due to
the lattice symmetries the band structures were calculated by solving the eigenvalue prob-
lem of a first-neighbor tight-binding hamiltonian using the Bloch functions. The Green
function formalism was adopted to obtain the electronic density of states. To calculate the
electronic conductance we follow the Landauer model.together with the Green functions.
To study the thermal responses we calculate Seebeck coefficients, thermal conductivities
and power factors also within the Landauer model and using a family function named
transmission momenta to obtain a qualitative picture of the thermal efficiency of these
materials. Emphasis was put on the 𝛼- (graphene-like) and 𝛾-graphyne nanoribbons due
to their chemical stability. All the analyzes carried out in this work were done numeri-
cally and have indicated the superiority of the thermal and electrical networks of graphyne
compared to graphene, revealing thus a future promise of the technological applications
of these nanostructures.

Key-words: electronic-transport. graphyne. thermal-properties.
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Introdução

Para entender a motivação do estudo dos materiais a base de car-
bono, precisamos antes, entender a importância do átomo de carbono e suas
composições. O carbono está presente em todos os organismos orgânicos no
planeta Terra, e ao mesmo tempo está presente nos gases responsáveis pelo
aumento do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. O átomo
de carbono pode adotar três tipos de hibridização; 𝑠𝑝, 𝑠𝑝2 e 𝑠𝑝3, permitindo
geometrias lineares, trigonais planas e tetraédricas, respectivamente. Por
conta da maleabilidade química do carbono, ele pode fazer ligações com di-
versos elementos da tabela periódica, incluindo com ele mesmo. O primeiro
alótropo estudado do carbono constituído de hibridização 𝑠𝑝2 foi o grafite.
Abundante na natureza, o grafite é constituído por diversas camadas de
grafeno empilhadas. O grafeno (hibridização também do tipo 𝑠𝑝2) vem a
ser então a camada única de grafite, como pode ser visto na figura 1, um
material 2D que tem sido objeto de estudo teórico e experimental desde
a sua descoberta em 2004 no trabalho conjunto dos cientistas Konstantin
Novoselov e André Geim [1].

Figura 1 – Evolução das descobertas dos materiais a base de carbono. [2]

Devido às diversas propriedades interessantes do grafeno, ele abriu as por-
tas para um grande número de estudo de materiais bidimensionais, como
é o caso das redes graphyne (Gy), que podem ser criadas a partir da intro-
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dução de ligações acetilênicas (hibridização sp) entre os anéis aromáticos
do grafeno. Desde a proposta teórica de Baughman et al [3] em 1987, vá-
rias tentativas experimentais foram reportadas na literatura a partir de
rotas químico/mecânicas para a síntese de algumas das diversas variações
da família graphyne [4]-[7], como 𝛾-graphyne e graphdiyne, mostradas na
Figura 2. A partir disso, possíveis aplicações começaram a surgir, como
multicamadas, nano espumas, nanotubos, alótropos 0D-3D [8]-[9], entre
outros. Além disso, aplicações tecnológicas como propostas por Zhang et
al [10], reportando o uso de graphyne como anodo em baterias de Lítio,
por conta da difusão e armazenamento energético serem melhores em con-
traste com o grafite. Outra aplicação possível é como agente desalinizador,
podendo atingir 100% de rejeição de quase todos os íons presentes na água
do mar, incluindo Na+, Cl-, Mg2+, K+ e Ca2+, cerca de duas ordens de
magnitude mais altas que as membranas comerciais de osmose reversa de
última geração, com uma rejeição de sal de -98,5% [11].

Figura 2 – Imagens (MEV) de filmes graphdiyne crescidos numa superfície de cobre, (a)
filme graphdiyne em grande área, (b) maior ampliação de imagem, (c) filme
fragmentado em folha de cobre, (d) filme virado para cima. Adaptada da re-
ferência [12]

Por outro lado, a crescente necessidade global de produção, conservação
e gerenciamento de energia intensificou o interesse em mais meios eficazes
de geração de energia. Tendo em vista a atual crise energética mundial,
o desenvolvimento de novas fontes energéticas, incluindo as atuais, ener-
gia solar, eólica, biomassa, entre outras, se faz cada vez mais necessário.
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Outra fonte em potencial, a eletricidade proveniente do uso de materiais
termoelétricos (TE) desempenha um papel importante tanto na geração de
energia primária quanto no estoque energético, ou seja, coleta de calor re-
sidual de outros sistemas. A questão crucial é, o quão grande é o papel dos
efeitos TE? A resposta para esta pergunta, depende apenas da eficiência
desses materiais. Os materiais TE podem ser usados como dispositivos que
convertem diretamente energia térmica em eletricidade. Esse processo é ba-
seado essencialmente no “efeito Seebeck”, que diz respeito ao surgimento
de uma tensão elétrica devido a uma variação de temperatura através de
um material. Para medir a eficiência dos materiais TE, precisamos recorrer
a uma grandeza adimensional chamada de figura de mérito (ZT). Quanto
maior ZT, melhor é a performance termoelétrica do sistema.
Teorizada em 1911, o professor Altenkirch estipulou que quando ZT al-
cançasse valores próximos a 3,0 [13], então os dispositivos TE poderiam
competir com a atual tecnologia de geração de energia. A figura de mérito
pode ser calculada usando a seguinte expressão

𝑍𝑇 = 𝜎𝑆2

𝜅
𝑇 ,

onde S é o coeficiente Seebeck, 𝜎 a condutividade elétrica e 𝜅 = 𝜅𝑒 + 𝜅𝑓 é
a condutividade térmica, que por sua vez depende da contribuição térmica
dos elétrons (𝜅𝑒) e da rede (𝜅𝑓). Esta vibração da rede é quantizada por
fônons, que são quasipartículas que quantificam o número de modos nor-
mais de vibração da rede, dessa forma, os fônons e os elétrons “dividem” a
responsabilidade pela condução térmica (𝜅). Por esta razão, materiais iso-
lantes são capazes de transportar energia térmica, mesmo não possuindo
mobilidade eletrônica alguma. Na verdade, a condução eletrônica em iso-
lantes é cerca de 1020 ordens de grandeza inferiores aos materiais ditos con-
dutores, por conta disso atribuímos a ideia de não condução à isolantes1.
1 Do ponto de vista dos primórdios do século XX, o transporte térmico estava estritamente relacionado

com a mobilidade eletrônica nos materiais. Porém, a utilização do carvão mineral como fonte de
produção energética evidenciou outros fatores importantes no transporte térmico. Em comparação
com outros metais, o carvão conduz elétrons de maneira menos eficiente, isto é, o livre caminho médio
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Vale mencionar que o diamante é um dos melhores condutores térmicos
existentes, e é um excelente isolante. Neste caso, todo o transporte tér-
mico é devido a vibração da rede, enaltecendo assim o papel dos fônons
na condução térmica (𝜅𝑓). A correlação intrínseca entre as propriedades
elétricas e térmicas promove um grande desafio na otimização da figura
de mérito. Diversas práticas como a engenharia de estrutura de bandas e
de deterioração da propagação fonônica da rede tem sido utilizadas para o
aprimoramento térmico dos materiais.

Figura 3 – Figura de mérito de diversos materiais TE em função da temperatura [14].

O emprego de materiais de baixa dimensionalidade, como é o caso das na-
nofitas, aumenta o confinamento eletrônico, e com isso, o fator de potência
definido por 𝜎𝑆2 cresce por conta da maior quantidade de estados localiza-
dos evidenciada pelas singularidades de Van Hove na densidade de estados
próximas ao nível de Fermi destes sistemas. Atualmente, grande parte da
pesquisa em dispositivos TE é realizada em semicondutores, já que me-
tais possuem propriedades TE inferiores. O maior problema da tecnologia
TE dos semicondutores é que a conversão energética é entre 5% e 7%,
bem distante das atuais fontes hidrelétricas, termelétricas, nuclear, eólicas
e solares [15]. Desde 1950 diversos materiais passaram a ser estudados, e

percorrido pelos elétrons no carvão é menor do que nos metais, assim, a troca de momento entre a
rede e o elétron promove o intercambio da energia térmica entre o material e o ambiente. Por conta
da diferença de livre caminho médio, as colisões entre a rede e os elétrons nos metais são bem mais
raras do que no carvão, portanto, os metais são pouco eficientes para o transporte térmico.
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a partir disso foi observado que os materiais apresentam picos no gráfico
ZT vs. T para valores de temperatura diferentes uns dos outros. Conforme
pode ser visto na Figura 3 o 𝐵𝑖2𝑇𝑒3 é um dos semicondutores que possui
pico próximo à temperatura ambiente T=300K, por isso sua ampla utiliza-
ção na atualidade. A procura recente é para dispositivos que sejam ótimos
condutores à temperatura ambiente, como é o caso da incessante busca de
supercondutores à temperatura ambiente.
A nível teórico, o graphyne apresenta propriedades tão ou mais interessan-
tes que as do grafeno, como as propriedades eletrônicas, que no graphyne,
desmistificam a necessidade de uma simetria hexagonal para a aparição
de cones de Dirac, como foi evidenciado na estrutura 6,6,12-Gy [16]. Além
disso, a presença de ligações acetilênicas reduzem drasticamente a conduti-
vidade térmica nestes materiais, indicando assim uma boa aplicação como
dispositivos TE [17]. Outro destaque é a aparição de gaps de energia no 𝛾-
graphyne, que pode afetar diretamente o valor do coeficiente Seebeck (ver
Figura 4).

Figura 4 – Figura de mérito em função da temperatura e do potencial químico. Compa-
ração entre redes graphyne (colorido) e grafeno (preto). Pode-se notar que o
𝛾 − 𝐺𝑦 apresenta rendimento superior em comparação ao grafeno. Adaptada
de [18].

No que segue, neste trabalho iremos apresentar alguns cálculos que realiza-
mos acerca das propriedades de transporte térmico e elétrico nas nanofitas
dos sistemas graphyne.
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1 Propriedades básicas de redes cristalinas

1.1 Redes Cristalinas

O conceito de categorização de materiais cristalinos origina-se com
os cristalógrafos na análise de minerais e rochas presentes na superfície
terrestre. O estudo do ordenamento da matéria advém dos primórdios da
arqueologia, geofísica e geologia, no qual já se intuía que a matéria poderia
ser ordenada, por conta dos planos de clivagem que eram observados nos
minerais. Alguns historiadores marcam como origem da cristalografia mo-
derna o ano de 1912 com o Nobel do Max von Laue sobre sua descoberta
acerca da difração de Raio-X por cristais, no qual verifica-se de fato, que
a matéria apresenta ordem. Ao contrário do senso comum, a terminologia
“cristal” refere-se não só à joias preciosas. Este mesmo termo é utilizado no
ramo da matéria condensada quando falamos de metais (e.g. Cobre, Alu-
mínio e Ferro) que encontramos comumente em nosso dia a dia. Cristais
podem ser construídos a partir de uma estrutura periódica, que usualmente
chamamos por célula. Denotamos por rede cristalina, ou somente rede, a
composição dessas estruturas. Vamos imaginar um cristal em duas dimen-
sões (Figura 5), cuja estrutura é composta de átomos A e B, que se repetem
ao longo de um padrão. Definimos dois vetores primitivos do espaço real
𝑎1 e 𝑎2 que serão úteis para localizar as posições dos átomos na rede.
Para descrevermos por completo a rede, precisamos de vetores que re-
presentem o posicionamento da célula unitária hachurada. Definimos os
vetores primitivos 𝑎1 e 𝑎2 através dos quais uma célula unitária ocupa a
posição dada pelo vetor �⃗�

�⃗� = 𝑛𝑎1 +𝑚𝑎2 𝑜𝑛𝑑𝑒 (𝑛,𝑚) ∈ 𝒵. (1.1)

A partir desta representação, mapeamos os átomos com seus primeiros
vizinhos no espaço real e com o vetor �⃗� construímos um conceito muito
importante discutido a seguir, que é a célula unitária.
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Figura 5 – Rede composta por átomos A e B. À direita, menor área hachurada represen-
tando o sistema [19].

1.2 Célula Unitária & Zonas de Brillouin

Quando o Raio-X difrata por um cristal, um padrão de difração lu-
minoso é exibido em um anteparo. Cada cristal, possui um ordenamento1

e portanto, terá um padrão diferente de difração. De fato, cristais com o
mesmo ordenamento mas elementos químicos distintos possuem intensi-
dades luminosas diferentes por conta dos tipos de átomos que o compõe,
porém o padrão luminoso formado no anteparo é igual para os estes cristais.
No artigo publicado por Laue em Junho de 1912, suas descobertas acerca
da difração de Raio-X em cristais impactaram toda a comunidade cientí-
fica da época. Porém, a imagem obtida por Laue da amostra no anteparo
possuía o espaçamento entre átomos não condizentes com a do cristal em
questão. Foi então que numa discussão em um dos congressos no qual Laue
apresentava seus resultados, que P.P.Ewald sugeriu que o espaçamento ob-
servado no anteparo era inversamente proporcional ao observado no espaço
direto2 [20]. Ewald então chamou de rede recíproca, o padrão de difração
formado no anteparo. Foi devido a essa sugestão que a condição de Laue
de espalhamento relaciona vetores de onda incidente e espalhado com o
vetor da rede recíproca do sistema. O padrão de difração na realidade está
associado ao espaço recíproco do cristal, um espaço formado pelos vetores
1 Rigorosamente, ordenamento não significa periodicidade. Quasicristais são exemplos de sistemas or-

denados sem periodicidade. Entretanto, assumimos aqui que nossos cristais são sempre periódicos.
2 Refere-se ao espaço real de ordenamento no cristal.
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de onda. Então, existem dois tipos de espaço, o espaço direto, no qual o
cristal é na realidade ordenado, e o espaço recíproco, um espaço composto
de uma rede matemática mais uma base física que são os átomos da rede,
gerando assim a rede recíproca, também ordenada conforme podemos ver
para o grafeno na Figura 6.

Figura 6 – Difração de Raios-X por uma folha de grafeno. a) Nanofita de grafeno (MET)
e b) padrão de difração da amostra [21].

Na física Newtoniana vista nos cursos de graduação resolvemos analiti-
camente um problema com uma e/ou duas partículas interagentes num
campo. Quando nos deparamos com uma situação de três partículas intera-
gentes, a resolução analítica se complica e muitas vezes partimos para uma
solução numérica. Porém, algo extremamente interessante ocorre quando
consideramos um objeto como sendo um corpo rígido, o que acontece é
que ao aproximarmos as distâncias entre os 6, 02x1023 átomos como sendo
fixadas em um objeto (aproximação de corpo rígido), o problema torna-se
novamente factível como era para dois corpos interagentes. Em física da
matéria condensada, algo extremamente parecido ocorre, em que as pro-
priedades de um cristal com 6, 02x1023 átomos pode ser calculada olhando
para suas simetrias e reduzindo o sistema a somente uma célula unitária
que pode ser repetida ao longo dos eixos X e Y (no caso bidimensional) a
fim de reconstruir todo o cristal. Assim definimos a célula unitária como
menor área constituinte capaz de reproduzir o sistema infinito como visto
na Figura 7. Como estamos interessados em estudar sistemas bidimensio-
nais, os cristais aqui, na verdade serão redes, perfeitamente simétricas que
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admitem transformações de translação e rotação. Formalmente, existe o
conceito de célula primitiva, no qual há apenas um átomo por área hachu-
rada. Conforme a Figura 8, a célula de Winer-Seitz é uma maneira de se
definir um tipo de célula unitária. Isso nos leva ao conceito de Redes de
Bravais, que são redes matemáticas formadas por pontos no qual a menor
representação de célula unitária, contém apenas um ponto no seu interior.
No caso bidimensional, há apenas 5 delas, porém, há materiais que não são
contemplados por nenhuma delas, que é o caso do grafeno e das redes de
graphyne. Em especial, no caso do grafeno, a rede que melhor o representa
é a honeycomb ou rede favos de mel, que não é uma rede de Bravais, pois
possui dois átomos na célula unitária. Portanto, as redes são uma base para
representar matematicamente o ordenamento da matéria.

Figura 7 – Esquema ilustrando a rede honeycomb e os primeiros vizinhos do sítio A.
Distância entre primeiros vizinhos representada pelos vetores 𝑎1, 𝑎2 e 𝑎3. [22]

Definimos a primeira Zona de Brillouin (1aZ.B.) como sendo a célula unitá-
ria de Wigner-Seitz construída no espaço dos vetores de onda �⃗�, i.e., espaço
recíproco. Impor condições periódicas de contorno no espaço real equivale a
dizer que as redes aqui estudadas admitem simetria de translação, ou ainda,
que todos os cálculos das propriedades eletrônicas são realizados somente
no miolo do material, desprezando os efeitos de borda3. O espaço recíproco
também irá exibir esta simetria. No caso unidimensional 𝑘 → 𝑘+ 2𝜋

𝑎 é uma
operação de translação onde a é o parâmetro de rede da separação entre
3 Assim como Aristóteles tinha “horror” ao vácuo, os físicos de estado sólido tinham “horror” à superfície.

