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Tatiana Rappoport da UFRJ, por também ter aceito compor a banda de avaliação,
por ter me dado a oportunidade de discutir meu trabalho e pelas sugestões.
– Ao CNPq pelo auxı́lio financeiro que permite, na medida do possı́vel, que estudantes,
assim como eu, tenham a independência de escolher o local e universidade onde
querem estudar.
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Resumo
O grafeno, um material bidimensional a base de carbono, tem propriedades fı́sicas
muito interessantes e vem despertando enorme curiosidade cientı́fica e tecnológica desde
sua recente descoberta experimental em 2004. Vários trabalhos têm apontado as diversas
possibilidades de aplicações do grafeno em novos dispositivos, demonstrando a capacidade
de se controlar o transporte neste material através da aplicação de campos externos e/ou
dopagem. Especial atenção é dada à possibilidade de usar grafeno como base para o
desenvolvimento de dispositivos spintrônicos, que aproveitam tanto o transporte de carga
quanto de spin eletrônico.
Várias caracterı́sticas spintrônicas de sistemas mesoscópicos estão relacionados à interação spin-órbita. Como ela é relativamente pequena nos átomos de carbono, muitos
trabalhos vêm sendo realizados a fim de se obter uma maneira de aumentar sua intensidade no grafeno - como, por exemplo, através da adsorção de impurezas na superfı́cie do
grafeno.
O objetivo deste trabalho é estudar o transporte de carga e spin em nanofitas de
carbono. Estamos interessados no transporte dentro do regime de resposta linear através
dessas nanoestruturas de grafeno na presença de desordem com ou sem acoplamento
spin-órbita. Utilizamos modelos efetivos para a adsorção das impurezas, e o formalismo
de Landauer para calcular a condutância dos diversos sistemas propostos. Para isso,
obtivemos analiticamente as funções de Green de nanofitas de grafeno semi-infinitas de
borda armchair, que serviram como contatos para as amostras com defeitos e impurezas
adsorvidas. As funções de Green dos condutores centrais foram obtidas tanto por inversão
direta do hamiltoniano como de maneira recursiva. Este último método otimiza o cálculo
numérico e viabiliza-o para amostras relativamente grandes, com milhares de átomos.
Estudamos os efeitos de uma única impureza que adsorve tipicamente no topo de
um carbono sobre as propriedades de transporte, e investigamos as implicações de uma
distribuição de impurezas que adsorvem no centro do hexágono e que podem induzir
acoplamento spin-órbita em nanofitas de grafeno. Examinamos ainda as consequências de
constrições de bordas nas nanofitas. Obtivemos a distribuição espacial de corrente elétrica
através da região central do condutor, que permite uma melhor visualização dos efeitos
destas dopagens e imperfeições. Quando o acoplamento spin-órbita se torna relevante,
a distribuição espacial da corrente para cada direção de spin revela como a corrente se
redistribui pela fita e qual o seu grau de polarização de spins. Em particular, mostramos
que, em energias associadas ao primeiro platô da condutância, a corrente elétrica flui
pelas bordas da tira com polarização total de spins (cada borda polarizada em uma
direção). Este comportamento é semelhante aos isolantes topológicos e apresenta um
grande potencial para uso em tecnologias futuras.

Abstract
Graphene, a two-dimensional carbon-based material, has very interesting physical
properties and has attracted huge scientific and technological curiosity since its recent
experimental discovery in 2004. Several studies have pointed out the various possibilities
for applications of graphene on new devices by demonstrating the ability to control the
transport in this material by the application of external and/or doping field. Special
attention is given to the possibility of using graphene as the basis for the development of
spintronic devices, which benefit both charge transport as the spin transport.
Several features of mesoscopic spintronic systems are related to the spin-orbit interaction. Since it is relatively small in carbon atoms, several studies have been conducted
in order to obtain a way to increase it in graphene - as an example, by adsorption of
impurities on the graphene surface.
The aim of this work is to study the charge and spin transport in carbon nanoribbons.
We are interested in transport within the linear response regime through these graphenebased nanostructures in the presence of disorder with or without spin-orbit coupling. We
used effective models for the adatom adsorption, and Landauer formalism for calculating
the conductance of the various proposed systems. For this, we obtained analytically
the Green’s functions of semi-infinite graphene nanoribbons with armchair edge, which
served as contacts for samples with defects and adatom adsorbed. The Green’s functions
of the central conductors were obtained either by direct inversion of the Hamiltonian
as recursively. The latter method optimizes the numerical calculation and enables it to
relatively large samples, with thousands of atoms.
We studied the effects of a single adatom which typically adsorbs on top of a carbon
on the transport properties, and we investigated the implications of a distribution of
adatom which adsorb on the center of the hexagon e can induce spin-orbit coupling in
graphene nanoribbons. Further we examined the consequences of edge constrictions in
nanoribbons. We obtained the spatial distribution of electric current through the central
device, which allows us a better visualization of the effects of these imperfections and
doping. When the spin-orbit coupling becomes relevant, the spatial distribution of current
for each spin direction reveals how the current is redistributed in the strip and what is
your spin polarization degree. In particular, we showed that, associated with the first
conductance plateau energy, electric current flows through the edges of the strip with full
spin polarization (each edge polarized in one direction). This behaviour is similar to those
of the topological insulators, and has great potential for use in future technologies.
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p. 113
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a) Visualização esquemática de uma hibridização sp1 . A figura mostra no
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Estamos considerando uma célula unitária no espaço recı́proco obtida
modificando-se a primeira ZB que pode ser transformada de uma célula
hexagonal em uma célula retangular como ilustra a figura. O comprimento W é dado pelo módulo de um vetor primitivo da rede recı́proca
Ô
(Eq. (3.3)), ou seja, W = 4ﬁ/ 3a. L e d podem ser obtidos a partir
deste valor de W usando-se relações trigonométricas, e L + d = 2ﬁ. Utilizando a célula retangular os limites de integração para kx e ky passam
a ser W e L + d, respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nanofita de grafeno de borda armchair. A posição de um sı́tio na rede é
obtido por r = la1 + ja2 , a partir da origem O indicada na figura. Para
se obter essa nanofita, constrói-se uma função de onda apropriada cuja
densidade de estado local é nula nos sı́tios das linhas verdes. A inferior
é determinada por l = j, e a superior por l = N + i e j = ≠N + i. . . .
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Densidade local de estados em função da energia (eV) para alguns sı́tios
da nanofita de grafeno infinita. Cada um dos gráficos representa a LDOS
em sı́tios diferentes localizados em r = (l, j, s), como na Fig. 22. (a)
Nanofita com N = 6, que equivale a uma fita com 5 hexágonos de largura.
Apresenta sı́tios com densidade de estado não nula na energia de Fermi,
portanto é uma nanofita metálica. Mesmo assim, alguns sı́tios, (2,-1,1)
por exemplo, apresentam densidade de estado local nula nesta fita. (b)
Nanofita com N = 7, que equivale a uma fita com 6 hexágonos de largura.
Todos os sı́tios da rede têm densidade de estado nula na energia de Fermi,
o que a caracteriza como semi-condutora.
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Nanofita de grafeno semi-infinita com borda armchair. . . . . . . . . .