Atualmente existe muita física sendo explorada nas superfícies
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Figura 8 – Célula de Wigner-Seitz para uma rede periódica bidimensional e 1aZB da rede
recíproca correspondente. Por construção os vetores 𝐴1 e 𝐴2 desta rede re-
cíproca respectivamente são perpendiculares aos vetores primitivos da rede
direta 𝑎2 e 𝑎1 [23].

os átomos. Com isso, a 1aZB será representada por 𝑘 ∈ [−𝜋
𝑎 ,

𝜋
𝑎 ]. Toda a in-

formação que precisamos do sistema, estará contida nesta região, de forma
que a relação de dispersão que será discutida no capítulo Tight-Binding,
será dobrada (ver Figura 9) para a 1aZ.B. Definimos como zona reduzida
a representação das energias acessíveis ao elétron, rebatidas para a 1aZ.B.

Figura 9 – Relação de dispersão eletrônica para uma cadeia diatômica. Painel superior:
Esquema de Zona estendida. Painel inferior: Esquema de Zona reduzida. Note
que os pontos 𝑘 = 2𝜋

𝑎
e 𝑘 = 0 são equivalentes em energia na zona reduzida

[24].
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2 Redes Graphyne: Sistemas 2D & Nanofitas

Conforme discutido anteriormente, as redes de graphyne junto com
outros alótropos 2D do grafeno possuem grande potencial nas futuras apli-
cações dos nanomateriais à tecnologia. Devido à versatilidade química do
átomo de Carbono, diversos compostos em diferentes dimensões, puderam
ser sintetizados e idealizados. Na Figura 10 mostramos algumas destas
propostas bidimensionais. Neste capítulo iremos discutir sobre compostos
experimentalmente acessíveis. Em especial, destacaremos o 𝛾-graphyne (𝛾-
Gy), um dos compostos mais estáveis da família dos graphynes atualmente
[25].

Figura 10 – Representação molecular de quatro tipos de sistemas graphyne. a) 𝛼-
graphyne. b) 𝛽-graphyne. c) 𝛾-graphyne e d) 6,6,12-graphyne. [26]
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A configuração eletrônica do átomo de Carbono, de acordo com o diagrama
de Pauling, é 1𝑠22𝑠22𝑝2. Os 4 elétrons mais externos, ditos elétrons de va-
lência, são os mais importantes para o transporte, já que os 2 da camada
mais interna, ditos elétrons de caroço, são menos acessíveis às ligações quí-
micas. Quando aproximamos dois átomos de Carbono, é mais vantajoso
que haja uma redistribuição dos 4 elétrons mais externos. O que acontece
nesta situação é uma superposição quântica dos orbitais, denominada por
hibridização 𝑠𝑝2, que faz com que os orbitais 𝑠, 𝑝𝑥 e 𝑝𝑦 fiquem cada um
com 1 elétron, originando a ligação 𝜎. O orbital 𝑝𝑧 que é perpendicular aos
demais, fica também com 1 elétron, gerando a ligação 𝜋.

A ligação 𝜋 é primordial no transporte eletrônico já que os elétrons nestes
orbitais são os protagonistas do movimento eletrônico na rede. Por sua vez
os orbitais 𝜎 expressam estados eletrônicos fortemente ligados geralmente
associados com as propriedades de resistência mecânica nestes materiais.
Uma medida energética da superposição entre os orbitais da rede é expressa
nos termos de hopping denominados 𝑡𝑖. Assim como visto na Figura 10,
as redes graphyne apresentam em sua maioria três energias características
dadas por 𝑡1, 𝑡2 e 𝑡3 que variam de acordo com o tipo de ligação, distância
entre os átomos e a quantidade de vizinhos mais próximos. Na seção Tight-
Binding iremos considerar apenas a interação entre primeiros vizinhos já
que o termo de hopping para segundos vizinhos irá representar certa de
10% do valor do hopping para primeiros vizinhos [28]. Como ressaltado na
introdução, o Carbono pode apresentar três tipos de hibridização. No caso
das redes graphyne, e em especial nos casos que iremos estudar, aparecem
as hibridizações 𝑠𝑝 do tipo linear, e 𝑠𝑝2 do tipo trigonal plana. Algumas
subestruturas de 𝛾-Gy já foram sintetizadas por meio de reações químicas,
como o exemplo reportado de polimerização de hexaethynylbenzene [29],
que é justamente o componente destacado na célula unitária da Figura 11.
As redes de graphyne são sistemas bidimensionais infinitos. Ao cortarmos
estas redes ao longo das direções X ou Y, obtemos as nanofitas de graphyne,
que são sistemas quasi-unidimensionais, nos quais o elétron está confinado
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Figura 11 – Hibridização 𝑠𝑝2: (a) Combinação dos orbitais s e 𝑝𝑥/𝑦 formando a ligação 𝜎.
Totalizando duas ligações. (b) Orbitais 𝑝𝑧 não hibridizados formam a ligação
𝜋. Hibridização 𝑠𝑝: (c) Combinação dos orbitais s e 𝑝𝑥/𝑦 formando a ligação
𝜎. (d) Orbitais 𝑝𝑧 e 𝑝𝑦/𝑥 formando duas ligações 𝜋. Totalizando três ligações.
(Adaptada [27])

ao longo de uma direção (e.g. eixo-y). Portanto, o sistema é quantizado
ao longo de uma direção e possui simetria de translação infinita na outra
direção (e.g. eixo-x). Conforme crescemos a nanofita ao longo da direção
quantizada, até um tamanho suficientemente grande, é possível resgatar as
propriedades eletrônicas do sistema infinito 2D.
A parametrização dos termos de hopping são extraídas de cálculos de pri-
meiros princípios feitos por métodos de primeiros princípios, alternativos
ao tight-binding, como a teoria do funcional de densidades, DFT (Density-
functional theory) que é realizado numericamente por Z.Liu et al. [26].
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Exemplos dos valores de hopping usados em nossos cálculos, como parâ-
metros de energia, são mostrado na Figura 12, para os cálculos envolvendo
as nanofitas de 𝛾 graphyne utilizamos os parâmetros (a.2).

Figura 12 – Ilustração das ligações de carbono das redes graphyne e resumo dos valores
dos parâmetros de hopping (a.1),(b) e (c) [26] e (a.2) [48].

Para a construção das nanofitas é importante destacar que independente
da escolha das células escolhidas como unidades os resultados serão os mes-
mos, desde que, a quantidade de átomos seja a mesma em qualquer esco-
lha. A seguir na Figura 13, exibimos as nanofitas nas quais adotamos estes
conceitos segundo uma lógica numérica favorável para modelarmos as redes
graphyne, nomeadas de células convenientes. Por questões de nomenclatura
denominamos, respectivamente, GNR e GyNR abreviações para referirmos
a nanofitas de grafeno e graphyne. No caso do grafeno neste trabalho uti-
lizamos a nomenclatura N-(A,Z)GNR onde N refere-se ao número de tiras
na direção armchair ou zigzag. Já para os sitemas graphyne, utilizamos
a contagem com base nesta célula favorável para os cálculos numéricos,
portanto, nas N-(A,Z)GyNR o prefixo N estará associado com o número
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de células convencionais. No caso da 𝛼-𝐺𝑦𝑁𝑅 (Figura 13-c,f), as ligações

Figura 13 – Representação para diversos tamanhos de nanofitas de graphyne. Parte
superior no formato zigzag e parte inferior no formato armchair. (a) 3-
6,6,12ZGyNR, (b) 5-𝛾ZGyNR, (c) 4-𝛼ZGyNR, (d) 3-6,6,12AGyNR, (e) 5-
𝛾AGyNR e (f) 4-𝛼AGyNR.

acetilênicas são introduzidas dentro dos anéis aromáticos. Por conta da se-
melhança entre o grafeno e a 𝛼-graphyne, dentre as outras redes graphyne,
a 𝛼-𝐺𝑦𝑁𝑅 faz parte dos sistemas ditos tipo grafeno. As redes 𝛾-graphyne
(Figura 13-b,e) também possuem simetria hexagonal conforme ilustrado
na Figura 10 e possuem as ligações acetilênicas entre os anéis aromáticos.
As redes 6, 6, 12-𝐺𝑦 (Figura 13-a,d) apesar de serem muito parecidas com
o 𝛾-graphyne, não possuem hexágonos intercalados e, portanto, apresenta
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simetria retangular. No que segue apresentamos um resumo da quantidade
de átomos por célula unitária considerando os dois tipos de borda das na-
nofitas da família graphyne,

Configuração Armchair: Número de átomos & célula unitária (n)
𝛼 𝐺𝑦𝑁𝑅 𝛾 𝐺𝑦𝑁𝑅 6, 6, 12 𝐺𝑦𝑁𝑅
n=1, 20 Átomos n=1, 20 Átomos n=1, 8 Átomos
n=2, 36 Átomos n=2, 32 Átomos n=2, 26 Átomos
n=3, 52 Átomos n=3, 44 Átomos n=3, 44 Átomos
n=4, 68 Átomos n=4, 56 Átomos n=4, 62 Átomos
n=5, 84 Átomos n=5, 68 Átomos n=5, 80 Átomos
n=6, 100 Átomos n=6, 80 Átomos n=6, 98 Átomos
n=7, 116 Átomos n=7, 92 Átomos n=7, 116 Átomos
n=8, 132 Átomos n=8, 104 Átomos n=8 , 134 Átomos
n=9, 148 Átomos n=9, 116 Átomos n=9, 152 Átomos
n=10, 164 Átomos n=10, 128 Átomos n=10, 170 Átomos
Configuração Zigzag: Número de átomos & célula unitária (n)
𝛼 𝐺𝑦𝑁𝑅 𝛾 𝐺𝑦𝑁𝑅 6, 6, 12 𝐺𝑦𝑁𝑅
n=1, 14 Átomos n=1, 17 Átomos n=1, 24 Átomos
n=2, 30 Átomos n=2, 40 Átomos n=2, 42 Átomos
n=3, 46 Átomos n=3, 64 Átomos n=3, 60 Átomos
n=4, 62 Átomos n=4, 88 Átomos n=4, 78 Átomos
n=5, 78 Átomos n=5, 112 Átomos n=5, 96 Átomos
n=6, 94 Átomos n=6, 136 Átomos n=6, 114 Átomos
n=7, 110 Átomos n=7, 160 Átomos n=7, 132 Átomos
n=8, 126 Átomos n=8, 184 Átomos n=8, 150 Átomos
n=9, 142 Átomos n=9, 208 Átomos n=9, 168 Átomos
n=10, 158 Átomos n=10, 232 Átomos n=10, 186 Átomos

Tendo já apresentado os sistemas de interesse, no Capítulo a seguir fare-
mos uma breve discussão sobre o modelo adotado para calcular diferentes
propriedades físicas destes sistemas.
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3 Formalismo Teórico

As redes cristalinas aqui estudadas são tipicamente de tamanho na-
nométrico, dessa forma, suas propriedades térmicas e elétricas não podem
ser descritas por teorias clássicas. Por conta do princípio da incerteza de
Heisenberg, não podemos determinar posição e momentum de uma partí-
cula simultaneamente, por isso, no átomo de Hidrogênio no qual os bons
números quânticos estão relacionados com o operador momento angular L,
pela relação de comutação [𝐻,𝐿𝑧] = 0 e [𝐻,𝐿2] = 0, determinamos que 𝑙
e 𝑚 serão estes bons números quânticos. Esta conservação do operador L
reflete numa simetria rotacional neste sistema. Já nos cristais, o que deno-
minaremos como bons números quânticos, dependerá dos tipos de simetrias
presentes. Por exemplo, as nanofitas que vamos descrever neste trabalho
apresentam simetria translacional em alguma direção (x ou y, dependendo
da configuração), o que indica que o operador de translação T𝑥,𝑦, será con-
servado, sendo assim, 𝑘𝑥,𝑦 será um bom número quântico, e vai aparecer
na fase responsável pela translação do elétron entre células unitárias. As
configurações possíveis que a partícula poderá exibir, serão determinadas
por seus estados quânticos, que vão determinar as energias acessíveis a es-
tes sistemas. Portanto, os métodos descritos a seguir tem como principal
objetivo obter as autoenergias das nanofitas de graphyne para analisarmos
suas propriedades eletrônicas. A teoria de bandas é uma das teorias de
maior sucesso da física da matéria condensada. As bandas de um sistema
surgem quando aproximamos um número considerável de orbitais atômi-
cos a ponto da degenerescência dos níveis energéticos discretos puderem ser
considerados aproximadamente como contínuos. A partir disso, consegui-
mos intuir características fundamentais destes sistemas, como propriedades
condutoras, semicondutoras ou isolantes, além de propriedades ópticas dos
materiais i.e. transparência para luz visível, luminescência, entre outras.
Partindo do fato que as nanofitas estudadas são sistemas periódicos, pode-
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mos exibir as estruturas de bandas por meio de uma relação de dispersão
da energia eletrônica como função do vetor de onda �⃗� do espaço recíproco.
A relação com a Densidade de Estados (DOS), se dá justamente para es-
tas autoenergias calculadas a partir do Hamiltoniano do sistema, no qual
podemos determinar a DOS por meio do cálculo do número de estados
presentes numa faixa de energia E e E+dE na relação de dispersão. Uma
vez que a velocidade de grupo obtida pela análise na inclinação das cur-
vas da relação de dispersão é expressa por 𝑣 = 1

ℎ̄
𝜕𝐸(�⃗�)
𝜕𝑘 , veremos, que nas

curvas de coeficiente angular próximos de zero, a DOS eletrônica apresen-
tará picos, que correspondem a pontos não diferenciáveis. Estas singulari-
dades denominadas singularidades de Van Hove (SVH) foram observadas
por Léon van Hove em 1950, evidenciam valores energéticos para os quais
há uma maior localização de estados eletrônicos. A DOS em função da
energia é determinada pela estrutura de bandas contida na 1aZ.B., e as
SVH estão geralmente relacionadas ao chamado ponto crítico na 1aZ.B.,
onde a velocidade do elétron desaparece e a DOS exibe não analiticidade
como divergência na energia correspondente. Em particular, as SVH origi-
nalmente divergem em proporção logarítmica, enquanto que nos sistemas
aqui estudados podem apresentar ordens maiores de divergência, porém,
por praticidade, iremos também chama-las de SVH.

3.1 Tight-Binding

A aproximação tight-binding (TB) foi sugerida por Bloch em 1928
para calcular os estados de ocupação de sistemas periódicos cristalinos. O
método TB é adequado para descrever sistemas nos quais os elétrons estão
fortemente ligados aos átomos e interagem fracamente com os potenciais
vizinhos. Neste contexto, as funções de onda desses elétrons serão bas-
tante semelhantes aos do átomo livre correspondente. As funções de onda
eletrônicas são construídas a partir de uma combinação linear de orbitais
atômicos localizados (Linear Combination of Atomic Orbitals - LCAO)
pertencentes a diferentes átomos vizinhos. No caso dos materiais aqui es-
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tudados, devido à simetria dos orbitais do átomo de Carbono discutidas na
Capítulo 2, o transporte é realizado através das ligações 𝜋 dos orbitais 𝑝𝑧.
O modelo TB nos permite calcular as estruturas de bandas em toda a zona
de Brillouin, com a vantagem de apresentar um baixo custo computacional.

Seguindo a abordagem da referência [30], devido a simetria de transla-
ção das células unitárias destes sistemas nas direções dadas pelos vetores
da rede 𝑎𝑖, qualquer função de onda que satisfaça o teorema de Bloch pode
ser representada por ela mesma multiplicada por uma fase, isto é,

𝑇𝑎𝑖
Ψ = 𝑒𝑖�⃗�.𝑎𝑖Ψ, (𝑖 = 1, 2, 3), (3.1)

onde T é o operador translação ao longo da direção do vetor 𝑎𝑖, e �⃗� é o
vetor de onda de Bloch. Uma maneira de representar uma função de onda
que siga a condição acima é escolher uma Φ�⃗�(�⃗�) definida como a soma sobre
os orbitais das funções de onda atômicas 𝜙(�⃗� − �⃗�) representada no sítio j,
tal que

Φ𝑗,⃗𝑘(�⃗�) = 1√
𝑁

𝑁∑︁
�⃗�

𝑒𝑖�⃗�.�⃗�𝜙(�⃗� − �⃗�), (𝑗 = 1, 2, ..., 𝑁), (3.2)

com �⃗� sendo a posição do átomo e N o número de células unitárias. Po-
demos verificar que a Eq.(3.2) satisfaz o teorema de Bloch

Φ𝑗,⃗𝑘(�⃗� + �⃗�) = 1√
𝑁

𝑁∑︁
�⃗�

𝑒𝑖�⃗�.�⃗�𝜙(�⃗� + �⃗�− �⃗�)

= 𝑒𝑖�⃗�.⃗𝑎
1√
𝑁

𝑁∑︁
�⃗�−�⃗�

𝑒𝑖�⃗�.(�⃗�−�⃗�)𝜙[�⃗� − (�⃗� − �⃗�)]

= 𝑒𝑖�⃗�.⃗𝑎Φ𝑗,⃗𝑘(�⃗�).

(3.3)
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Chamamos então Φ𝑗,⃗𝑘 de função orbital de Bloch. Em um sólido, as funções
de onda Ψ𝑗,⃗𝑘(�⃗�) são definidas como a combinação linear de funções de Bloch

Ψ𝑗,⃗𝑘(�⃗�) =
𝑁∑︁
𝑗′=1

𝐶𝑗𝑗′(�⃗�)Φ𝑗′ ,⃗𝑘(�⃗�) , (3.4)

onde 𝐶𝑗,𝑗′ são os coeficientes a serem determinados. Como as Ψ𝑗,⃗𝑘(�⃗�) devem
satisfazer o teorema de Bloch, tomamos a soma na equação acima, sob os
orbitais de Bloch Φ𝑗′ ,⃗𝑘. Para encontrar os coeficientes de Ψ𝑗,⃗𝑘, determina-
mos o j-ésimo autovalor por

𝐸𝑗(�⃗�) = ⟨Ψ𝑗|𝐻|Ψ𝑗⟩
⟨Ψ𝑗|Ψ𝑗⟩

, (3.5)

com H sendo o Hamiltoniano do sistema. Agora, trocando o índice e subs-
tituindo a Eq.(3.4) na Eq.(3.5), temos

𝐸𝑖(�⃗�) =
∑︀𝑁
𝑗,𝑗′=1𝐶

*
𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′

⟨
Φ𝑗,⃗𝑘

⃒⃒⃒⃒
𝐻

⃒⃒⃒⃒
Φ𝑗′ ,⃗𝑘

⟩
∑︀𝑁
𝑗,𝑗′=1𝐶

*
𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′

⟨
Φ𝑗,⃗𝑘

⃒⃒⃒⃒
Φ𝑗′ ,⃗𝑘

⟩ =
∑︀𝑁
𝑗,𝑗′=1𝐻𝑗𝑗′(�⃗�)𝐶*

𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′∑︀𝑁
𝑗,𝑗′=1 𝑆𝑗𝑗′(𝑘)𝐶*

𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′
, (3.6)

onde definimos 𝑆𝑗𝑗′(�⃗�) =
⟨
Φ𝑗,⃗𝑘

⃒⃒⃒⃒
Φ𝑗′ ,⃗𝑘

⟩
como sendo os elementos de super-

posição e para primeiros vizinhos 𝐻𝑗𝑗′(�⃗�) =
⟨
Φ𝑗,⃗𝑘

⃒⃒⃒⃒
𝐻

⃒⃒⃒⃒
Φ𝑗′ ,⃗𝑘

⟩
= 𝜖𝑠í𝑡𝑖𝑜𝛿𝑗,𝑗′ −

𝑡𝛿𝑗,𝑗′±1, onde 𝜖𝑠í𝑡𝑖𝑜 refere-se ao potencial de cada sítio e 𝑡 aos termos de
hopping do elétron entre os sítios 𝑗 e 𝑗′. Os coeficientes 𝐶*

𝑖𝑗 são escolhidos
de maneira a minimizar os autovalores 𝐸𝑖(�⃗�). Fixando 𝐶𝑖𝑗′, obtemos
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𝜕𝐸𝑖(�⃗�)
𝜕𝐶*

𝑖𝑗

=
∑︀𝑁
𝑗,𝑗′=1𝐻𝑗𝑗′(�⃗�)𝐶𝑖𝑗′∑︀𝑁

𝑗,𝑗′=1 𝑆𝑗𝑗′(𝑘)𝐶*
𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′

−
∑︀𝑁
𝑗,𝑗′=1𝐻𝑗𝑗′(�⃗�)𝐶*

𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′(︁ ∑︀𝑁
𝑗,𝑗′=1 𝑆𝑗𝑗′(𝑘)𝐶*

𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′
)︁2

𝑁∑︁
𝑗,𝑗′=1

𝑆𝑗𝑗′(𝑘)𝐶𝑖𝑗′ = 0.

(3.7)

Quando multiplicamos os dois lados da Eq.(3.7) por ∑︀𝑛
𝑗,𝑗′=1 𝑆𝑗𝑗′(𝑘)𝐶*

𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗′

e substituímos a expressão para 𝐸𝑖(�⃗�) da Eq.(3.6) no segundo termo da
Eq.(3.7), obtemos

𝑁∑︁
𝑗,𝑗′=1

𝐻𝑗𝑗′(�⃗�)𝐶𝑖𝑗′ = 𝐸𝑖(�⃗�)
𝑁∑︁

𝑗,𝑗′=1
𝑆𝑗𝑗′(�⃗�)𝐶𝑖𝑗′ . (3.8)

Definindo o vetor coluna,

𝐶𝑖 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝐶𝑖1

𝐶𝑖2
...

𝐶𝑖𝑁

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (3.9)

a Eq.(3.8) é expressa como

ℋ𝐶𝑖 = 𝐸𝑖(�⃗�)𝒮𝐶𝑖. (3.10)

Note que a Eq.(3.10) ainda é uma equação de N termos. Transpondo o lado
esquerdo para a direita obtemos,

[ℋ − 𝐸𝑖(�⃗�)𝒮]𝐶𝑖 = 0.

Como a única solução não trivial é para [ℋ −𝐸𝑖(�⃗�)𝒮] não inversível, então
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a autofunção é determinada resolvendo a seguinte equação secular,

𝑑𝑒𝑡[ℋ − 𝐸(�⃗�)𝒮] = 0. (3.11)

A partir desta equação, para uma certa direção de �⃗�, podemos obter uma
relação de dispersão da energia em função do vetor de onda (�⃗�) primordi-
almente contido na 1aZ.B., e com isso obter a estrutura de bandas para
o sistema desejado.

3.1.1 Método para obter a dispersão de energia

Para certos sistemas não será possível obter expressões analíticas
para a Eq.(3.10), portanto, como é o caso nas nanofitas, iremos recorrer à
soluções numéricas. A discussão a respeito da estrutura de bandas é me-
lhor detalhada na Subcapítulo 4.1, porém, a priori devemos destacar que a
estrutura de bandas revela informações importantes do sistema estudado,
como zonas de soluções eletrônicas proibidas, chamadas de “band gaps”,
cuja importância no avanço tecnológico, é cada vez maior. Para exemplifi-
carmos o método TB usado para primeiros vizinhos, escolhemos uma rede
com resultados bem conhecidos, o grafeno, em particular, a nanofita zigzag
de grafeno (ZGNR). Na Figura 14, apresentamos os resultados da energia
eletrônica de uma nanofita 6-ZGNR em função de 𝑘𝑥, que é a direção de
simetria de translação da nanofita em questão. A nomenclatura usada tra-
dicionalmente é considerar N-ZGNR onde N é o número de linhas zigzag
que compõe a nanofita. Podemos ver que a estrutura de banda reflete o
número de sítios da célula unitária da nanofita, totalizando neste caso 12
bandas por sítio, e da mesma forma a matriz Hamiltoniana do sistema terá
tamanho 12x12. É importante lembrar, que o espaço dos vetores-k, não é
um espaço real; dizemos que uma família de vetores-k formam o espaço
recíproco, cuja configuração dos vetores primitivos deste espaço (denota-
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dos usualmente por 𝑏1, 𝑏2 e 𝑏3) depende de uma relação vetorial entre os
vetores primitivos do espaço real (𝑎1, 𝑎2 e 𝑎3). No momento não precisamos
nos preocupar sobre como estes vetores são expressos, pois para calcular
as estruturas de bandas ao longo de uma só direção 𝑘𝑥 iremos assumir que
o vetor de onda �⃗� varia exclusivamente ao longo de uma única direção no
intervalo de 0 a 2𝜋, que é a simetria de translação do sistema confinado.

Figura 14 – Parte superior: Estrutura de bandas da nanofita 6-ZGNR. Parte Inferior:
Ilustração do tamanho da nanofita considerada. Célula unitária destacada
em azul (12 átomos) e célula padrão usada no cálculo numérico destacada em
vermelho (4 átomos).

Podemos construir o Hamiltoniano para estes sistemas por meio de uma
expressão compacta em termos dos operadores de criação e aniquilação de
estados eletrônicos referentes aos orbitais 𝑝𝑧 discutidos no Capítulo 2 [31],

𝐻 =
∑︁
𝑖

𝜖𝑖𝑐
†
𝑖𝑐𝑖 +

∑︁
�̸�=𝑗
𝑡𝑖,𝑗𝑐

†
𝑖𝑐𝑗 (3.12)
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onde i,j indexa os sítios atômicos primeiros vizinhos e o operador 𝑐†
𝑖 cria

um elétron no sítio i, enquanto 𝑐𝑗 o aniquila. A partir disso, os elementos
do Hamiltoniano são determinados empregando as seguintes regras [24],

1. Termos de hopping são denotados por t. Referem-se a energia de su-
perposição entre um elétron de um sítio da rede até um próximo sítio
vizinho. O modelo aqui adotado irá considerar apenas interação entre
primeiros vizinhos.

2. Energias dos sítios são denotadas por 𝜖𝑖. Estes termos estão associ-
ados à energia do átomo, que correspondem aos termos da diagonal
principal do Hamiltoniano TB.

3. Termos de deslocamento do tipo 𝑡𝑒±𝑖𝑘𝑎, são relativos aos saltos ele-
trônicos entre células vizinhas, para o qual o sinal da exponencial é
definida como; positivo ou negativo, se é uma translação para direita
ou para a esquerda, respectivamente.

Para exemplificar a construção da matriz Hamiltoniana, vamos considerar
um caso especial de estrutura de bandas. Quando a escolha para a célula
unitária do sistema excede o tamanho mínimo da 1aZ.B, acontece o fenô-
meno de folding, que tem que ser corretamente interpretado no estudo da
estrutura de bandas. Na Figura 15, construímos uma célula unitária maior
do que o necessário para a nanofita zigzag de grafeno para evidenciar este
problema; repare que seriam necessários apenas 4 átomos na célula unitária
desta fita.

Figura 15 – 2-ZGNR. Célula fold (pontilhada). Repetição da célula sinalizada nos pontos
(5 e 4) fora da célula.
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A matriz Hamiltoniana 3.13 desta célula unitária é exibida em se-
guida.

𝐻 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝜖 𝑡 0 𝑡𝑒𝑖𝑎𝑘 0 0 0 0
𝑡 𝜖 𝑡 0 0 0 𝑡 0
0 𝑡 𝜖 𝑡 0 0 0 0

𝑡𝑒−𝑖𝑎𝑘 0 𝑡 𝜖 𝑡 0 0 0
0 0 0 𝑡 𝜖 𝑡 0 𝑡𝑒−𝑖𝑎𝑘

0 0 0 0 𝑡 𝜖 𝑡 0
0 0 0 0 0 𝑡 𝜖 𝑡

0 𝑡 0 0 𝑡𝑒𝑖𝑎𝑘 0 𝑡 𝜖

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

(3.13)

A relação de dispersão obtida resolvendo-se a equação secular para os sis-
temas unfolded e folded, respectivamente, são exibidas nas Figuras 16a e
16b. Podemos notar que a banda folded representa um rebatimento das
bandas unfolded na 1aZ.B. cujo tamanho foi alterado em consequência do
aumento da célula primitiva considerada. O processo de folding é ilustrado
na Figura 16c.

As estruturas de banda obtidas a partir da solução da equação secular
envolvendo o Hamiltoniano da rede fornecem um informação rica acerca
dos sistemas físicos, inclusive, podemos calcular a densidade de estados
eletrônica do sistema por meio das autofunções deste Hamiltoniano. En-
tretanto, um método alternativo é utilizar o formalismo das funções de
Green que será descrito na seção que segue.



50 Capítulo 3. Formalismo Teórico

(a) (b)

(c)

Figura 16 – (a) Bandas 2-ZGNR unfolded. (b) Bandas 2-ZGNR folded considerando a
célula básica mostrada na Figura 15 cujo novo parâmetro de rede será 𝑎′ = 𝑎

2 .
(c) Processo de folding em ordem numérica. 1) Bandas unfolded. 2) Processo
de folding. 3) Menor região que representa o sistema folded. 4) Preenchimento
da 1aZ.B. Resultados para 𝜖=0 e 𝑡 = 1𝑒𝑉 .

3.2 Funções de Green independentes do tempo

Podemos usar a ideia de que a equação de Schrödinger está para a
mecânica quântica não-relativística, assim como a segunda lei de Newton
está para a mecânica clássica [32]. Porém, ao invés de governar o movimento
de uma partícula, como é o caso da segunda lei, a equação de Schrödinger
governa a dinâmica da função de onda Ψ(�⃗�, 𝑡). Nesse contexto, estamos
interessados em obter as funções Ψ dos elétrons confinados nos cristais,
e para isso, podemos fazer uso das funções de Green. De forma geral, as
funções de Green independentes do tempo 𝐺(�⃗�) podem ser vistas como
soluções de equações diferenciais lineares não-homogêneas, que descrevem
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sistemas sujeitos à perturbações externas [34]. Vamos considerar

ℒ𝜓(𝑥) = 𝑓(𝑥), (3.14)

onde 𝜓(𝑥) e 𝑓(𝑥) são funções desconhecidas e conhecidas, respectivamente,
e ℒ é um operador linear. A condição para que a função de Green satisfaça
a Eq.(3.14) é definida por,

ℒ𝐺(𝑥, 𝑥′) = 𝛿(𝑥− 𝑥′) ⇔
∫︁
𝑑𝑥′ℒ𝐺(𝑥, 𝑥′)𝑓(𝑥′) =

∫︁
𝑑𝑥′𝛿(𝑥− 𝑥′)𝑓(𝑥′)

graças à linearidade de ℒ e por meio da propriedade de filtragem da delta
de Dirac. Comparando esta expressão com a Eq.(3.14), determinamos 𝜓(𝑥)
por meio de

𝜓(𝑥) =
∫︁
𝑑𝑥′𝐺(𝑥, 𝑥′)𝑓(𝑥′). (3.15)

Aplicando agora para a equação de Schrödinger independente do tempo

ℋ(�⃗�)𝜓(�⃗�) = 𝐸𝜓(�⃗�),

podemos observar que a função de Green que satisfaz esta expressão será

[𝐸 − ℋ(�⃗�)]𝐺(𝐸; �⃗�, �⃗� ′) = 𝛿(�⃗� − �⃗� ′). (3.16)

→ 𝐺(𝐸; �⃗�, �⃗� ′) = ⟨�⃗�|�⃗� ′⟩
𝐸 − ℋ(�⃗�) . (3.17)

Onde na notação de Dirac 𝛿(�⃗� − �⃗� ′) = ⟨�⃗�|�⃗� ′⟩.

Usando a relação de completeza1 ∑︀
𝑛 |𝑛⟩ ⟨𝑛| = 1 para a função de Green

1 Intuitivamente a relação de completeza garante que o sistema ortonormal, no caso, das funções de
Bloch, formem uma base no espaço de Hilbert.



52 Capítulo 3. Formalismo Teórico

(3.17) na base de funções de Bloch |𝜑𝑘⟩ na qual o Hamiltoniano ℋ |𝜑𝑘⟩ =
𝜀𝑘 |𝜑𝑘⟩ é diagonal, temos

𝐺(𝐸; �⃗�, �⃗� ′) =
∑︁
𝑘

⟨�⃗�|𝜑𝑘⟩ ⟨𝜑𝑘|�⃗� ′⟩
𝐸 − ℋ

=
∑︁
𝑘

| ⟨�⃗�|𝜑𝑘⟩ |2

𝐸 − 𝜀𝑘
. (3.18)

A Eq.(3.18) admite soluções somente se 𝐸 ̸= 𝜀𝑘. Como ℋ é hermitiano,
seus autovalores são reais, portanto, para satisfazer a condição de existência
da função de Green, é necessário que haja uma parte imaginária não nula
na energia 𝐸. Assim, para garantir a convergência das soluções, definimos
𝐸 = 𝜔 ± 𝑖𝜂, onde 𝜔 e 𝜂 são as partes reais e imaginárias da energia,
respectivamente, e tomamos o limite 𝜂 → 0. A função de Green é então
uma função complexa,

𝐺(𝜔 ± 𝑖𝜂; �⃗�, �⃗� ′) =
∑︁
𝑘

| ⟨�⃗�|𝜑𝑘⟩ |2

𝜔 − 𝜀𝑘 ± 𝑖𝜂
. (3.19)

Podemos definir então as funções de Green retardadas (sinal +) e avança-
das (sinal -) como sendo, respectivamente, G𝑟,𝑎.