p. 85
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(a)Densidade local de estados em função da energia (eV) para alguns
sı́tios da superfı́cie da nanofita de grafeno semi-infinita, para N = 6.
Cada gráfico representa a LDOS num sı́tio em destaque (maiores) em
(b). A correspondência entre cada gráfico e os sı́tios em destaque em (b)
é feita pelas cores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nanofita de grafeno simétrica de borda armchair. A amostra central
está ligada a dois conectores do mesmo material. Sem impurezas, temos
o equivalente a uma fita infinita. P é o número de hexágonos na direção
perpendicular à nanofita, e N de camadas (região pontilhada) na direção
paralela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(a) Condutância em função da energia de Fermi de nanofitas com largura P = 5 (verde) e P = 6 (azul), a primeira apresenta um comportamento metálico e a outra semicondutor. P é o número de hexágonos
na direção perpendicular ao eixo da fita. (b) Mostra a estrutura de
bandas de cada uma das nanofitas, a superior para P = 5 e a inferior para P = 6.

O fato de uma ter gap e a outra não, enfati-

zam e concordam com a observação de que uma é metálica e a outra
não. Estas das estruturas de bandas foram obtidas do simulador disponı́vel em https://nanohub.org/tools/cntbands-ext por Gyungsen Seol,
Youngki Yoon at all [3]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Densidade local de corrente sobre nanofita de grafeno de borda armchair.
Da esquerda para a direita e de cima para baixo, estas densidades locais
de correntes foram calculadas em Ef = 0; 1, 2; 1, 6; 7, 5 eV, cada valor
corresponde a um platô diferente na Fig. 27(a) [linha verde]. Os três
primeiros valores de Ef correspondem aos três primeiros platôs de mais
baixas energias. O último corresponde a um platô de energia bem mais
alta [não mostrada na Fig. 27(a)]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Módulo quadrado da função de onda do estado com energia próximo de
zero ao longo de uma linha zig-zag (perpendicular a borda) para uma
nanofita armchair. Gráfico extraı́do da Ref. [4]. . . . . . . . . . . . . .
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Densidade local de estados sobre uma fita de grafeno. À esquerda Ef = 0,
à direita, Ef = 1, 2. Ver também Fig. 28(a) e (b). . . . . . . . . . . . .

p. 91

Impureza na posição T, no topo de uma carbono da rede do grafeno. .

p. 92
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Defeitos na posição T sobre diferentes sı́tios de uma nanofita P = 5
e td = 0, 3t. (a) Condutância em função da energia de Fermi (eV). A
linha contı́nua azul é para uma impureza posicionada no sı́tio 5, e a
verde no sı́tio 6 (o número do sı́tios é contado em uma coluna qualquer
de baixo para cima seguindo uma linha zigzag). A linha pontilhada é a
condutância da nanofita sem defeito. O defeito no sı́tio 5 induz depressões
com condutância nula em E = ±0, 9758. (b) e (c) Densidade local de

corrente em E = +0, 9758 (energia da depressão), para impurezas sobre
o sı́tio 4 e 5, respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(a) Condutância em função da energia de Fermi numa nanofita com P =
5 com uma impureza no sı́tio 5, para vários valores de td . As depressões
tendem a unir-se quando td æ 0. (b) Fixamos uma impureza no sı́tio 5
de nanofitas com diferentes larguras P e td = 0, 3t. A medida que a fita
vai ficando larga, as depressões tendem a desaparecer. . . . . . . . . . .
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Nanofita armchair de grafeno com uma constrição. Essa constrição é formada por buracos laterais ao se remover L linhas de átomos de C colunas
da nanofita. Uma coluna corresponde a uma camada da nanofita, como
delimitado pelo retângulo verticais pontilhados. As linhas são mostradas
pelos retângulos horizontais com linhas tracejadas. . . . . . . . . . . . .
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Condutância de nanofitas armchair de grafeno com constrição de borda,
calculada para vários valores de L e C = 1 em uma nanofita de largura
P = 11 (vide texto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Condutância para nanofita de largura P = 11 (metálica) com uma constrição de profundidade L = 2 (largura da constrição P = 9, que corresponde à uma fita semicondutora se fosse infinita) e diferentes comprimentos C. (a) Condutância em função da energia de Fermi para vários
valores de C que determina a extensão da constrição. (b) A condutância
em EF = 0 em função do comprimento C. O gráfico inscrito traz o mesmo
gráfico com o eixo-y em escala logarı́tmica, mostrando que o decaimento
é exponencial.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p. 96