Considere então

G𝑟,𝑎 := lim
𝜂→0

𝐺(𝜔 ± 𝑖𝜂; �⃗�, �⃗� ′) . (3.20)

Utilizando a identidade de Cauchy

lim
𝜂→0

1
𝑥± 𝑖𝜂

= 𝑃
(︂1
𝑥

)︂
∓ 𝑖𝜋𝛿(𝑥),

na Eq.(3.19), com 𝑥 = 𝜔 − 𝜀𝑘, obtemos que

G𝑟,𝑎 = 𝑃

⎛⎜⎝ ∑︁
𝑘

| ⟨�⃗�|𝜑𝑘⟩ |2

𝜔 − 𝜀𝑘

⎞⎟⎠ ∓ 𝑖𝜋
∑︁
𝑘

| ⟨�⃗�|𝜑𝑘⟩ |2𝛿(𝜔 − 𝜀𝑘) . (3.21)
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Tomando a parte imaginária de G𝑟,𝑎, obtemos,

∓1
𝜋
𝐼𝑚

[︂
G𝑟,𝑎

]︂
=

∑︁
𝑘

| ⟨�⃗�|𝜑𝑘⟩ |2𝛿(𝜔 − 𝜀𝑘) . (3.22)

Observamos que esta expressão está relacionada com a densidade de proba-
bilidade de se encontrar a partícula com energia 𝜀𝑘. Podemos agora definir
a densidade de estados (DOS) com o Traço da função de Green [34],

𝜌(𝜔) = ∓1
𝜋
𝐼𝑚

⎡⎢⎣𝑇𝑟(︂
G𝑟,𝑎

)︂⎤⎥⎦. (3.23)

Geralmente, calculamos a DOS envolvendo a função de Green retardada,
ou seja, utilizando o sinal negativo de 𝜌(𝜔). Com esta expressão, obtemos a
probabilidade de ocupação dos estados em função das energias do sistema
estudado. A seguir, introduzimos um método recursivo para o cálculo da
função G𝑟.

3.2.1 Método recursivo para transporte unidimensional

Uma das maneiras de se calcular a função de Greeen e a partir dela a
DOS, o coeficiente de transmissão e outras propriedades eletrônicas é uti-
lizando técnicas de dizimação no espaço real. Para exemplificar o método
utilizando as funções de Green e a equação de Dyson, vamos mostrar o
exemplo simples de uma cadeia linear de primeiros vizinhos. O método é
análogo para redes atômicas mais complexas, mudando apenas a dimensão
do problema. O processo de dizimação consiste em uma renormalização
dos termos de hopping e das funções de Green do sistema. A cada iteração,
a informação dos sítios vizinhos dizimados, ou eliminados, é incorporada
em um novo sítio vestido (do inglês dressed).
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(a) (b)

Figura 17 – (a) Cadeia linear semi-infinita de superfície. (b) Forma análoga de representar
uma cadeia linear semi-infinita de superfície, com o sítio 2 “vestido”.

Reescrevendo a Eq.(3.16) em termos das componentes no espaço real temos
[33],

[(𝐸 −𝐻)𝐺]𝑛,𝑚 = 𝛿𝑛,𝑚 (3.24)

no caso da cadeia linear, o operador Hamiltoniano ℋ é definido pela matriz
cinética dos átomos somado com a matriz de hopping (com elementos t)
que representa as conexões da cadeia. No caso de uma rede, os elementos
da matriz de hopping serão também matrizes que denotaremos por U.

𝐻 = 𝜖𝑛,𝑚 + ℎ𝑛,𝑚 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜖0 0 · · · 0
0 𝜖1 · · · 0
... ... . . . ...
0 0 · · · 𝜖𝑛

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
+

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 𝑡 0 · · ·
𝑡 0 𝑡 · · ·
0 𝑡 0 · · ·
... ... ... . . .

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(3.25)

𝐺 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝐺00 𝐺01 · · · 𝐺0𝑚

𝐺10 𝐺11 · · · 𝐺1𝑚
... ... . . . ...

𝐺𝑛0 𝐺𝑛1 · · · 𝐺𝑛𝑚

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(3.26)

Considere a cadeia linear semi-infinita da Figura 17 com os sítios equiva-
lentes, ou seja, 𝜖0 = 𝜖1 = · · · = 𝜖. A partir da Eq.(3.24) descrevemos a
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cadeia em termos das funções de Green como,

[𝐸 − 𝜖]𝐺0,0 = 1 + 𝑡𝐺1,0 (3.27)

[𝐸 − 𝜖]𝐺1,0 = 𝑡[𝐺0,0 +𝐺2,0]

[𝐸 − 𝜖]𝐺1,0 = 𝑡[𝐺1,0 +𝐺3,0]
...

Na primeira dizimação, obtemos

[𝐸 − 𝜖− 𝑡(𝐸 − 𝜖)−1𝑡]𝐺0,0 = 1 + 𝑡(𝐸 − 𝜖)−1𝑡𝐺2,0 (3.28)

[𝐸 − 𝜖− 2𝑡(𝐸 − 𝜖)−1𝑡]𝐺2,0 = 𝑡(𝐸 − 𝜖)−1𝑡[𝐺0,0 +𝐺4,0]

[𝐸 − 𝜖− 2𝑡(𝐸 − 𝜖)−1𝑡]𝐺4,0 = 𝑡(𝐸 − 𝜖)−1𝑡[𝐺2,0 +𝐺6,0]
...

Definindo 𝛼1 = 𝑡(𝐸 − 𝜖)−1𝑡 como o primeiro coeficiente da iteração, obte-
mos na segunda dizimação,

[𝐸 − 𝜖− 𝛼1 − 𝛼1(𝐸 − 𝜖− 2𝛼1)−1𝛼1]𝐺0,0 = 1 + 𝛼1(𝐸 − 𝜖− 2𝛼1)−1𝛼1𝐺4,0

(3.29)

[𝐸 − 𝜖− 𝛼1 − 2𝛼1(𝐸 − 𝜖− 2𝛼1)−1𝛼1]𝐺4,0 = 𝛼1(𝐸 − 𝜖− 2𝛼1)−1𝛼1[𝐺0,0 +𝐺8,0]

[𝐸 − 𝜖− 𝛼1 − 2𝛼1(𝐸 − 𝜖− 2𝛼1)−1𝛼1]𝐺8,0 = 𝛼1(𝐸 − 𝜖− 2𝛼1)−1𝛼1[𝐺4,0 +𝐺12,0]
...

Definindo previamente 𝛼3 = 𝛼2(𝐸 − 𝜖− 2𝛼1 − 2𝛼2)−1𝛼2 com 𝛼2 = 𝛼1(𝐸 −
𝜖− 2𝛼1)−1𝛼1, obtemos na terceira dizimação

[𝐸 − 𝜖− 𝛼1 − 𝛼2 − 𝛼3]𝐺0,0 = 1 + 𝛼3𝐺4,0 (3.30)

[𝐸 − 𝜖− 𝛼1 − 2𝛼2 − 2𝛼3]𝐺8,0 = 𝛼3[𝐺0,0 +𝐺16,0]

[𝐸 − 𝜖− 𝛼1 − 2𝛼2 − 2𝛼3]𝐺16,0 = 𝛼3[𝐺8,0 +𝐺24,0]
...
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A partir da terceira dizimação é possível obter uma expressão generalizada
para o cálculo da função de Green de superfície

[𝐸 − 𝜖−
𝑠∑︁

𝑘=1
𝛼𝑘]𝐺0,0 = 1 + 𝛼𝑠𝐺2𝑠(𝑘+1),0 , (3.31)

onde “s” refere-se ao número de dizimações. A função de Green de super-
fície é primordial para o cálculo da condução das redes estudadas, já que
elas desempenham o papel dos leads discutidos no Capítulo seguinte. Para
um valor suficientemente grande de iterações, o termo 𝛼𝑠 tenderá a zero.
Portanto, no caso da cadeia linear, a função de Green de superfície será
expressa por

𝐺0,0 = [𝐸 − 𝜖−
𝑠∑︁

𝑘=1
𝛼𝑘]−1. (3.32)

Como prova ilustrativa do argumento de 𝛼𝑠 tender a zero, considere a ca-
deia linear finita da Figura 18. Conforme o processo de dizimação avança,
incorporamos a conexão entre um sítio e o sítio seguinte, num novo termo
efetivo (coeficientes 𝛼1, 𝛼2, ...), por esta razão, aglomeramos a informação,
ilustrada por linhas entre estes sítios, a medida que aumentamos as itera-
ções ("s" aumenta). Ao final, o último sítio estará suficientemente distante
do primeiro sítio, com isso, a interação entre eles será fraca o suficiente
e numericamente o termo 𝛼𝑠 tende a zero. Simultaneamente a função de
Green converge para a 𝐺0,0 final do sistema.

Figura 18 – Ilustração do método da dizimação de baixo para cima em uma cadeia finita.
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Para o cálculo da DOS da cadeia semi-infinita (ver Figura 19a) podemos
usar a Eq.(3.23) incluindo a função de Green de superfície 𝐺0,0. No caso da
DOS da cadeia linear infinita (ver Figura 19b), para gerarmos a função de
Green respectiva, podemos recorrer à equação de Dyson, Eq.(A.15), obtida
no apêndice A. Reescrevendo-a em termos dos índices da cadeia,

G𝑖,𝑗 = 𝛿𝑖,𝑗g𝑖 + g𝑖
∑︁
𝑙 ̸=𝑖

V𝑖,𝑙G𝑙,𝑗 (3.33)

com V=t (hopping), 𝑔𝑖 como a função de Green do sítio i local e G𝑙,𝑗 a
função de Green propagadora entre os sítios l e j.

(a) (b)

Figura 19 – (a) DOS da cadeia linear semi-infinita, obtida a partir da 𝐺0,0. (b) DOS da
cadeia linear infinita, obtida a partir da 𝐺*,*.

Estamos interessados em obter uma função de Green que conecte dois sítios
vestidos (cada um representando um sistema semi-infinito) a fim de criar
um sistema infinito, bem como ilustrado na Figura 20. Seja 𝐺*,* a função
de Green do sítio conectado ao outro sítio de superfície 𝐺0,0, temos então

𝐺*,* = 𝑔* + 𝑔*𝑡𝐺0,*

𝐺0,* = 𝑔0𝑡𝐺*,*
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Substituindo 𝐺0,* na expressão para 𝐺*,* segue que,

−→ 𝐺*,* = 𝑔* + 𝑔*𝑡𝑔0𝑡𝐺*,*

−→ 𝐺*,* = 𝐺0,0

1 −𝐺0,0𝑡𝐺0,0𝑡
.

Na cadeia linear as funções que descrevem os sítios isolados 𝑔0 e 𝑔* são
idênticas, portanto como ambas são referentes aos sítios vestidos, defini-
mos 𝑔0 = 𝑔* = 𝐺0,0 já calculada. Por fim, substituindo 𝐺*,* na Eq.(3.23),
obtemos a DOS da cadeia infinita.

Figura 20 – Maneira análoga de representar uma cadeia linear infinita. Onde conectamos
um sítio vestido (*) qualquer, ao sítio vestido (0).
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3.3 Transporte em sistemas nanoscópicos

O transporte elétrico em metais macroscópicos é bem descrito pela
lei de Ohm, na qual se afirma que a corrente elétrica é proporcional à
voltagem aplicada. Esta constante de proporcionalidade é a condutância G
(inverso da resistência), expressa pelo quociente da área transversal S pelo
comprimento L na direção de propagação do sistema,

𝐺 = 𝜎
𝑆

𝐿
(3.34)

onde 𝜎 é a condutividade (inverso da resistividade), que varia conforme o
material. Por conta das características ondulatórias dos elétrons, em um
metal, seu comprimento de onda chega a escalas nanoscópicas. Para enten-
der a nível fundamental a condução elétrica, é necessário que o material
estudado seja da ordem do comprimento de onda de Fermi 𝜆𝐹 dos estados
eletrônicos, que é o comprimento de onda de De Broglie dos elétrons perto
do nível de Fermi.

Figura 21 – (a) Representação do elétron em um pedaço condutor balístico. As setas
representam um movimento clássico do elétron, mas na realidade nesta escala
seu movimento é ondulatório. Ao rebater nas laterais ao longo da direção x do
condutor, o comportamento é semelhante ao problema do elétron confinado
numa caixa. (b) O confinamento do elétron dá origem a um número infinito
de estados quantizados. O índice n indica o número de “meio” comprimento
de ondas de elétrons (1/2 vezes o comprimento de onda Fermi 𝜆𝐹 ) que pode
caber em W. (c) Cada estado n contribui com n quanta para a condutância
[38].

Um parâmetro importante para determinar que tipo de transporte ocorre é
o livre caminho médio (L ), que é a distância percorrida por uma partícula
até ser espalhada. No caso de um sistema bidimensional, como ilustrado na
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Figura 21, não faz sentido usar o parâmetro S, ao invés disso, denotaremos
por W a largura do condutor. Dessa forma, se L < (𝑊,𝐿) o transporte
é dito difusivo e se L > (𝑊,𝐿) o transporte é balístico. Com base na
Eq.(3.34), se o comprimento L do condutor fosse reduzido, a condução au-
mentaria infinitamente, porém, sabemos experimentalmente que B. J. van
Wees et al. [35] (1988) reportou que a condução é quantizada em múlti-
plos de 𝐺0 = 2𝑒2

ℎ̄ ≈ (12.9 𝑘Ω)−1, portanto, possui um valor significante no
limite L >> 𝐿. Para calcularmos o valor correto da condução, podemos
recorrer ao formalismo Landauer, que expressa a condutância em termos
das propriedades do material envolvidas na transmissão.

3.3.1 Formalismo Landauer

No formalismo Laudauer a condução eletrônica está associada com a
transmissão no regime balístico através da região de espalhamento, que é
expressa em termos da probabilidade do elétron transmitir por ela [36]. Na
Figura a seguir, ilustramos o transporte unidimensional, no qual o contato
com o condutor é feito pelos ditos leads/terminais. Os contatos são consi-

Figura 22 – Esquema da abordagem de Landauer envolvendo dois terminais representados
pelos leads esquerdo e direito. Em cada um dos leads é calculada a função
de Green de superfície respectiva. Na região de espalhamento é calculada a
função de Green Central, na qual posteriormente estudaremos o transporte.
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derados como reservatórios térmicos. No equilíbrio os potenciais químicos
(𝜇𝐿 = 𝜇𝑅) nos leads são iguais. Quando aplicamos uma voltagem2 (V) ex-
terna no lead esquerdo, estabelecemos uma diferença de potencial entre os
terminais, de modo que o potencial químico na esquerda e direita respecti-
vamente, 𝜇𝐿 = 𝜇+ 𝑒𝑉 e 𝜇𝑅 = 𝜇, onde 𝑒 é a carga elétrica. Assumimos que
os terminais da esquerda e da direita são populados por elétrons descritos
pela distribuição de Fermi-Dirac, em função da energia, temperatura e po-
tencial químico,

𝑓𝐿(𝐸) = 𝑓(𝐸, 𝜇+ 𝑞𝑉, 𝑇 ) = 1
𝑒

𝐸−𝜇+𝑞𝑉
𝐾𝑇 + 1

𝑒

𝑓𝑅(𝐸) = 𝑓(𝐸, 𝜇, 𝑇 ) = 1
𝑒

𝐸−𝜇
𝐾𝑇 + 1

onde K é a constante de Boltzmann, E é a energia eletrônica e T é a tem-
peratura.

Um elétron vindo do lead esquerdo 𝑜𝑢 direito chega ao outro lead com uma
probabilidade de transmissão associada aos coeficientes T (𝐸)=T𝐿(𝐸)-
T𝑅(𝐸). A partir disso é possível mostrar que a corrente elétrica é expressa
por [41]

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑅 = 2𝑞
ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)[𝑓𝐿(𝐸) − 𝑓𝑅(𝐸)]𝑑𝐸 (3.35)

onde T (𝐸) é o coeficiente de transmissão que remete à toda informação
probabilística de espalhamento eletrônico.

2 Neste contexto é a diferença do potencial químico por unidade de carga. (𝑉 := 𝜇𝐿−𝜇𝑅

𝑒 )
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Considerando o limite 𝑞𝑉 ≪ 0, ou seja, a diferença de potencial (V) es-
tabelecida entre os terminais é pequena o suficiente de forma que Δ𝜇 =
𝜇𝐿 − 𝜇𝑅 ≈ 0, a distribuição de Fermi-Dirac pode ser expressa como,

𝑓(𝐸, 𝜇 = 𝜇𝐿,𝑅, 𝑇 ) = 𝑓𝐿,𝑅(𝐸) ≈ 𝑓(𝐸) − 𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸

(𝜇− 𝜇𝐿,𝑅) (3.36)

onde usamos a identidade

𝜕𝑓(𝐸, 𝜇, 𝑇 )
𝜕𝜇

= −𝜕𝑓(𝐸, 𝜇, 𝑇 )
𝜕𝐸

.