37

Densidade local de correntes através de constrição de largura metálica. A
nanofita superior tem P = 17 e a sua constrição P = 11, Ef = 0, 15 eV.
A nanofita inferior tem P = 11 e a constrição P = 3, Ef = 3, 5 eV.
Tanto o tamanho da seta como a cor indicam a intensidade da corrente
em cada ligação. Todas as setas foram renormalizadas linearmente em
relação ao maior valor. Quanto mais próximo do preto mais próximo do
valor máximo, e quanto mais próximo do amarelo mais próximo de zero.
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Densidade local de estado local correspondente ao sistema indicado na
Fig. 37(Superior), ou seja, P = 17 na fita, na constrição P = 11 e
Ef = 0, 15 eV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(a) Distribuição aleatória de impurezas na posição H que induz acoplamento spin-órbita no grafeno. (b) Posicionamento de uma impureza na
posição H vista de duas perspectivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Condutância em função da energia de Fermi. Foi feita uma média em 40
distribuições aleatórias de impurezas tipo H em diferentes concentrações
ni = 0, 1; 0, 2; 0, 3 espalhadas sobre uma amostra de dimensão P = 80
e N = 40, com ⁄so = 0, 1t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 100
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Densidade local de corrente com uma concentração n = 0, 3 para uma
amostra 40 ◊ 20, calculada em Ef = 0, 15 eV que está associada ao platô
do estado de borda, ⁄so = 0, 2|t|. (a) A corrente é transmitida prin-

cipalmente pelas bordas com condutância de condutor balı́stico 2e2 /h.
(b) Corrente elétrica para cada direção de spin. Podemos ver que os
elétrons com spin pra cima fluem majoritariamente pela borda superior,
enquanto que os elétrons com spin para baixo fluem na borda inferior.
(c) Densidade local de estados (LDOS) dos elétrons com spin para cima
à esquerda, e spin para baixo à direita. Perceba que os dois casos são
degenerados, diferentemente da corrente mostrada em (b). . . . . . . . p. 101
42

(a) Condutância de uma amostra (P = 14, N = 10) com impurezas H
distribuı́das aleatoriamente em várias concentrações e com uma vacância
única no sı́tio 14, próximo ao centro da amostra, ⁄so = 0, 2|t|. (b) Distribuição de corrente em Ef = 0, 15 e n = 0, 3. . . . . . . . . . . . . . . p. 102
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Distribuição de corrente em Ef = 0 de uma amostra (P = 14, N =
10) com uma vacância num sı́tio da borda (sı́tio 1) e com impurezas H
distribuı́das aleatoriamente, ⁄so = 0, 2|t| e n = 0, 3. . . . . . . . . . . . p. 103
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Contorno sobre a metade superior do plano complexo para resolver a
integral mostrada na Eq. (B.1) através do método dos resı́duos, para
D Ø 0.
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Contorno sobre a metade superior do plano complexo para resolver a
integral mostrada na Eq. (B.1) através do método dos resı́duos, para
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Introdução
Sistemas mesoscópicos são aqueles que têm dimensões intermediárias entre a escala
atômica e a macroscópica. Em muitos casos de interesse, eles têm dimensões menores
que o comprimento de coerência de fase, que está relacionado com a distância que os
portadores de carga percorrem mantendo informação de sua fase quântica. Fenômenos
mesoscópicos podem ser observados, por exemplo, em algumas estruturas semicondutoras
com dimensões 10≠9 m < d < 10≠5 m [5].
Estes sistemas despertam interesse principalmente por exibir propriedades de transporte ditados por fenômenos quânticos. O conhecimento das caracterı́sticas quânticas
destes sistemas e dos mecanismos fı́sicos responsáveis por elas podem permitir o controle
e alterações dessas propriedades, propiciando o desenvolvimento de novos dispositivos
tecnológicos em escalas nanométricas.
Um experimento marcante neste campo de pesquisa foi a observação do efeito Aharonov-Bohm na condutância de pequenos anéis metálicos na presença de campo magnético
que produz fluxo através da área delimitada pelo anel [6]. Outra observação interessante
foi a quantização da condutância em sistemas com constrições muito estreitas [7, 8].
A compreensão dos mecanismos fı́sicos responsáveis pelas propriedades eletrônicas de
sistemas mesoscópicos são fundamentais tanto para pesquisas básicas quanto de caráter
tecnológico.
Um material que pode servir de base para a construção de dispositivos cada vez
mais miniaturizados é o grafeno, um material bidimensional composto por átomos de
Carbono que tem despertado grande interesse da comunidade cientı́fica desde sua recente
descoberta experimental em 2004 [9]. Por possuir uma relação de dispersão linear próximo
ao nı́vel de Fermi - caracterı́stica de sistemas relativı́sticos - o grafeno apresenta efeitos
únicos nesta área. Além disso, ele possui interessantes propriedades eletrônicas, mecânicas
e ópticas, com grande potencial para desenvolvimentos tecnológicos. A capacidade de
se controlar o transporte eletrônico no grafeno com relativa facilidade - por exemplo,
através da aplicação de campos externos - faz este material extremamente versátil para
dispositivos tecnológicos.