Assim,

𝑓𝐿(𝐸) − 𝑓𝑅(𝐸) = 𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸

Δ𝜇. (3.37)

Portanto, utilizando Δ𝜇 = 𝑞𝑉 (com 𝑞 = 𝑒), a Eq.(3.35) pode ser escrita
como

𝐼 = 2𝑒2𝑉

ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)𝜕𝑓(𝐸, 𝜇, 𝑇 )

𝜕𝐸
𝑑𝐸. (3.38)

Note que para baixas temperaturas a 𝜕𝑓(𝐸,𝜇,𝑇 )
𝜕𝐸 é numericamente próxima

de uma delta de Dirac em torno do potencial químico (Figura 23).
Como pode ser visto na Figura 23, para T=100K o intervalo (numérico)
de importância não nula já é consideravelmente pequeno. Assim, usando a
propriedade de filtragem da função delta (no limite teórico T→0K a função
de distribuição é exatamente uma delta de Dirac), a Eq.(3.43) fica,
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𝐼 = 2𝑒2𝑉

ℎ
T (𝐸). (3.39)

Finalmente, como macroscopicamente a condutância é calculada por 𝐺 =
𝐼
𝑉 . Então, em termos da corrente obtida no formalismo Landauer, a con-
dutância é expressa como,

𝐺 = 2𝑒2

ℎ
T (𝐸). (3.40)

(a) (b)

(c) (d)

Figura 23 – Derivadas da função de Fermi-Dirac em torno de 𝜇 = 0. A medida que a
temperatura diminui, menor é a largura, e mais se aproxima da distribuição
delta de Dirac. (a) T=30K. (b) T=50K. (c) T=100K. (d) Ampliação em torno
do pico (-0.05eV até 0.05eV) para T=100K.
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3.4 Coeficientes de Transporte

A partir do coeficiente de transmissão, podemos realizar os cálculos
da condutância e do transporte térmico. A conexão da transmissão T (𝐸)
com as funções de Green pode ser feita através da expressão [41],

T (𝐸) = 𝑇𝑟(Γ𝐿G𝑟
𝑐Γ𝑅G𝑎

𝑐). (3.41)

Função que conecta a parte central aos leads:

Γ𝐿,𝑅 = 𝑖(Σ𝑟
𝐿,𝑅 − Σ𝑎

𝐿,𝑅)

onde,

Σ𝑎 = (Σ𝑟)†

Função de Green da parte central:

G𝑟
𝑐 = [𝐸 −𝐻𝑐 − Σ𝑟

𝐿 − Σ𝑟
𝑅]−1

onde,

G𝑎
𝑐 = (G𝑟

𝑐)†

Como mencionado na Capítulo 3.2.1, em uma rede, as conexões entre os
sítios (termos de hopping) são representadas pelas matrizes dos respectivos
leads esquerdo e direito, U𝐿,𝑅, em que Σ𝑟,𝑎

𝐿,𝑅 são as autoenergias retardada
e avançada dos leads, calculadas por

Σ𝑟,𝑎
𝐿,𝑅 = 𝑈 †

𝐿,𝑅G𝑟,𝑎
𝐿,𝑅𝑈𝐿,𝑅
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Para o transporte térmico discutido na Capítulo 3.5, iremos calcular um
conjunto de coeficientes que dependem dos momentos de transmitância 𝒦𝑛

[31], definidos como

𝒦𝑛 = 2
ℎ

∫︁
T (𝐸)(𝐸 − 𝜇)𝑛

⎡⎣ − 𝜕𝑓(𝐸, 𝜇, 𝑇 )
𝜕𝐸

⎤⎦𝑑𝐸. (3.42)

Conforme visto anteriormente a corrente elétrica no formalismo de Lan-
dauer é descrita como,

𝐼 = 2𝑞
ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)[𝑓𝐿(𝐸) − 𝑓𝑅(𝐸)]𝑑𝐸 , (3.43)

onde T (𝐸) é o coeficiente de transmissão e 𝑓𝐿,𝑅 é a distribuição de Fermi-
Dirac nos respectivos leads. Considere um potencial fraco 𝑉 = 𝜇𝐿−𝜇𝑅

𝑞 e uma
diferença de temperatura Δ𝑇 = 𝑇𝐿 − 𝑇𝑅 estabelecidos entre os contatos.
Podemos expandir a distribuição eletrônica em torno de 𝜇 = 𝜇𝐿,𝑅 e 𝑇 =
𝑇𝐿,𝑅, desde que Δ𝑇

𝑇 ≪ 1 e 𝑞𝑉 ≪ 0, e Δ𝜇𝐿,𝑅 = 𝜇𝐿 − 𝜇𝑅 ≈ 0 [42], como

𝑓(𝐸, 𝜇𝐿,𝑅, 𝑇𝐿,𝑅) = 𝑓𝐿,𝑅(𝐸) ≈ 𝑓(𝐸)−𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸

(𝜇−𝜇𝐿,𝑅)−(𝐸 − 𝜇)
𝑇

𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸

(𝑇−𝑇𝐿,𝑅)
(3.44)

onde usamos as identidades

𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝜇

= −𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸

𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝑇

= −(𝐸 − 𝜇)
𝑇

𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸
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e 𝑓𝐿,𝑅(𝐸) para denotar a distribuição atribuída nos pontos 𝜇 = 𝜇𝐿,𝑅 e
𝑇 = 𝑇𝐿,𝑅 respectivamente.

Substituindo a expansão da distribuição eletrônica na Eq.(3.43) para 𝑓𝐿,𝑅(𝐸),
a expressão da corrente elétrica se torna

𝐼 = 2𝑞
ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)

[︁𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸

Δ𝜇𝐿,𝑅 + (𝐸 − 𝜇)
𝑇

𝜕𝑓(𝐸)
𝜕𝐸

Δ𝑇𝐿,𝑅
]︁
𝑑𝐸, (3.45)

onde usamos 𝑇𝐿 − 𝑇𝑅 = Δ𝑇𝐿,𝑅 e 𝜇𝐿 − 𝜇𝑅 = Δ𝜇𝐿,𝑅. Usando a convenção
adotada de que 𝜇𝐿 = 𝜇 + 𝑞𝑉 𝑒 𝜇𝑅 = 𝜇 (𝑐𝑜𝑚 𝑞 = 𝑒) e utilizando a relação
para a condutância 𝐺 = 𝐼

𝑉 com Δ𝑇𝐿,𝑅 = 0𝐾, temos

𝜎(𝜇, 0) := 𝐺 = 2𝑒2

ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)𝜕𝑓(𝐸)

𝜕𝐸
𝑑𝐸. (3.46)

Em função dos momentos de transmitância, a condutância será,

𝜎 = 𝑒2𝒦0. (3.47)

Em termos de nomenclatura, definimos 𝐺 = 𝜎(𝜇, 𝑇 ) quando T=0K, assim
retomamos os mesmos resultados obtidos anteriormente para a condutân-
cia no formalismo Landauer.

3.5 Transporte Térmico

Na última década uma série de publicações têm apontado que, apa-
rentemente, Alessandro Volta [45] foi o pioneiro na descoberta do fenômeno
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termoelétrico. Numa carta para A.M. Vassalli escrita em 10 de Fevereiro
de 1794 A.Volta descreve (adaptado [46]):

“Submergi a ponta de uma barra curvada em água fervendo por
meros 30 segundos. Removi e não deixei esfriar, prossegui o ex-
perimento com 2 copos de água fria. Foi aí que o sapo começou
a contrair-se na água. Isso aconteceu 2, 3, 4 vezes seguidas, até
que uma ponta do metal anteriormente submersa na água quente,
não fosse ainda resfriada.”

Estas observações feitas por A.Volta foram estimuladas pelo experimento
desenvolvido por Luigi Galvani, que ao colocar um sapo dissecado entre
duas pontas de prova metálicas distintas uma da outra, notou uma abrupta
contração dos nervos do anfíbio. Volta então concluiu que a eletricidade que
provocou a contração no sapo de Galvani, era devida à interação do tecido
com os metais que eram diferentes entre si. O que Volta havia descoberto
indiretamente foram os efeitos de um termopar3.

Figura 24 – Dispositivo desenvolvido por Seebeck para observação do efeito termomagné-
tico. [45]

Por conta disso, é creditado a A.Volta o pioneirismo na descoberta dos
fenômenos termoelétricos. Em 1821 Seebeck estudou a possibilidade do
3 Um termopar consiste em dois metais diferentes próximos entre si formando uma junção nas extremi-

dades.
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aparecimento de um campo magnético devido à diferença de temperatura
entre dois metais, ele atribuiu à esse fenômeno o nome de efeito termomag-
nético. Assim, formalmente, Seebeck poderia ser o detentor da descoberta
dos fenômenos termomagnéticos. Na realidade, foi o físico dinamarquês
Hans Oersted o responsável por criar intensionalmente o primeiro termo-
par e sugerir que o efeito observado por Seebeck, devido ao gradiente de
temperatura, era na verdade um efeito termoelétrico. Posteriormente, junto
com Fourier, Seebeck deu continuidade aos estudos dos termopares. Mesmo
em controvérsia com a linha histórica e com o fato de que outros cientistas
realizaram descobertas acerca dos fenômenos termoelétricos em paralelo
com Seebeck, ao final, o efeito termoelétrico leva o seu nome.

Efeito Seebeck: É um fenômeno termoelétrico no qual uma diferença de
temperatura entre dois condutores ou semicondutores elétricos diferentes
produz uma tensão entre suas extremidades.

(a)
(b)

Figura 25 – (a) Esquema do experimento feito por Seebeck. Efeito termomagnético. Um
gradiente de temperatura é estabelecido entre as junções (𝑇ℎ ̸= 𝑇𝑐). O mo-
vimento dos elétrons nos metais gera uma corrente elétrica responsável pelo
campo magnético induzido que orienta a bússola no centro da configuração
[46]. (b) Efeito Seebeck. Efeito termoelétrico. Um gradiente de temperatura
(𝑇2 ̸= 𝑇1) é estabelecido entre as junções 𝑃1 e 𝑃2. Uma diferença de potencial
surge entre os pontos 𝑃0 e 𝑃3 [40].
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O coeficiente Seebeck pode ser definido em termos da lei de Ohm [46],

𝐽 = −𝜎(∇⃗𝑉 + 𝑆∇⃗𝑇 ) (3.48)

em que 𝑉 é o potencial elétrico, 𝑇 é a temperatura e 𝑆 é o coeficiente
Seebeck. No caso em que a densidade de corrente 𝐽 é nula (𝐼 = 0), num
sistema de propagação unidimensional, o coeficiente Seebeck calculado so-
bre uma diferença de temperatura Δ𝑇𝐿,𝑅 e de potencial Δ𝑉 entre os leads
é expresso por

𝑆 = − 𝑉

Δ𝑇𝐿,𝑅

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
𝐼=0

. (3.49)

Igualando a Eq.(3.45) a zero e substituindo Δ𝜇𝐿,𝑅 por 𝑞𝑉 ,

−2𝑞2𝑉

ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)

[︁
−𝜕𝑓(𝐸)

𝜕𝐸

]︁
𝑑𝐸 = 2𝑞Δ𝑇𝐿,𝑅

ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)(𝐸 − 𝜇)

𝑇

[︁
−𝜕𝑓(𝐸)

𝜕𝐸

]︁
𝑑𝐸.

(3.50)

Onde multiplicamos por −1 em ambos os lados para ficar mais familiar
com os momentos de transmitância. Isolando V na equação anterior, temos

𝑉 = −Δ𝑇𝐿,𝑅
𝑞𝑇

2
ℎ

∫︀ +∞
−∞ T (𝐸)(𝐸 − 𝜇)

[︁
− 𝜕𝑓(𝐸)

𝜕𝐸

]︁
𝑑𝐸

2
ℎ

∫︀ +∞
−∞ T (𝐸)

[︁
− 𝜕𝑓(𝐸)

𝜕𝐸

]︁
𝑑𝐸

= −Δ𝑇𝐿,𝑅
𝑞𝑇

𝒦1

𝒦0
. (3.51)
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Substituindo 𝑉 na Eq.(3.49) para 𝑞 = −𝑒,

𝑆 = − 1
𝑒𝑇

𝒦1

𝒦0
. (3.52)

Como o transporte é considerado balístico, no condutor (parte central)
não há dissipação de energia, desta forma a energia térmica transportada
pelos elétrons resulta numa corrente térmica que é dissipada nos contatos.
No mesmo formalismo de Landauer, a corrente térmica 𝐼𝑄 é expressa como

𝐼𝑄 = 2
ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)[𝑓(𝐸 − 𝜇𝐿) − 𝑓(𝐸 − 𝜇𝑅)]𝑑𝐸. (3.53)

Novamente substituindo a expansão de Taylor da Eq.(3.44) na Eq.(3.53),

𝐼𝑄 = 2
ℎ

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)

[︁𝜕𝑓(𝐸 − 𝜇)
𝜕𝐸

(𝑞𝑉 ) + (𝐸 − 𝜇)Δ𝑇𝐿,𝑅
𝑇

𝜕𝑓(𝐸 − 𝜇)
𝜕𝐸

]︁
(𝐸 − 𝜇)

(3.54)

em que Δ𝜇𝐿,𝑅 = 𝑞𝑉 . Substituindo 𝑉 da Eq.(3.51)

𝐼𝑄 = 2
ℎ

⎛⎝𝑞Δ𝑇𝐿,𝑅
𝑞𝑇

𝒦1

𝒦0

⎞⎠ ∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)(𝐸 − 𝜇)

[︁
− 𝜕𝑓(𝐸 − 𝜇)

𝜕𝐸

]︁
𝑑𝐸

− 2
ℎ

Δ𝑇𝐿,𝑅
𝑇

∫︁ +∞

−∞
T (𝐸)(𝐸 − 𝜇)2[︁

− 𝜕𝑓(𝐸 − 𝜇)
𝜕𝐸

]︁
𝑑𝐸. (3.55)
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Assim,

𝐼𝑄 = −Δ𝑇𝐿,𝑅
𝑇

⎛⎝𝒦2 − 𝒦2
1

𝒦0

⎞⎠. (3.56)

De acordo com a equação de Fourier,

𝐽𝑄 = −𝜅∇⃗𝑇 (3.57)

o fluxo 𝐽𝑄 da energia térmica, que flui de uma extremidade a outra do
sistema, depende linearmente do gradiente negativo da temperatura 𝑇 ,
com a constante de proporcionalidade sendo dada pela condutividade tér-
mica 𝜅 do material.

Nas redes aqui estudadas, a condutividade dependerá da contribuição fonô-
nica e da contribuição eletrônica. A condutância térmica devida aos elé-
trons 𝜅𝑒 é dada por [46],

𝜅𝑒 = − 𝐼𝑄
Δ𝑇𝐿,𝑅

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
𝐼=0

. (3.58)

Substituindo 𝐼𝑄 temos,

𝜅𝑒 = 1
𝑇

⎛⎝𝒦2 − 𝒦2
1

𝒦0

⎞⎠. (3.59)
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Por fim, obtemos todos os coeficientes de transporte térmico e elétrico
no mesmo formalismo de Landauer partindo de uma teoria semi-clássica
da equação de Boltzmann para o transporte, na qual levamos em conta o
elétron como uma partícula descrita num formalismo clássico, porém, como
o elétron está distribuído na rede está atrelado às funções de Fermi-Dirac
que fazem parte de uma descrição quântica da matéria. Revelando assim,
uma característica fundamental entre a formulação de problemas em física
da matéria condensada e na construção de suas soluções. Em seguida, ire-
mos exibir os cálculos realizados nas nanofitas de graphyne com base nos
coeficientes discutidos neste Capítulo.
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4 Propriedades Físicas das Nanofitas de
Graphyne: Discussões & Resultados

“God made the bulk; surfaces
were invented by the devil.”

Wolfgang Pauli

As nanofitas Graphyne (GyNR) são sistemas a nível nanoscópico
aos quais o estudo de suas propriedades tangenciam o limite em que a
mecânica clássica se une à mecânica quântica, dando origem a uma teoria
semi-clássica, ou cede seu lugar totalmente ao regime quântico. Por exem-
plo, note que no estudo do transporte térmico a dinâmica é considerada
semi-clássica, pois para o estudo das colisões eletrônicas não levamos em
conta a função de onda eletrônica, porém, se faz necessário o uso da es-
tatística quântica, como pode ser evidenciado no uso da distribuição de
Fermi-Dirac para descrever os níveis de ocupação destes sistemas. Tanto
em metais quanto em semicondutores há um acoplamento entre corrente
elétrica e corrente térmica. Como primeira aproximação, este acoplamento
pode ser entendido pela contribuição dos elétrons nos quais ao transporta-
rem carga, também carregam consigo correntes térmicas. Dentre os resulta-
dos que iremos discutir a seguir, a análise do tamanho do gap energético é
uma maneira de constatar se a nanofita é metálica ou semicondutora. Para
sistemas metálicos ocorre um preenchimento dos níveis energéticos até o
nível de Fermi, sendo assim, não há gap de energia e todas as faixas de ener-
gia serão acessíveis aos elétrons. Para sistemas semicondutores evidencia-se
o gap de energia nos arredores do nível de Fermi, portanto para promover
elétrons entre as bandas de condução e valência é necessário a injeção de
energia de alguma fonte externa ao sistema, por exemplo, variando a tem-
peratura ao longo da nanofita. O que veremos para os resultados térmicos
é que, levando em conta valores da temperatura diferentes de zero Kelvin,
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a função da distribuição eletrônica deixa de ser descontínua no nível de
Fermi apresentando novas faixas de energia acessíveis aos elétrons, e com
isso, é possível alterar as propriedades eletrônicas das nanofitas.