As propriedades do grafeno podem mudar ainda mais drasticamente através da adsorção de certas espécies atômicas. Por exemplo: ele pode passar de um material com
alta condutividade elétrica [10] a um isolante de alta qualidade, apenas adicionando-se
átomos de flúor a cada carbono [11].
Mais recentemente, a comunidade cientı́fica tem dado especial atenção a fenômenos
de transporte que envolvem o spin eletrônico. Em vários sistemas de interesse, a interação
spin-órbita desempenha um papel fundamental nestes fenômenos. Originalmente, o uso
do grafeno em dispositivos spintrônicos foi visto com algumas reservas, pois os átomos de
carbono que compõem sua estrutura cristalina têm baixo número atômico. Consequentemente, a interação spin-órbita no grafeno puro, cristalino, é muito baixa. Entretanto,
previsões teóricas têm apontado possibilidades de manipular o acoplamento spin-órbita
do grafeno adicionando impurezas [12, 13] ou modificando sua geometria [14]. Novas
aplicações eletrônicas e spintrônicas estão sendo propostas de forma a tirar vantagem do
acoplamento spin-órbita induzido nessas estruturas [15, 16]. O controle do acoplamento
spin-órbita em materiais baseados no grafeno poderá abrir novos caminhos na direção de
dispositivos spintrônicos, complementando as propostas anteriores que requeriam campos
magnéticos [17] ou ordenamento magnético [18]. Em particular, um sistema bidimensional dotado de acoplamento spin-órbita pode gerar uma corrente spin-polarizada através
do efeito Hall de spin (SHE, do inglês), um fenômeno no qual os portadores de carga com
estados de spin opostos são espalhados assimetricamente [19].
Tecnologias que envolvam o spin eletrônico, além da carga elétrica, podem ajudar
a superar a barreira de miniaturização dos transı́stores, esperada para ser atingida na
próxima década. O número destes componentes contidos nos dispositivos eletrônicos segue
a lei de Moore, que prevê sua duplicação a cada dois anos, por um mesmo custo [20]. Além
disso, o transporte de spins sem o transporte de carga pode reduzir consideravelmente o
consumo de energia e aquecimento dos dispositivos, já que a energia não é dissipada por
efeito Joule.
Neste trabalho, estudamos as consequências produzidas por defeitos e impurezas adsorvidas em nanofitas de grafeno sobre as propriedades de transporte de carga e spin do
sistema. Para isso, utilizamos modelos efetivos para adsorção de átomos de metais pesados (que induzem um forte acoplamento spin-órbita) espalhados aleatoriamente sobre a
superfı́cie de uma amostra de nanofita de grafeno [13]. Investigaremos também um modelo de adsorção de um único átomo leve (como, por exemplo, o hidrogênio) descrito por
uma vacância na rede. Ele tem origem no fato de que este tipo de impureza geralmente

adsorve no topo de um átomo de carbono, levando a uma baixa participação deste na
dinâmica do sistema [21].
Investigamos também os efeitos de constrições nas nanofitas, causadas pelo estreitamento de suas bordas. Em nossos cálculos, nos restringimos ao uso de nanofitas de grafeno
com bordas armchair pois, devido a sua simetria, é possı́vel obter fórmulas analı́ticas para
as funções de Green para fitas infinitas e semi-infinitas com estas bordas. Além disso, elas
também são interessantes por apresentar um comportamento metálico ou semicondutor,
dependendo da largura da fita. Vamos explorar estes comportamentos para investigar
o tunelamento da corrente ao atravessar um trecho semicondutor entre duas superfı́cies
semi-infinitas de nanofitas metálicas.
Empregamos o formalismo de Landauer para calcular a condutância destes diversos
sistemas. Consideramos que as diferenças de potenciais quı́micos entre os reservatórios
são suficientemente pequenas para que possamos tratar o problema no regime de resposta
linear e em baixas temperaturas. Os contatos serão representados por nanofitas semiinfinitas com bordas armchair, descritas por funções de Green obtidas analiticamente. As
funções de Green das regiões centrais puras, com defeitos e/ou impurezas adsorvidas serão
obtidas tanto por métodos recursivos (nos cálculos de condutância), que otimiza o cálculo
numérico e viabiliza-o para amostras relativamente grandes, quanto por inversão direta
da matriz hamiltoniana da parte central. Este último é conveniente quando precisamos
das funções de Green que conectam todos os sı́tios.
Um exemplo deste caso é o cálculo da distribuição de corrente pela região central
das nanofitas. Este resultado nos permite visualizar, para cada energia, a dinâmica dos
elétrons ao atravessar o condutor. Ao adicionar impurezas pesadas que intensificam a
interação spin-órbita da fita, podemos distinguir as contribuições para cada spin e obter
a polarização da corrente elétrica. Também será ilustrativo notar como as correntes se
redistribuem quando a fita apresenta constrições em suas bordas.
O trabalho está dividido da seguinte maneira: no Capı́tulo 1, faremos uma breve
introdução de alguns conceitos básicos de fı́sica da matéria condensada, como rede de
Bravais e rede recı́proca, além de uma revisão sobre propagação de elétrons em sistemas
cristalinos. Introduziremos também o conceito de funções de Green monoeletrônicas, que
será a ferramenta principal do desenvolvimento teórico dos sistemas que estudaremos.
No Capı́tulo 2, apresentaremos o formalismo de Landauer para transporte em sistemas
mesoscópicos em baixas temperaturas, incluindo as definições de autoenergia e função
transmissão. O Capı́tulo 3 será devotado para o estudo de materiais a base de carbono,

em especial o grafeno, desde sua constituição até a estrutura de bandas. Apresentaremos
também os cálculos analı́ticos para se obter os propagadores monoeletrônicos de nanofitas de grafeno com bordas armchair infinitas e semi-infinitas. Por fim, no Capı́tulo 4
aplicamos os conceitos apresentados anteriormente para estudar os efeitos de impurezas,
defeitos, desordem e constrições sobre as propriedades de transporte das nanofitas de grafeno. Os resultados e discussões serão apresentados neste capı́tulo. Finalizamos o trabalho
com as conclusões e algumas perspectivas futuras.