4.1 Estrutura de Bandas & Densidade de Estados

Considerando o modelo TB discutido anteriormente vamos agora
apresentar e discutir alguns resultados obtidos para as estruturas de banda
e densidade de estados eletrônicos para as diferentes famílias de graphyne.

Começando pelos sistemas 𝛾-GyNR observamos que em ambas as direções
armchair e zigzag os resultados indicam que as nanofitas são semicondu-
toras. Conforme crescemos estes sistemas observamos a tendência de um
gap energético consistente com a literatura [48] de aproximadamente 0,5
eV, como pode ser visto nas Figuras 26 e 27 a seguir.

Figura 26 – Estrutura de bandas para diversos tamanhos de nanofitas da 𝛾-ZGyNR.
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Figura 27 – Estrutura de bandas para diversos tamanhos de nanofitas da 𝛾-AGyNR.

A evolução das estruturas de banda das nanofitas de graphyne do tipo 𝛾
zigzag e armchair, 𝛾-ZGyNR e 𝛾-AGyNR, são exibidas, respectivamente,
nas figuras 26 e 27. Observamos que ambas as nanofitas apresentam pro-
priedades eletrônicas fortemente atreladas a topologia da rede destes siste-
mas. Podemos observar que há simetria completa elétron-buraco em ambas
configurações, decorrentes da simetria topológica das redes consideradas.
Enfatizamos também que a medida que N cresce os resultados das nano-
fitas se aproximam da estrutura de banda dos sistemas bidimensionais do
graphyne planar, na qual, para cortes ao longo dos eixos 𝑘𝑥 e 𝑘𝑦 da estrutura
de bandas bidimensional, iremos obter a estrutura de bandas unidimensi-
onal contínua semelhante aos casos de N=50 destacados anteriormente.

Com intuito de compararmos nossos resultados com outros métodos al-
ternativos para o cálculo das propriedades eletrônicas de sistemas nano-
estruturados, exibimos na Figura 28 a comparação entre a estrutura de
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bandas gerada através do método TB com a estrutura de bandas calcu-
lada através do método de Funcional de Densidade, DFT, ao longo de uma
única direção de simetria, compatível com a direção adotada nos cálculos
TB.

Figura 28 – Comparação entre as bandas obtidas através do método TB e DFT [47] entre
as nanofitas 3-𝛾-AGyNR, 4-𝛼-AGyNR e 3-6,6,12-AGyNR (esta última usando
parâmetros da rede 𝛾), respectivamente.

Para estados de energia não degenerados o número de bandas na relação
de dispersão reflete a quantidade de átomos na célula unitária escolhida. É
importante salientar que os resultados mostrados compreendem as regiões
de energia próximas ao nível de Fermi, pois, para o estudo do transporte
eletrônico, quanto mais distante o estado em relação ao nível de Fermi,
mais custoso energeticamente será promover um elétron para contribuir no
transporte.
Apresentamos na Figura 29 a dependência do gap de energia com a largura
da fita dada pela variável n. Podemos observar que no caso da família 𝛾

de graphyne, as fitas são sempre semicondutoras, caso 34a e 34b, e o gap
decresce a medida que a fita se alarga. Já os sistemas 𝛼-GyNR apresentam
clara anisotropia, na qual, as nanofitas zigzag são sempre metálicas com
gap numericamente nulo e as nanofitas armchair, conforme evidenciado na
Figura 29c, alternam entre família metálica e semicondutora, assim como
era visto no grafeno [50], onde o n=3p e 3p+1 são as famílias semiconduto-
ras e 3p+2 é a família metálica, com p sendo um número inteiro. A família
3p para tamanhos iniciais começa apresentando maior gap em comparação
com a família 3p+1, até que para n maior que 30 elas são numericamente
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equivalentes, correspondendo a células unitárias contendo mais de 484 áto-
mos, alcançando assim, o limite bidimensional do sistema.

(a) 𝛾-AGyNR (b) 𝛾-ZGyNR

(c) 𝛼-AGyNR

Figura 29 – Gap energético em função do tamanho da nanofita (n). Para o caso n=1 o
gap é de 1.30 eV em (a), 2.70 eV em (b) e 0.66 eV em (c).

No que segue, discutimos a relação entre os resultados da DOS e estrutura
de bandas. Na Figura 30 mostramos os resultados de DOS para nanofitas
𝛼-AGyNR de diversos tamanhos, reforçando o padrão alternado entre as
famílias desta nanofita, de comportamento semicondutor e metálico, carac-
terístico pela preenchimento contínuo dos níveis energéticos (sem gap de
energia). Como a DOS reflete o caráter probabilístico da mecânica quân-
tica, por toda a faixa energética compreendida na Figura 30b será possível
encontrar um elétron com maior ou menor probabilidade.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 30 – DOS para os tamanhos (a) n=1, (b) n=2, (c) n=3 e (d) n=4 da 𝛼-AGyNR.

A relação entre a DOS e a estrutura de bandas fica evidenciada nas
Figuras 31 e 32, por meio da comparação entre as entradas e saídas de cada
banda de energia, solução do Hamiltoniano do problema. Os pontos de má-
ximo e mínimo na estrutura de bandas estão associados às singularidades
de van Hove, que são traduzidas como picos nas respectivas DOS. Estes
picos fornecem informações acerca da localização eletrônica do estado, que
podem ser explorados em mapas de densidades de estados local.

Quanto menos dispersiva é a banda, maior é o pico na DOS. Notamos, por
exemplo, que as bandas mais próximas de ±1 eV nas figuras 31 e 32, apre-
sentam uma dispersão aparentemente quase nula, ou seja, existe solução
possível para estas energia para praticamente todos os valores de momen-
tum. Esse fato é manifestado na DOS com picos bem definidos naquelas
energias (±1 eV) o que deve sinalizar uma grande localização eletrônica. É
interessante notar que diferentemente do que ocorre em outras redes topo-
lógicas, como por exemplo a rede de Kagomé [49] que de fato exibe uma
banda não dispersiva, chamada de banda “flat” a falta de dispersão das
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Figura 31 – Estrutura de bandas com 𝑘𝑥 ∈ [0, 𝜋] e DOS da 2-𝛼-AGyNR

bandas no graphyne é parcial já que de fato temos um anticrossing de duas
bandas, parcialmente planas, ocorrendo naquelas energias características.

Figura 32 – Estrutura de bandas com 𝑘𝑥 ∈ [0, 𝜋] e DOS da 3-𝛼-AGyNR
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4.2 Transporte Elétrico

Conforme discutido na Seção 3.3, a condutância de sistemas quânti-
cos à zero Kelvin é quantizada por múltiplos de 𝐺0, o que reflete no apa-
recimento de plateaux, como veremos a seguir. Cada plateau corresponde
a um quantum de condução permitida para o elétron, que referem-se aos
canais de transmissão acessíveis para estes sistemas por direção de spin.
Note que em todos os problemas aqui abordados não estamos incluindo o
grau de liberdade de spin.

Figura 33 – Ilustração de dois terminais para uma 5-𝛾-AGyNR. O cálculo do coeficiente
de transmissão é feito para GyNR da parte central.

Os cálculos de transporte foram todos realizados supondo que o sistema
pode ser dividido em três partes, compostas por dois leads (direita e es-
querda) e uma parte central como ilustrado na Figura 33. O casamento
entre os estados provenientes dos leads e a parte central é como determi-
namos os estados eletrônicos acessíveis destes sistemas, que no fundo, irão
refletir se o material é um bom condutor ou não.

Comparamos os resultados do transporte eletrônico das nanofitas das fa-
mílias 𝛼 e 𝛾 através da condutância em função da energia de Fermi, con-
siderando diversos tamanhos da nanofita 𝛼-ZGyNR , mostradas na Figura
34 e nanofitas 𝛾-ZGyNR dispostos nas figuras 36 e 35. Podemos notar que
as fitas do tipo 𝛼 apresentam números superiores de canais de condução
do que as 𝛾’s.



4.2. Transporte Elétrico 81

(a) (4-5-6)-𝛼-ZGyNR (b) (1-2-3)-𝛼-ZGyNR

Figura 34 – Condutância em função da energia de Fermi para diversos tamanhos de na-
nofita 𝛼-ZGyNR

Independentemente do tamanho, a condutância das nanofitas 𝛼 zigzag
sempre apresentam um plateau no nível de Fermi, como pode ser visto
na Figura 34, o que lhes garante um comportamento metálico. Por se tra-
tar de um sistema muito semelhante ao grafeno, mas com uma topologia
de rede mais complexas, podemos intuir que a quantidade de canais dispo-
níveis para a condução das redes graphyne aqui discutidas são superiores,
em comparação com os do grafeno de mesma largura.

Figura 35 – Condutância em função do nível de Fermi para (1-2-3)-𝛾-ZGyNR
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Por outro lado, como pode ser visto nas figuras 35 e 36, as nanofitas 𝛾 são
sempre semicondutoras, ou seja, não apresentam plateau no nível de Fermi,
ao contrário, aparecem gaps de energia. As propriedades topológicas nes-
sas redes ficam mais evidenciadas aqui com a diferença entre os plateaux
da condução para cada tamanho diferente. Na próxima seção veremos a
relação entre a presença dos canais de condução e a contribuição eletrônica
para o transporte térmico.

Figura 36 – Condutância em função do nível de Fermi para (4-5-6)-𝛾-ZGyNR

Para analisar as relações entre as entradas de novos canais eletrônicos e
as propriedades físicas do sistema, apresentamos lado a lado, na Figura
37, os resultados para a DOS, a condutância e a estrutura de bandas para
uma nanofita do tipo 𝛾 zigzag. Podemos notar que os picos presentes na
DOS se relacionam com as entradas e saídas de cada um dos plateau da
condutância, revelando a conexão íntima com os resultados das proprieda-
des eletrônicas aqui discutidas. Em certos intervalos de energias, ocorrem
gaps entre as bandas. Essa interrupção é observada também no gráfico da
condução na forma de uma ausência total de canais de condução, ou seja,
se manifesta com a presença de gaps de energia.
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Figura 37 – DOS, Condutância e Estrutura de bandas para 𝑘𝑥 ∈ [0, 2𝜋] da 3-𝛾-ZGyNR
para valores de energia compreendidos entre (-2.5 e 2.5) eV.

É interessante observar que no exemplo da nanofita 3-𝛾-ZGyNR, no inter-
valo de energia (1.5 e 1.75) eV, a condutância da Figura 36 mostra uma
faixa de energia bem estreita na qual há uma contribuição de 3 quanta de
condução. Anteriormente na discussão da estrutura de bandas, em especial
na Figura 26 para n=3 (que é a mesma estrutura de bandas exibida na
Figura 37), nesta mesma faixa energética, pode ser visto a “olho nu” que
as duas bandas aparentemente se tocam formando uma banda pouco dis-
persiva. Porém, ampliando esta região (ver Figura 38), vemos que ambas as
bandas se cruzam minimamente formando três “sub bandas” que somadas
contribuem cada uma com um quantum de condução e, portanto, a con-
dutância de três canais está coerente com o que é observado na estrutura
de bandas.

Figura 38 – Zoom da relação de dispersão na região de interesse. Notamos que há três
valores de energia na qual a reta tangente à curva possui inclinação nula.
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4.3 Transporte Térmico

Apesar de reconhecermos a importância do cálculo de 𝜅𝑓 para a
condutividade térmica, como mencionado anteriormente, é importante sa-
lientar que não vamos apresentar, nesta primeira abordagem do problema,
nenhum resultado acerca dos cálculos para os fônons, deixando assim, como
perspectivas futuras a obtenção da matriz dinâmica destes sistemas. Esse
cálculo pode ser feito, considerando as cadeias carbônicas como sistemas do
tipo massa-mola e com isso determinar a contribuição fonônica em função
da frequência dos seus modos normais de vibração.

Para os cálculos do coeficiente Seebeck, utilizamos nanofitas com bordas
do tipo armchair 𝛼 e zigzag 𝛾. Conforme vimos anteriormente para a con-
dução elétrica a nanofita 𝛼 possui a alternância entre famílias metálicas e
semicondutoras. Para os resultados térmicos também será possível eviden-
ciarmos estas características vistas nas propriedades de transporte.

Figura 39 – Coeficiente Seebeck em função do potencial químico para nanofitas do tipo
𝛼-AGyNRs de diversos tamanhos.

Como pode ser visto na Figura 39, os valores absolutos do coeficiente Se-
ebeck |𝑆| apresentam maiores valores, respectivamente, para as famílias
semicondutoras n=4 e 6 na vizinhança de 𝜇 = ±0.2 eV. Para o caso n=5,
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mostrada na curva vermelha, o |𝑆| é praticamente nulo na escala exibida,
porém, ao redor dos intervalos do 𝜇 = ±(0.2 - 0.4) eV, é possível ver que
há contribuições térmicas desta família, com um coeficiente Seebeck entre
[−0.05, 0.05] 𝑚𝑉

𝐾 .

Figura 40 – Coeficiente Seebeck para diversos tamanhos da 𝛾-ZGyNR.

O coeficiente de Seebeck para as nanofitas do tipo 𝛾-ZGyNR apresenta
maior valor absoluto em torno de 𝜇 = ±1 eV, conforme mostrado na Figura
40, porém ao contrário da 𝛼-AGyNR além de ser sempre semicondutora,
as nanofitas desse tipo apresentam picos significantes em outras faixas de
energia, como 𝜇 = ±2 eV. Quando aumentamos a largura da nanofita, na
temperatura ambiente, notamos que os valores do pico principal diminuem
e os demais são deslocados para novas faixas de energia menores. Já para
um tamanho fixo de nanofita e variando a temperatura vemos um efeito se-
melhante de redução dos picos como esperado, porém, como pode ser visto
na Figura 41, este efeito ocorre de forma mais abrupta. Em seguida exibi-
mos os resultados para a condutância térmica devida aos elétrons 𝜅𝑒(𝜇, 𝑇 ).

Na Figura 42 comparamos nossos resultados obtidos por meio do método
TB com os obtidos por Ouyang et al. [48], também realizados usando o
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Figura 41 – Coeficiente Seebeck de uma nanofita 2-𝛾-ZGyNR, para três temperaturas.

método TB. Podemos notar que os resultados estão coerentes para os ta-
manhos n=1,3,5 e 7.

(a) (b)

Figura 42 – (a) Resultados obtidos com o método TB para 𝛾-AGyNR (a) deste trabalho
e (b) da referência [48], para os tamanhos compatíveis com n=1,3,5 e 7.

Podemos observar na Figura 43 que para a família metálica do tipo 𝛼 (n=2
e n=5) há disponível um canal para a condução térmica em torno do ní-
vel de Fermi, assim como era visto para a condutância elétrica, o que não
ocorre no caso das nanofitas das famílias semicondutoras.

Como pode ser visto na Figura 44, para nanofitas 𝛾-ZGyNR cada vez mais
largas, a contribuição eletrônica para o transporte térmico começa a ser não
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Figura 43 – Condutância térmica para nanofitas 𝛼-AGyNR de diversas largura, à tempe-
ratura ambiente.

nula para energias cada vez mais próximas do nível de Fermi (𝐸𝐹 = 0).
Esses valores de energia relacionam-se com as entradas dos plateaux na
condutância elétrica. A diferença nos canais de condução, como iremos ver
a seguir, se dá por conta da variação de temperatura provocada nesses sis-
temas.

Figura 44 – Condutância térmica para diversos tamanhos da nanofita 𝛾-ZGyNR à tem-
peratura ambiente.

Para entendermos os efeitos da temperatura nesses sistemas, apresentamos
na Figura 45 (painel superior) uma comparação entre os resultados da con-
dutância térmica para diversos valores de temperatura para uma nanofita
bastante estreita. Apesar de tratar de fenômenos distintos, as curvas da
condutância térmica se assemelham aos resultados para a condutância elé-
trica.
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Figura 45 – Condução térmica (painel superior) e condutância elétrica (painel inferior)
para diversos valores de temperatura da nanofita 1-𝛾-ZGyNR.

Notamos que ao diminuirmos a temperatura diminuímos também a con-
dutância térmica. Além disso a energia que marca a entrada da curva para
a condutância térmica tende ao valor de energia onde ocorre a entrada do
plateau da condutância elétrica próximo a 1.35 eV, referente aos cálculos
feitos a temperatura nula como exibido para a curva em preto na Figura
45 (painel inferior). Do ponto de vista da condução elétrica 𝜎(𝜇, 𝑇 ) para
temperatura não nula, como por exemplo, para temperatura ambiente que
é equivalente a injetar uma energia no sistema da ordem de 0.025 eV, vemos
na Figura 45 (painel inferior) que as entradas do plateau são “suavizadas”
para valores contínuos de energia ao redor dessa faixa da perturbação,
devido a energia térmica que é levada em conta através da função de dis-
tribuição de Fermi-Dirac.
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Nas figuras a seguir, exibimos o fator de potência para alguns tamanhos
da 𝛾-ZGyNR e para diferentes valores de temperatura da 2-𝛾-ZGyNR. Re-
lembrando a expressão da figura de mérito, 𝑍𝑇 = 𝜎𝑆2𝑇

𝜅𝑒+𝜅𝑓
podemos definir

uma quantidade física denominada power factor ou fator de potência como
𝑃 = 𝜎𝑆2 que pode nos servir como uma espécie de guia para encontrar
faixas energéticas nas quais poderemos ter chances de encontrar picos na
figura de mérito, e com isso, determinar para quais energias estes sistemas
poderiam apresentar maior eficiência termoelétrica, dependendo da condu-
tividade térmica (eletrônica e de fônons).

Na Figura 46 mostramos resultados do fator de potência em função do
potencial químico. Podemos observar que para as nanofitas estudadas ocor-
rem valores máximos de potência (picos) semelhantes em diferentes valores
de energia. Observamos ainda que para ambas as nanofitas de tamanho
n=2 e 3 os maiores picos de potência se encontram perto de um potencial
químico de valor 0.5 eV, enquanto que para a de tamanho n=1 encontra-se
relativamente afastado do nível de Fermi, ressaltando assim a relação entre
as propriedades eletrônicas e topológicas destes sistemas, que indicam a
dependência da largura da nanofita na resposta térmica.

Figura 46 – Fator de potência para alguns tamanhos da nanofita 𝛾-ZGyNR à temperatura
ambiente.
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Podemos notar na Figura 47 que o gap presente na condução elétrica pro-
voca uma supressão no pico do coeficiente Seebeck próximo à 0,5 eV. Em
comparação com o gráfico para o fator de potência, observamos a ocorrên-
cia de um pico característico perto deste valor de energia. Vemos também
que a redução na temperatura provoca o estreitamento das faixas de ener-
gias para os picos de potência, como esperado. Além disso, na vizinhança
de 0,5 eV ocorre o maior pico, independente da temperatura, sendo assim
uma região em potencial a ser explorada em termos de aplicação termo-
elétrica. Apesar do valor dos picos não representarem valores elevados de
potência, para escalas nanométricas estes resultados podem ser otimizados
por meio de dopagens ou vacâncias nestes materiais [52].

Figura 47 – Fator de potência (em destaque), coeficiente Seebeck (canto inferior esquerdo)
e condutância elétrica (canto inferior direito) da 2-𝛾-ZGyNR.

4.4 Perspectivas: Padrões Moiré em sistemas nanoscópicos

Nos últimos anos, o objeto de estudo de muitos teóricos e experimen-
tais tem sido o twisted bilayer graphene (t-BG). Conforme mostrado na
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Figura 48, o t-BG consiste de duas camadas de grafeno giradas uma em re-
lação a outra. Esta rotação gera os famosos padrões Moiré. Classicamente
esses padrões são observados quando a luz interfere por meio de grades
similares, superpostas e relativamente deslocadas entre si. Macroscopica-
mente, este fenômeno não é bem vindo por fotógrafos, pois gera padrões
geométricos que distorcem as fotografias. Porém, a nível nanoscópico, estes
padrões são de grande valia para os físicos pois, dentre as diversas propri-
edades que os t-BGs adquirem quando exibem padrões Moiré, destaca-se
a possibilidade do aparecimento da supercondutividade para certos ângu-
los de rotação,em especial no denominado ângulo mágico de 1.1o [53].
Entretanto, nem todos ângulos de rotação geram efetivamente um padrão
Moiré; o padrão ocorre apenas para ângulos comensuráveis que podem ser
identificados analiticamente.

Figura 48 – Ilustração para certos ângulos de tBG. (a) Para o ângulo mágico. (b) Para
o ângulo comensurável de 13o. (c) Para o ângulo não comensurável de 60o.
Gerada no Mathematica.

Experimentalmente os pontos luminosos ilustrados na Figura 48 correspon-
dem a uma localização eletrônica superior em comparação com os pontos
escuros. No caso destes sistemas, ha uma forte localização eletrônica pe-
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riódica compondo o que chamamos de super redes, que são redes com um
grande número de átomos por célula unitária, podendo chegar a casa dos
milhares. Essa forte localização implica numa densidade de estados ele-
vada, o que pode, em determinadas situações resultar no aparecimento das
bandas flat discutidas nas seções anteriores.

Nosso objetivo para um futuro bem próximo, é ampliar o estudo dos sis-
temas twisted para redes alótropas do grafeno, como é o caso das redes
graphyne. Atualmente, estamos determinando as relações de comensurabi-
lidade para as redes graphyne. Nesse sentido, a partir dos vetores de base
de um único plano de graphyne, temos que definir as super células que
formam os padrões de Moiré para as novas simetrias dadas pelas distintas
famílias estudadas de graphyne. Conforme ilustrado na Figura 49, as re-
des graphyne podem também exibir padrões Moiré, que foram obtidos a
partir de cálculos preliminares já em andamento. Temos como perspectivas
futuras determinar as propriedades eletrônicas e térmicas destes sistemas,
utilizando o arcabouço teórico apresentado neste trabalho.

Figura 49 – Ilustração das redes graphyne twisted para o ângulo de 9.4o. (a) 6, 6, 12-
Graphyne. (b) 𝛾-Graphyne. (c) 𝛼-Graphyne. Gerada no Mathematica.
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Conclusão

Neste trabalho estudamos propriedades eletrônicas e térmicas de sis-
temas alótropos do grafeno denominados redes graphyne. Investigamos
estas propriedades para nanofitas de diversos tamanhos e reproduzimos
alguns resultados já reportados na literatura. Com base nesses estudos,
focamos em algumas famílias das GyNRs. Para efetuarmos os cálculos do
transporte elétrico, começamos pela estrutura de bandas calculadas por
meio dos autovalores do Hamiltoniano de cada sistema escrito na base das
funções de Bloch. Por meio do formalismo das funções de Green calculamos
a DOS e seguindo o modelo de Landauer obtemos a condutância elétrica
para os sistemas a T=0K. Além disso, calculamos coeficientes térmicos,
como o coeficiente Seebeck, condutância térmica devida aos elétrons e o
fator de potência para certos valores de temperatura, utilizando o mesmo
formalismo de Landauer, em conjunto com os momentos de transmitân-
cia. Os resultados foram apresentados principalmente para a temperatura
ambiente, na qual as aplicações futuras destes materiais seriam de grande
interesse. Tivemos como objetivo principal calcular as propriedades das
GyNRs para futuramente compará-las com outros materiais bidimensio-
nais e verificar suas vantagens em possíveis aplicações tecnológicas. Apesar
da síntese de algumas nanofitas estudadas não serem ainda uma realidade,
vimos que algumas subestruturas já são alvo de trabalhos experimentais
da área, enfatizando a importância do estudo realizado.

Observamos que as nanofitas da família 𝛾 exibiram caráter semicondu-
tor em ambas as direções zigzag e armchair. Para um tamanho suficiente-
mente grande, nestas direções, vimos que o gap aproximava-se de um valor
constante de aproximadamente 0.5 eV, indicando assim o valor do gap de
energia do sistema bidimensional infinito 𝛾-Graphyne. Já para as nanofitas
𝛼 é indiscutível a tremenda semelhança com os resultados já reportados
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na literatura com as nanofitas de grafeno: as 𝛾-ZGyNR(zigzag) apresen-
tam caráter sempre metálico enquanto as 𝛾-AGyNR (armchair) variam
entre duas famílias semicondutoras e uma família metálica, assim como
era observado no grafeno [50]. Conforme discutido, as singularidades de
van Hove, devido aos pontos de máximo e mínimo na estrutura de ban-
das, sugerem que para as 𝛼-AGyNR nos valores de energia próximos a ±
1 eV, o cruzamento de duas bandas não dispersivas para certos valores de
𝑘𝑥, promovem uma grande localização eletrônica evidenciada na DOS. Em
termos de transporte eletrônico a condução elétrica das 𝛼-ZGyNR, para
as faixas de energia estudadas exibiram maiores canais de condução em
comparação com as 𝛾-ZGyNR.

Para o transporte térmico, os picos do coeficiente Seebeck (ou poder tér-
mico |𝑆|) observados nas 𝛾-GyNRs são cerca de 1 mV/K superiores em
comparação com as famílias semicondutoras e duas ordens de grandeza
maiores em comparação com a família metálica das 𝛼-GyNRs. Concluí-
mos, portanto, que conforme o gap tende a zero (caso metálico) os picos
do coeficiente Seebeck tendem a diminuir ao redor dos valores do potencial
químico da ordem da pertubação térmica 𝑘𝐵𝑇 . A baixa contribuição para
o coeficiente Seebeck evidenciado nas nanofitas com caráter metálico é um
resultado esperado, já reportado para as nanofitas de grafeno [51], e por
isto estas famílias possuem respostas pouco atrativas no transporte tér-
mico, já que o coeficiente Seebeck aparece ao quadrado na figura de mérito
ZT.

As distinções entre as nanofitas estudadas também se manifestam nos re-
sultados para a condutância térmica devida aos elétrons (𝜅𝑒). Nas famílias
metálicas das 𝛼-GyNRs há uma contribuição não nula para energias cada
vez mais próximas do nível de Fermi (𝐸𝐹 = 0). Já para as famílias semicon-
dutoras destas nanofitas e para as 𝛾-GyNRs, devido ao gap eletrônico ao
redor do 𝐸𝐹 , a contribuição térmica é nula. A comparação entre as curvas
de 𝜅𝑒 com as da condutância elétrica em função da temperatura para uma
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mesma nanofita (1-𝛾-ZGyNR) nos mostrou que a variação entre as curvas
e as entradas dos plateaux na condutância elétrica eram da ordem de 𝑘𝐵𝑇 ,
como esperado.

Por fim, com o intuito de caracterizar estes sistemas como potenciais ma-
teriais termoelétricos, calculamos o fator de potência 𝑃 = 𝜎𝑆2 que pode
nos dar uma ideia, em primeira aproximação, da eficiência térmica das
nanofitas estudadas. Para certos tamanhos da 𝛾-ZGyNR, à temperatura
ambiente, o espectro do fator 𝑃 exibe pontos máximos semelhantes para
valores distintos do potencial químico. Podemos notar que conforme a lar-
gura da nanofita aumenta, o valor destes máximos se aproxima do 𝐸𝑓 , o que
é favorável para a manipulação eletrônica, não sendo necessário mecanis-
mos de dopagem para aproximar os níveis eletrônicos do 𝐸𝑓 . Além disso,
notamos que os resultados para o fator 𝑃 calculado para a 2-𝛾-ZGyNR
para diferentes valores de temperatura atuam em concomitância com os
resultados do |𝑆| e da condutância elétrica para esta nanofita. Próximos
a 𝜇=0.5 eV, a supressão observada no fator de potência é devida ao gap
eletrônico evidenciado na condutância elétrica, por conta disso, o mesmo
não seria observado para as famílias metálicas da 𝛼-GyNR.

Apesar de não termos calculado a contribuição fonônica para o transporte
térmico, e por conta disto não calcularmos efetivamente a figura de mérito
ZT, conseguimos determinar, no mínimo, qualitativamente a superioridade
dos sistemas graphyne, em especial do 𝛾-Gy, frente ao grafeno. Num com-
parativo indireto com a rede grafeno, ficou evidenciado que mesmo para
as famílias semicondutoras das nanofitas de graphyne do tipo 𝛼, os valo-
res do poder térmico, cinco vezes menores do que as do tipo 𝛾, ainda são
superiores do que a eficiência termoelétrica do grafeno.





97

Referências

[1] K. S Novoselov, A. K Geim, S. V Morozov, D. Jiang, Y Zhang, S.
V Dubonos, I. V Grigorieva, and A. A Firsov. Electric field effect in
atomically thin carbon films. Science 306, 5696, (2004).

[2] A. Hirsch. The era of carbon allotropes. Nature Mater 9, 868–871
(2010).

[3] R. H. Baughman, H. Eckhardt,and M. Kertesz. Structure-property pre-
dictions for new planar forms of carbon: Layered phases containing sp2
and sp atoms. J. Chem. Phys. 87, 6687 (1987).

[4] J. M. Kehoe, J. H. Kiley, J. J. English, C. A. Johnson, R. C. Petersen,
. M. M. Haley. Org. Lett. 2, 969 (2000).

[5] M. M. Haley. Synthesis and properties of annulenic subunits of graphyne
and graphdiyne nanoarchitectures. Pure Appl. Chem. 80, 519 (2008).

[6] C. A. Johnson, Y. Lu, M. M. Haley. Carbon Networks Based on Ben-
zocyclynes. 6. Synthesis of Graphyne Substructures via Directed Alkyne
Metathesis. Org. Lett. 9, 3725 (2007).

[7] X. Gao, H. Liu, D. Wang, J. Zhang. Graphdiyne: Synthesis, properties,
and applications. Chemical Society Reviews. 48. (2019)

[8] B. Yang, H. Zhou, X. Zhang, X. Liu, M. Zhao. Dirac cones and highly
anisotropic electronic structure of super-graphyne . Carbon 113, 40
(2017).

[9] A. N. Enyashin, Yu. N. Makurin, A. L. Ivanovskii. Structure and Elec-
tronic Characteristics of New Graphyne-Like Fullerenes of Boron Nitride:
Quantum-Chemical Modelling. Theor. Experim. Chem.40, 71 (2004).



98 Referências

[10] H. Y. Zhang, et al. High mobility and high storage capacity of lithium
in sp-sp2 hybridized carbon network: The case of graphyne. J. Phys.
Chem. C 115, 8845-8850 (2011).

[11] M. Xue, H. Qiu, W. Guo. Exceptionally fast water desalination at
complete salt rejection by pristine graphyne monolayers. Nanotechno-
logy, 24(50), 505720 (2013).

[12] G. Li, Y. Li, H. Liu, Y. Guo, Y. Li, D. Zhu. Architecture of graphdiyne
nanoscale films, Chem. Commun. 46, 256-3258 (2010).

[13] A. PolozineI, S. Sirotinskaya, L. Schaeffer. History of development
of thermoelectric materials for electric power generation and criteria of
their quality. Mat. Res.17, 5 (2014).

[14] S. Siouane, S. Jovanovic, P. Poure. A Novel Identification Method of
Thermal Resistances of Thermoelectric Modules Combining Electrical
Characterization Under Constant Temperature and Heat Flow Conditi-
ons.

[15] X. Zhang L. Zhao. Thermoelectric materials: Energy conversion
between heat and electricity, Journal of Materiomics. 1, 2 (2015).

[16] D. Malko, C. Neiss, F. Viñes, A. Görling. Competition for Graphene:
Graphynes with Direction-Dependent Dirac Cones. Phys. Rev. Lett. 108,
086804 (2012).

[17] X. M. Wang, D. C. Mo, S. S. Lu. On the thermoelectric transport
properties of graphyne by the first-principles method, J. Chem. Phys.
138, 204704 (2013).

[18] H. Sevinçli, C. Sevik. Electronic, phononic, and thermoelectric pro-
perties of graphyne sheets. Applied Phys. Lett. 105, 223108 (2014).

[19] David L. Sidebottom. Fundamentals of condensed matter and crystal-
line physics. Cambridge University Press (2012)



Referências 99

[20] G. Hildebrandt. The Discovery of the Diffraction of X-rays in Crystals
— A Historical Review. Crystal Res. Technol. 28 , 747 (1993).

[21] R. Hack et al. Characterization of graphene nanosheets obtained by
a modified Hummer’s method. Matéria (RJ), Rio de Janeiro, 23 (1),
e-11988 (2018).

[22] Disponível em: <https://ocw.tudelft.nl/course-readings/dirac-cones-
graphene/>

[23] Sindhunil Barman Roy. Electrons in crystalline solids. IOP Publishing
Ltd, (2019).

[24] Steven H. Simon. The Oxford Solid State Basics (2013).

[25] J. Kang, Z. Wei, and J. Li. Graphyne and Its Family: Recent Theore-
tical Advances. ACS Appl. Mater. Interfaces 11, 2692-2706 (2019).

[26] Z. Liu et al. A simple tight-binding model for typical graphyne struc-
tures. New J. Phys. 14, 113007 (2012).

[27] <https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-atdcoursereview-
chemistry1-1/chapter/multiple-bonds/>

[28] S. Reich, J. Maultzsch, C. Thomsen, and P. Ordejón. Tight-binding
description of graphene. Phys. Rev. B 66, 035412 (2002).