25

1

Conceitos Preliminares e
Metodologias

Neste capı́tulo, faremos uma breve introdução de alguns conceitos básicos de Fı́sica
da Matéria Condensada que serão utilizados ao longo deste trabalho1 . Ela é baseada no
livro texto clássico Fı́sica do Estado Sólido de Neil W. Ashcroft e N. David Mermin (Ref.
[22]).

1.1

Introdução à Fı́sica da Matéria Condensada

O estudo da fı́sica do estado sólido começou no inı́cio do século passado seguindo
a descoberta da difração de raio-X por cristais e a publicação de uma série de cálculos
simples e predições bem sucedidas das propriedades destes sistemas. Foi estabelecido
nesse perı́odo um modelo atômico para os cristais, e as primeiras teorias para descrevê-los
foram propostas. Logo em seguida, esses estudos foram estendidos para incluir sólidos
amorfos, gases e lı́quidos [23].

1.1.1

Estrutura cristalina e Rede de Bravais

Um conceito importante na descrição de sólidos cristalinos é o da Rede de Bravais,
que especifica o arranjo periódico no qual as repetidas unidades do cristal estão organizadas. Esta unidade pode ser um único átomo, um grupo de átomos, moléculas, ı́ons,
etc., mas a rede de Bravais descreve apenas a estrutura geométrica periódica subjacente,
independentemente da unidade que compõe o cristal. Daremos a seguir duas definições
equivalentes para rede de Bravais, a primeira mais qualitativa e a outra matematicamente
mais formal [22]:
1

Certamente, o leitor experiente na área pode pular este capı́tulo sem grandes perdas para o entendimento dos capı́tulos posteriores.
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(a) A rede de Bravais é um arranjo infinito de pontos discretos com disposição e orientação relativa que devem ser exatamente as mesmas, não importa o ponto a partir
do qual o arranjo é visto2 .
(b) Uma rede de Bravais (tridimensional) consiste de todos os pontos especificados pelos
vetores R da forma
R = n1 a1 + n2 a2 + a3 a3

(1.1)

onde a1 , a2 e a3 são três vetores (primitivos) não coplanares, e n1 , n2 e n3 varrem todos
os números inteiros (n = 0, ±1, ±2, ...).
Os vetores ai que aparecem na definição (b) da rede de Bravais são chamados de
vetores primitivos pois eles geram a rede. A escolha destes vetores primitivos é um tanto
arbitrária. Geralmente utiliza-se a que for mais conveniente para descrever o sistema
cristalino. A Fig. 1 mostra um exemplo de uma rede de Bravais bidimensional com várias
escolhas possı́veis de pares de vetores primitivos.

Figura 1: Rede de Bravais bidimensional. Vários pares de vetores gerados da rede são mostrados.
Todos permitem fazer uma descrição completa da rede cristalina.

É importante notar que a disposição dos pontos e as orientações relativas devem ser
as mesmas quando vistas a partir de cada ponto da rede de Bravais. Considere os pontos
que descrevem a rede tipo favo de mel (honeycomb) mostrada na Fig. 2(a). O arranjo de
pontos aparenta ser o mesmo quando visto de pontos que são primeiros vizinhos, apenas
se rotacionarmos o conjunto por 180o ao nos posicionar no ponto vizinho mais próximo.
Ambos os pontos A e B mostrados na Fig.2(a) têm três primeiros vizinhos, situados à
mesma distância, com mesmos ângulos entre si. Entretanto, as orientações relativas desses
primeiros vizinhos não são idênticas quando vistas de A ou B. Sendo assim, os vértices
2

A rede de Bravais também pode ser vista com o conjunto de vetores que liga cada um destes pontos
a todos os demais. Durante este trabalho, as vezes nos referiremos a rede de Bravais como conjunto de
pontos, as vezes como conjunto de vetores.
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(pontos) de uma rede honeycomb3 não formam uma rede de Bravais. Por sua vez, essa
rede pode ser vista como uma rede triangular [Fig. 2(b)] formada por todos os pontos
vermelhos (tipo A), ou todos azuis (tipo B), com dois átomos (um vermelho e um azul)
em cada célula primitiva [região em cinza na Fig. 2(b)]. Discutiremos o conceito de célula
primitiva na próxima seção.

Figura 2: Rede honeycomb. (a) A rede formada pelos vértices da rede honeycomb não constituı́
uma rede de Bravais, pois esses pontos não são todos equivalentes, uns tem um dos vizinhos a
esquerda, por exemplo, e outros a direita. (b) A rede honeycomb pode ser descrita como uma
rede de Bravais triangular com dois átomos (um vermelho e um azul) por célula primitiva (em
cinza).

A rede honeycomb será objeto de análise neste trabalho, pois os átomos de carbono
no grafeno se organizam com esta disposição.

1.1.2

Célula primitiva unitária

Um certo volume finito do espaço que quando transladado pelos vetores da rede de
Bravais preenche todo o espaço sem sobrepor-se a si próprio ou deixar espaços VAZIOS
é chamado célula primitiva ou célula primitiva unitária da rede. É importante frisar que
não há uma forma única de escolher a célula primitiva de uma dada rede de Bravais.
Uma célula primitiva deve conter precisamente um ponto da rede apenas. Quando
há pontos nos vértices ou sendo compartilhados por mais de uma célula, estes devem
ser contados com pesos que levam em conta o número de células a que eles pertencem.
Portanto, se n é a densidade de pontos da rede e v é o volume da célula primitiva, então
nv = 1. Assim v = 1/n. Como este resultado vale para qualquer escolha de célula
primitiva, o volume de uma célula primitiva é independente da escolha.
A célula primitiva trivial associada a um conjunto de vetores primitivos a1 , a2 , a3 , é
3