[29] N. Narita, S. Nagai, S. Suzuki, K. Nakao. Optimized Geometries and
Electronic Structures of Graphyne and Its Family. Phys. Rev. B 58,
11009–11014 (1998).

[30] R. Saito, G. Dresslhaus, M. Dresslhaus. Physical Properties of Carbon
Nanotubes. 1. ed. London: Imperial College Press (1998).

[31] C. J. Cuevas and E. Scheer. Molecular Electronics an Introduction
to Theory and Experiment. World Scientific Series in Nanoscience and
Nanotechnology. Vol. 1 (2010).



100 Referências

[32] M. M. Odashima, B. G. Prado and E. Vernek. Pedagogical introduc-
tion to equilibrium Green’s functions: condensed-matter examples with
numerical implementations. Revista Brasileira de Ensino de Física, 39(1),
e1303. Epub September 22 (2016).

[33] Caio H. Lewenkopf e Eduardo R. Mucciolo. The recursive Green’s
function method for graphene. Journal of Computational Electronics 12
(2013).

[34] E. N. Economou. Green’s Functions in Quantum Physics, Springer,
Berlin (2006).

[35] B. J. van Wees, H. van Houten, C. W. J. Beenakker, J. G. Williamson,
L. P. Kouwenhoven, D. van der Marel, and C. T. Quantized conductance
of point contacts in a two-dimensional electron gas. Foxon, Phys. Rev.
Lett. 60, 848 (1988).

[36] Supriyo Datta. Electronic transport in mesoscopic systems. Cambridge
university press (1997).

[37] D. A. Ryndyk. Theory of Quantum Transport at Nanoscale: An In-
troduction 184. Springer (2015).

[38] E. H. Huisman, F. L. Bakker, J. P. van der Pal, R. M. de Jonge, and
C. H. van der Wal1. Public exhibit for demonstrating the quantum of
electrical conductance. American Journal of Physics 79, 856 (2011).

[39] Massimiliano Di Ventra. Electrical transport in nanoscale systems,
volume 14. Cambridge University Press Cambridge (2008).

[40] Grosso G. & Pastorino G. Solid State Physics, Second edition, Elsevier
(2014).

[41] D. A. Ryndyk. Theory of Quantum Transport at Nanoscale: An In-
troduction, 184. Springer (2015).



Referências 101

[42] A. M. Lunde and K. Flensberg. On the Mott formula for the thermo-
power of non-interacting electrons in quantum point contacts. Journal
of Physics: Condensed Matter, 17(25), 3879 (2005).

[43] H. Ibach, H. Lüth, Solid-State Physics, 4th edition (Springer, Berlin,
Heidelberg, page 262 (2010)

[44] T. Ouyang, H. Xiao, Y. Xie, X. Wei, Y. Chen, and J. Zhong. Thermo-
electric properties of gamma-graphyne nanoribbons and nanojunctions.
Journal of Applied Physics 114, 073710 (2013).

[45] G. Pastorino. Alessandro Volta and his role in thermoelectricity. Jour-
nal of Thermoelectricity 1 (2009).

[46] C. Goupil. Continuum Theory and Modeling of Thermoelectric Ele-
ments. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Wei-
nheim, Germany (2016).

Thermoelectric materials: energy conversion between heat and electri-
city, Journal of Materiomics, 1, 105 (2015).

[47] W. Wuab, W. Guo and X. Cheng Zeng. Intrinsic electronic and trans-
port properties of graphyne sheets and nanoribbons. Nanoscale, 5, 9264
(2013)

[48] Ouyang et al.Thermal transport and thermoelectric properties of beta-
graphyne nanostructures. J. Appl. Phys. 114 (2013).

[49] L. Zhi et al. Realization of flat band with possible nontrivial topology
in electronic Kagome lattice. Science Advances 16, NOV (2018).

[50] L. Rosales, M. Pacheco, Z. Barticevic, A. Latgé e P. A. Orellana.
Transport properties of graphene nanoribbons with side-attached organic
molecules. Nanotechnology 19, 6 (2008).

[51] C. Hozana, A. Latgé. Thermoelectric properties of nanostructured sys-
tems based on narrow armchair graphene nanoribbons. J. Phys.: Con-
dens. Matter 27, 125303 (2019).



102 Referências

[52] C. Xiao et al. Enhancing the thermoelectric performance of gamma-
graphyne nanoribbons by introducing edge disorder. PCCP, Issue 10
(2018).

[53] Y. Cao, V. Fatemi, S. Fang, et al. Unconventional superconductivity
in magic-angle graphene superlattices. Nature 556, 43–50 (2018).



Apêndices





105

APÊNDICE A – Equação de Dyson

A equação de Dyson surge naturalmente quando perturbamos a par-
tícula livre com um potencial externo. O Hamiltoniano deste sistema pode
ser expresso como

𝐻(�⃗�) = 𝐻0(�⃗�) + 𝑉 (�⃗�) . (A.1)

Para a equação de Schroedinger

𝐻(�⃗�)𝜓(�⃗�) = 𝐸𝜓(�⃗�) , (A.2)

a função de Green associada com H é dada por

[𝐸 −𝐻(�⃗�)]𝐺(�⃗�, �⃗� ′) = 𝛿(�⃗� − �⃗� ′) (A.3)

ou

ℒ⏞  ⏟  
[𝐸 −𝐻0(�⃗�)]

𝜓(�⃗�)⏞  ⏟  
𝐺(�⃗�, �⃗� ′) =

𝑓(�⃗�)⏞  ⏟  
𝛿(�⃗� − �⃗� ′) + 𝑉 (�⃗�)𝐺(�⃗�, �⃗�) . (A.4)

Mudando o argumento da integral da Eq.(3.15) para 𝑔(�⃗�, �⃗� ′′) para o sis-
tema não perturbado, temos

𝐺(�⃗�, �⃗� ′) =
∫︁
𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)[𝛿(�⃗� ′′ − �⃗� ′) + 𝑉 (�⃗� ′′)𝐺(�⃗� ′′, �⃗� ′)] (A.5)

𝐺(�⃗�, �⃗� ′) = 𝑔(�⃗�, �⃗� ′) +
∫︁
𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)𝐺(�⃗� ′′, �⃗� ′) . (A.6)

Note que 𝐺(�⃗�, �⃗� ′) passou a depender da integral de 𝐺(�⃗� ′′, �⃗�), porém, po-
demos calcular esta última da mesma forma que calculamos a anterior,
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𝐺(�⃗� ′′, �⃗� ′) = 𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′) +
∫︁
𝑑�⃗� ′′′𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′′′)𝑉 (�⃗� ′′′)𝐺(�⃗� ′′′, �⃗� ′) , (A.7)

que substituindo em 𝐺(�⃗�, �⃗� ′) obtemos,

𝐺(�⃗�, �⃗� ′) = 𝑔(�⃗�, �⃗� ′)

+
∫︁
𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)

[︂
𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′) +

∫︁
𝑑�⃗� ′′′𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′′′)𝑉 (�⃗� ′′′)𝐺(�⃗� ′′′, �⃗� ′)

]︂
(A.8)

𝐺(�⃗�, �⃗� ′) = 𝑔(�⃗�, �⃗� ′) +
∫︁
𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′)

+
∫︁
𝑑�⃗� ′′

∫︁
𝑑�⃗� ′′′𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′′′)𝑉 (�⃗� ′′′)𝐺(�⃗� ′′′, �⃗� ′) (A.9)

com

𝐺(�⃗� ′′′, �⃗� ′) = 𝑔(�⃗� ′′′, �⃗� ′) +
∫︁
𝑑�⃗� 𝐼𝑉 𝑔(�⃗� ′′′, �⃗� 𝐼𝑉 )𝑉 (�⃗� 𝐼𝑉 )𝐺(�⃗� 𝐼𝑉 , �⃗� ′) (A.10)

assim

𝐺(�⃗�, �⃗� ′) = 𝑔(�⃗�, �⃗� ′) +
∫︁
𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′)

+
∫︁
𝑑�⃗� ′′

∫︁
𝑑�⃗� ′′′𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′′′)𝑉 (�⃗� ′′′)𝑔(�⃗� ′′′, �⃗� ′) + . . .

(A.11)

Podemos notar que a nova função de Green, está escrita novamente em
termos de uma outra função a ser determinada. Resolvemos este problema
por um método iterativo no qual para facilitar a visualização, escrevemos
os termos na integral da Eq.(A.11) na forma de operadores. Desta forma,
temos para o primeiro termo:

∫︁
𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′) =

∑︁
�⃗� ′′,�⃗� ′′′

⟨�⃗�|g|�⃗� ′′⟩ ⟨�⃗� ′′|V|�⃗� ′′′⟩ ⟨�⃗� ′′′|g|�⃗� ′⟩ = ⟨�⃗�|gVg|�⃗� ′⟩ ,

e para o segundo termo:
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∫︁
𝑑�⃗� ′′

∫︁
𝑑�⃗� ′′′𝑑�⃗� ′′𝑔(�⃗�, �⃗� ′′)𝑉 (�⃗� ′′)𝑔(�⃗� ′′, �⃗� ′′′)𝑉 (�⃗� ′′′)𝑔(�⃗� ′′′, �⃗� ′)

=
∑︁

�⃗� 𝐼𝐼 ,�⃗� 𝐼𝑉

∑︁
�⃗� 𝐼𝐼𝐼 ,�⃗� 𝑉

⟨
�⃗�

⃒⃒⃒
g

⃒⃒⃒
�⃗� 𝐼𝐼

⟩ ⟨
�⃗� 𝐼𝐼

⃒⃒⃒
V

⃒⃒⃒
�⃗� 𝐼𝐼𝐼

⟩ ⟨
�⃗� 𝐼𝐼𝐼

⃒⃒⃒
g

⃒⃒⃒
�⃗� 𝐼𝑉

⟩ ⟨
�⃗� 𝐼𝑉

⃒⃒⃒
V

⃒⃒⃒
�⃗� 𝑉

⟩ ⟨
�⃗� 𝑉

⃒⃒⃒
g

⃒⃒⃒
�⃗� 𝐼

⟩

= ⟨�⃗�|gVgVg|�⃗� ′⟩ . (A.12)

A expansão completa de 𝐺(�⃗�, �⃗� ′) pode ser expressa na forma de operadores
como

G = g + gVg + gVgVg + gVgVgVg + . . . (A.13)

G = g + gV g + gVgVg + gVgVgVg + . . .⏟  ⏞  
Propagador G

. (A.14)

Finalmente, a equação de Dyson é escrita como

G = g + gVG. (A.15)





(*------------------------------------Seebeck--------------------------------------*)

Sb[mu_] := Module{Te = 300., sum = 0., sum1 = 0., kb = 8.61*10 ^-5, a},

Do[a = E^((wr - mu)/(kb Te))/(kb Te ((E^((wr - mu)/(kb Te)) + 1.)^2)) transmissao[wr];

sum = sum + (a 0.005);

sum1 = sum1 + (a (wr - mu) 0.005);, {wr, mu - 30 kb Te, mu + 30 kb Te, 0.005}];

(*-----Output-----*)

-sum1*103 (Te *sum)

(*------------------------Contribuição térmica dos elétrons------------------------*)

ke[mu_] :=

Moduleq = 1.602*10-10
(*nano*), h = 4.13*10-15, Te = 300., sum = 0., sum1 = 0.,

sum2 = 0., kb = 8.61*10 ^-5, a,

Doa = E^((wr - mu)/(kb Te))/(kb Te ((E^((wr - mu)/(kb Te)) + 1.)^2)) cond2[wr];

sum = sum + (a 0.01);

sum1 = sum1 + (a (wr - mu) 0.01);
sum2 = sum2 + a 0.01 (wr - mu)2;

, {wr, mu - 30 kb Te, mu + 30 kb Te, 0.01};

(*-----Output-----*)
q*2.0
Te *h

* sum2 -
sum12

sum


(*------------------------------Condução eletrônica------------------------------*)

G[mu_] := Module

q = 1.602*10-19, h = 4.13*10-15, Te = 5, sum = 0., kb = 8.61*10 ^-5, a,

Do[

a = E^((wr - mu)/(kb Te))/(kb Te ((E^((wr - mu)/(kb Te)) + 1.)^2)) cond2[wr];

sum = sum + (a 0.01);

, {wr, mu - 3.06 kb Te, mu + 3.06 kb Te, 0.01}

];

(*-----Output-----*)

(sum)

APÊNDICE B – Código Numérico
Transporte Elétrico & Térmico - Mathematica

Coeficientes Térmicos



transmissao[wr_, OptionsPattern[{"Tolerance" → 1*^-12, "MaxIterations" → 20}]] :=

Module[{a, b, c, d, A, B, AA, BB, CC, DD, U, UH, P, L, Energy, α, β, Pαβ, PAB, G0,

G2, G11, ΣL, ΣR, ΓL, ΓR, F, residual, TOL, iter, maxiter, X, Y},

TOL = OptionValue["Tolerance"];

maxiter = OptionValue["MaxIterations"];

{P, U} = Sistema[wr];
UH = ConjugateTranspose[U];

(*--------Dizimação-------*)

With[{S = LinearSolve[P]}, With[{SU = S[U], SUH = S[UH]}, α = B = UH.SU;

β = A = U.SUH;

Pαβ = P - α - β;

PAB = P - A - B;

a = BB = UH.SUH;

b = AA = U.SU;

c = d = 0.;

CC = DD = 0.;]];

(*------Coeficientes da Dizimação------*)

F[{a_, b_, c_, d_, AA_, BB_, CC_, DD_}] :=

Block[{Sαβ, S, sa, sb, SAA, SBB}, Sαβ = LinearSolve[Pαβ - c];
S = LinearSolve[PAB - CC];
sa = Sαβ[a];
sb = Sαβ[b];
SAA = S[AA];
SBB = S[BB];
{a.sa, b.sb, c + a.sb + b.sa, d + b.sa, AA.SAA, BB.SBB, CC + AA.SBB + BB.SAA,
DD + BB.SAA}];

(*loop*)(*{a,b,c,d,AA,BB,CC,DD}=Nest[F,{a,b,c,d,AA,BB,CC,DD},s-1];*)residual = 1.;

iter = 0;

X = {a, b, c, d, AA, BB, CC, DD};

While[residual > TOL && iter < maxiter, iter++;

Y = F[X];

residual = Max[Abs[X[[4]] - Y[[4]]]]/Max[Abs[Y[[4]]]] +

Max[Abs[X[[8]] - Y[[8]]]]/Max[Abs[Y[[8]]]];

X = Y;];

d = X[[4]];

DD = X[[8]];

(*---------------------------------------------------------------------*)

G0 = LinearSolve[P - β - d]; (*----Superficie Esquerda-----*)

G2 = LinearSolve[P - B - DD]; (*----Superficie Direita-----*)

ΣL = U.G0[UH]; (*---Auto energias esquerda----*)

ΣR = UH.G2[U]; (*---Auto energias direita----*)

G11 = LinearSolve[P - ΣL - ΣR]; (*-----Parte central-------*)

ΓL = I (ΣL - ConjugateTranspose[ΣL]);

ΓR = I (ΣR - ConjugateTranspose[ΣR]);

Re[Tr[G11[ΓR].G11[ΓL, "J"]]]] (*-----Transmissao-------*)



HH =

DiagonalMatrix[Flatten[{ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ,

ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ, ϵ,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 0] +

DiagonalMatrix[Flatten[{t3, t2, t, t, t, t, t, 0, t3, t2, t, t, t, t, t, 0, t3, t2, t, t2,

t3, 0, t2, t3, 0, t3, t2, t, t, t, t, t, t2, t3, t2, t, t, t2, t3, Table[{0, t3, t2, t, t2,

t3, 0, t2, t3, 0, t3, t2, t, t, t, t, t, t2, t3, t2, t, t, t2, t3}, {i, 1, n - 1}]}], 1] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, t2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 2] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 3] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 5] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

t2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, t2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 9] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 11] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 13] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 14] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 17] +

DiagonalMatrix[Flatten[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t, 0, 0}, {i, 1, n - 1}]}], 19] +

DiagonalMatrixFlattent2*ⅇⅈ*k, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}],

12 + DiagonalMatrixFlatten0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t2*ⅇⅈ*k,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

Table[{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {i, 1, n - 1}], -3 +

DiagonalMatrixFlatten0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t2*ⅇⅈ*k, Tablet2*ⅇⅈ*k, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, t2*ⅇⅈ*k, {i, 1, n - 1}, -11;

Código para estrutura de bandas𝑍-𝛾-𝐺𝑦𝑁𝑅

𝑛 = “𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜”; 𝑡 = −2.6; 𝑡2 = −2.63; 𝑡3 = −3.25; 𝜖 = 0;

𝐻[𝑡_, 𝑡2_, 𝑡3_] := 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑔𝑎𝑡𝑒𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒[𝐻𝐻] +𝐻𝐻;

𝑝𝑡𝑠 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒[𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒[(𝑘,#&)/@𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠[𝐻[𝑡, 𝑡2, 𝑡3]], {𝑘, 0, 2𝜋, 0.01}]]
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