Adotaremos nesta dissertação alguns termos em inglês, ao invés de sua tradução para o português,
devido ao seu amplo uso destas terminologias na comunidade cientı́fica. Também porque as traduções
desses termos costumam representar grandes sentenças na nossa lı́ngua.
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o grupo de todos os pontos r da forma
r = x1 a1 + x2 a2 + x3 a3

(1.2)

onde xi representa os números reais compreendidos entre 0 e 1, ou seja, a célula primitiva
é representada pelo prisma gerado pelos três vetores primitivos a1 , a2 e a3 . Essa escolha
tem a desvantagem de não apresentar todos as simetrias da rede de Bravais. Uma escolha
que conserva a simetria total da rede é a célula primitiva de Wigner-Seitz. Ela é obtida
traçando-se planos bissetores perpendiculares aos segmentos de reta que ligam um dado
ponto da rede aos seus primeiros vizinhos. O volume poliédrico fechado formado pelos
planos constitui a célula de Wigner-Seitz. Essa célula independe da escolha dos vetores
primitivos e portanto conserva a simetria da rede.

1.1.3

Rede Recı́proca

A rede recı́proca desempenha um papel fundamental na maioria dos estudos analı́ticos
de estruturas periódicas. Este conceito surge de diversas formas, por exemplo, na teoria
de difração de raio X em cristais, ou em estudos abstratos das funções com periodicidade
da rede de Bravais.
Consideremos um conjunto de pontos R constituindo a rede de Bravais, e a onda plana
eik.r . Para um k qualquer, tal onda plana não terá a periodicidade da rede de Bravais.
Entretanto, para certas escolhas especiais desse vetor de onda, ela terá. O conjunto de
todos os vetores K que deixa a onda plana com a periodicidade de uma dada rede de
Bravais é conhecido como rede recı́proca. Matematicamente, o conjunto de vetores K que
constituem a rede recı́proca da rede de Bravais, representada pelos vetores R, é definido
pela relação:
eiK.(r+R) = eiK.r

(1.3)

onde r é um vetor arbitrário do espaço. Eliminando o fato comum eiK.r , a rede recı́proca
fica caracterizada pelo grupo de vetores de onda K que satisfaz a relação
eiK.R = 1

(1.4)

para todos os vetores R da rede de Bravais.
Note que a rede recı́proca é definida sempre em relação a uma rede de Bravais. Assim, essa rede de Bravais é comumente denominada de rede direta, associada à sua rede
recı́proca. Por sua vez, a rede recı́proca é ela própria uma rede de Bravais. Dado um
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29

conjunto de vetores primitivos a1 , a2 e a3 que definem uma rede direta de Bravais, a rede
recı́proca associada pode ser gerada pelos vetores primitivos a seguir:
a2 ◊ a3
a1 · (a2 ◊ a3 )
a3 ◊ a1
b2 =2ﬁ
a1 · (a2 ◊ a3 )
a1 ◊ a2
b3 =2ﬁ
a1 · (a2 ◊ a3 )

(1.5)

bi · aj = 2ﬁ”ij

(1.6)

b1 =2ﬁ

Para verificar a Eq. (1.5), note que os vetores bi e aj satisfazem a relação

onde ”ij é o delta de Kronecher, ”ij = 0 se i ”= j e ”ij = 1 se i = j. Note também que

a· (b ◊ c) representa o volume do prisma delimitado por estes três vetores. Os vetores K
da rede recı́proca podem ser escritos como combinação linear dos vetores bi :
K = k1 b1 + k2 b2 + k3 b3

(1.7)

com ki inteiros. Como R = n1 a1 + n2 a2 + n3 a3 , com ni também inteiros, segue da Eq.
(1.6) que
K · R = 2ﬁ(k1 n1 + k2 n2 + k3 n3 )

(1.8)

demonstrando que os vetores K gerados desta forma satisfazem a Eq. (1.4).
A célula primitiva de Wigner-Seitz (ver Seç. 1.1.2) da rede recı́proca é conhecida
como primeira zona de Brillouin, ver Fig. 3.

Figura 3: A imagem a esquerda é uma representação de uma rede de Bravais triangular composta
pelos pontos, e um par de vetores primitivos. A direita, representa os pontos que compõem a
rede recı́proca e dois vetores que a geram. A primeira zona de Brillouin, em cinza, é uma célula
de Wigner-Seitz na rede recı́proca.
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1.1.4

Elétrons em um potencial periódico

Os elétrons em um sólido cristalino estão submetidos ao potencial elétrico dos ı́ons que
estão organizados em um arranjo periódico (Ref. [24]). Sólidos reais possuem impurezas e
imperfeições, porém, vamos considerar apenas um cristal perfeito ideal (qualitativamente
mostrado na Fig. 4). Nestas condições, o potencial efetivo desta rede cristalina apresenta
simetria de translação:
U (r + Ri ) = U (r)

(1.9)

onde Ri são os vetores que formam a rede de Bravais. Inicialmente iremos utilizar a aproximação de elétrons independentes, na qual a interação entre os elétrons é representada
por um potencial médio. Sendo assim, o potencial U dado pela Eq. (1.9) pode ser considerado como o potencial efetivo total atuando sobre um elétron em um sólido perfeito.

Figura 4: Potencial periódico tı́pico, plotado ao longo de uma linha de ı́ons e ao longo de uma
linha a meia distância entre planos iônicos. Os pontos pretos são as posições de equilı́brio dos
ı́ons; as curvas cheias são o potencial ao longo de uma linha de ı́ons; a curva pontilhada representa
o potencial a meia distância entre dois planos iônicos; e a curva tracejada é o potencial dos ı́ons
isolados.

A equação de Schrödinger que descreve os elétrons independentes em um sólido é dada
por

S

T

~2 Ò 2
ĤÂ = U ≠
+ U (r)VÂ = ‘Â
2m

(1.10)

com o potencial U (r) satisfazendo a Eq. (1.9). Os estados eletrônicos descritos por
essa equação (1.10) são conhecidos como estados de Bloch e possuem uma importante
propriedade decorrente do Teorema de Bloch4 . Os autoestados Â da Eq. (1.10), podem
ser escritos como o produto entre uma onda plana, de vetor de onda k, com uma função
4

Para a demonstração desse teorema e outros detalhares, consultar as Refs. [23, 22, 25].
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u(r) que tem mesma periodicidade do potencial U (r):
Ân,k (r) = eik·r un,k (r)

(1.11)

un,k (r + Ri ) = un,k (r)

(1.12)

onde:
Alternativamente, podemos refrasear essa particularidade dizendo que o resultado da
translação espacial de um estado de Bloch por um vetor qualquer Ri da rede direta,
corresponde ao aparecimento apenas de uma fase eik·Ri , ou seja,
Ân,k (r + Ri ) = eik·Ri Ân,k (r)

(1.13)

Este resultado decorre diretamente da Eq. (1.11).
Uma condição de contorno geralmente usada em um sistema finito é a de Born-von
Karman, que impõe que
Â(r + Ni ai ) = Â(r) i = 1, 2, 3

(1.14)

onde ai são vetores primitivos e os Ni são números inteiros da ordem de N 1/3 , onde
N = N1 N2 N3 é o número total de células primitivas no cristal. Assumindo esse tipo
de condição de contorno, pode-se chegar à conclusão que, um sistema com N células
primitivas na rede cristalina é descrito por funções de onda Ân,k com N vetores de onda k
restritos a uma célula unitária da rede recı́proca (geralmente a primeira zona de Brillouin)
[22]. Cada vetor de onda permitido ocupa um volume

(2ﬁ)3
V

no espaço recı́proco, onde V

é o volume do sólido. Logo, no limite de um cristal muito grande, os valores permitidos
de k são praticamente contı́nuos.
O vetor de onda k, que aparece no teorema de Bloch, é um número quântico caracterı́stico da simetria de translação do potencial periódico, e é também conhecido como
momento cristalino do elétron. Podemos sempre confinar k à primeira zona de Brillouin
(ou qualquer outra célula primitiva da rede recı́proca), pois qualquer kÕ fora dessa zona
pode ser escrito como
k = kÕ + K

(1.15)

onde K é um vetor da rede recı́proca e k pertence a primeira zona. Como eiK·R = 1 para
qualquer vetor da rede recı́proca, se a Eq. (1.13) vale para kÕ , valerá também para k. Isto
pode ser explicitado por
Ân,k+K (r) =Ân,k (r)
‘n (k + K) =‘n (k)

(1.16)
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O ı́ndice n aparece no teorema de Bloch porque, para um dado k, há várias soluções
para a equação de Schrödinger. Para esclarecer, consideremos todas as soluções da equação
de Schrödinger da forma de Bloch
Â(r) = eik·r u(r)

(1.17)

onde k é fixo e u tem a periodicidade da rede de Bravais. Substituindo isto na equação
de Schrödinger, nós teremos que u é determinado pela seguinte equação de autovalores:
S

Q

R2

T

~2 a 1
Ĥk uk (r) = U
Ò + kb + U (r)Vuk (r)
2m i
= ‘k uk (r)

(1.18)

com condições de contorno
uk (r) = uk (r + R)

(1.19)

Por causa dessa condição, podemos tratar (1.18) como um problema de autovalor restrito
a uma única célula primitiva do cristal. Restringindo o problema a um volume finito,
de maneira geral, esperamos encontrar uma famı́lia infinita de soluções com autovalores
discretamente espaçados, os quais nomeamos com um ı́ndice de banda n, tal como ocorre
no problema de um elétron livre dentro de uma caixa de dimensões finitas.
Em termos do problema de autovalor especificado pelas Eqs. (1.18) e (1.19), o vetor de
onda k aparece apenas como um parâmetro no Hamiltoniano Ĥk . Podemos então esperar
que cada nı́vel de energia varie continuamente com k. Dessa maneira, nós chegamos a
uma descrição dos nı́veis eletrônicos em potenciais periódicos em termos de uma famı́lia
de funções contı́nuas ‘n (k). Nos referimos as informações contidas nessas funções como
estrutura de banda do sólido, ver Fig. 5(a).
Para cada n, o conjunto de nı́veis eletrônicos especificados por ‘n (k) é chamada de
banda de energia. Por causa de ‘n (k) ser periódica em k e contı́nua, ela possui um valor
máximo e mı́nimo. Podem existir também faixas de energia separando alguns bandas
onde não há solução da equação de Schrödinger para valores reais de k. Estas faixas
são chamadas gaps (ou lacunas) de energia, e elétrons com energias nesta faixa não se
propagam pela rede: a solução da Eq. (1.10) possui k imaginário nesta faixa e a envoltória
das funções de onda, dada pela Eq. (1.11), decai exponencialmente com a distância. Um
fato notável é que geralmente um elétron num nı́vel especificado pelo ı́ndice de banda n
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Figura 5: Bandas de energia (e a respectiva densidades de estados) do Vanádio (bcc) calculadas
por primeiros princı́pios, para valores do vetor de onda k ao longo de algumas direções de
simetria da 1a zona de Brillouin.

e vetor de onda k tem uma velocidade média não nula, dada por
vn (k) =

1
Òk ‘n (k)
~

(1.20)

Isto significa que há nı́veis estacionários para os elétrons no potencial periódico nos quais,
apesar da interação com os ı́ons da rede, eles se movem para sempre sem qualquer degradação da sua velocidade média.
1.1.4.1

Metal, isolante ou semicondutor?

Após obtermos a estrutura de banda de um sólido, devemos estudar como os elétrons
são distribuı́dos nestas bandas. O preenchimento das bandas e as suas estruturas determinam se o material será isolante, metálico ou semicondutor. Em cada banda de energia
é possı́vel colocar 2N elétrons (1 elétron com cada spin para cada vetor de onda k na 1a
zona de Brillouin). À temperatura T = 0, serão preenchidos primeiramente os nı́veis de
energia mais baixa. A energia do último nı́vel preenchido é chamada de energia de Fermi.
Se um sistema possui apenas bandas completamente cheias e outras completamente vazias, haverá um gap de energia, que é a diferença entre a energia do nı́vel ocupado mais
alto e a energia do nı́vel desocupado mais baixo. Materiais com este gap de energia muito
maior que kB T (onde T é da ordem da temperatura ambiente) são isolantes. Se o gap for
comparável a kB T , o sólido é um semicondutor.
Em sistemas metálicos, as bandas de energia estão parcialmente preenchidas, ou seja,
o nı́vel de Fermi está localizado dentro de uma faixa de energia de uma ou mais bandas.

34
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Para cada banda parcialmente preenchida, há uma superfı́cie que separa os nı́veis ocupados dos vazios, determinada por ‘n (k) = ‘F . O conjunto destas superfı́cies é chamado
de superfı́cie de Fermi. Pode-se dizer que quando é possı́vel definir uma superfı́cie de
Fermi em um sólido, ele possui propriedades metálicas pois há excitações permitidas com
energias infinitesimalmente acima do nı́vel de Fermi. Isto quer dizer que, ao aplicarmos
um campo elétrico externo sobre os elétrons, eles podem ser excitados passando para os
nı́veis desocupados com energia infinitesimalmente maiores, por menor que seja o campo.
Portanto, os sistemas metálicos possuem condutividade relativamente alta.
1.1.4.2

Funções de Wannier

A periodicidade na rede recı́proca explicitada na Eq. (1.16) nos permite fazer uma
expansão de Fourier das funções de Bloch Ân,k (r) (para r fixo) em ondas planas com
vetores de onda no espaço recı́proco da rede recı́proca, ou seja, na rede direta. Portanto,
podemos escrever:
1

Ân,k (r) = N ≠ 2

ÿ

„n (Ri , r)eiRi ·k

(1.21)

i

Os coeficientes da soma dependem tanto do vetor de onda Ri quanto de r, já que para
cada r temos uma função periódica em k diferente sendo expandida. Estes coeficientes
são dados pela transformada inversa:
1

„n (Ri , r) = N ≠ 2

ÿ
k

Ân,k (r)e≠iRi ·k

(1.22)

Para perceber a dependência explicita destes coeficientes com os parâmetros r e Ri ,
vamos substituir na equação a acima a expressão para Ân,k da Eq. (1.11), de modo que
obteremos:
1

„n (Ri , r) = N ≠ 2

ÿ
k

ei(r≠Ri )·k un,k (r)

(1.23)

e utilizando a periodicidade de un,k (r) dada pela Eq. (1.12), podemos escrever
1

„n (Ri , r) = N ≠ 2

ÿ
k

ei(r≠Ri )·k un,k (r ≠ Ri )

(1.24)

o que nos mostra que estes coeficientes só dependem da diferença r ≠ Ri :
„n (Ri , r) = „n (r ≠ Ri )

(1.25)

35
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Assim, a Eq. (1.21) pode ser reescrita como:
1

Ân,k (r) = N ≠ 2

ÿ
i

eiRi ·k „n (r ≠ Ri )

(1.26)

Os coeficientes „n (r≠Ri ) são conhecidos como funções de Wannier [25]. As funções de
Wannier centradas em diferentes sı́tios (ou com diferentes ı́ndices de banda) são ortogonais,
e como o conjunto completo de funções de Bloch pode ser escrito como combinação linear
das funções de Wannier, estas funções „n (r ≠ Ri ), para todo n e Ri , também formam um

conjunto completo. Elas são, portanto, uma base alternativa para uma descrição exata
dos nı́veis de elétrons independentes em um potencial periódico.

1.1.5

Densidade de estados e densidade de estados local.

Em diversas circunstâncias, precisamos calcular, por exemplo, quantidades que dependem de somas sobre todos nı́veis eletrônicos da forma:
Q=2

ÿ

Qn (k)

(1.27)

n,k

onde o fator 2 se deve à soma sobre os spins (vamos considerar por simplicidade que Qn (k)
não depende do spin) e para cada n a soma é sobre os valores permitidos de k (restritos
à primeira zona de Brillouin).
Para grandes valores de N (sólidos macroscópicos), a soma em k pode ser substituı́da
por uma integral. Como o volume ocupado no espaço recı́proco por cada k permitido é
k=

V
(2ﬁ)3

(onde V é o volume do sólido), teremos:
ÿ ⁄ d3 k
Q
=2
Qn (k)
V æŒ V
(2ﬁ)3
n

q = lim

(1.28)

Nos casos em que Qn (k) só depende de k através de ‘n (k), podemos reescrever:
q=2

ÿ⁄
n

⁄
ÿ ⁄ d3 k
d3 k
Q(‘n (k)) = d‘
”(‘ ≠ ‘n (k))Q(‘)
(2ﬁ)3
4ﬁ 3
n

(1.29)

Uma grandeza muito útil para avaliar certas propriedades eletrônicas é a densidade
de estados (DOS) ﬂ(‘). Ela representa o número de autoestados do sistema por unidade
de energia, como mostrado na Fig. 5(b). A densidade de estados pode ser definida como
ﬂ(‘) =

ÿ⁄
n

ÿ
d3 k
”(‘ ≠ ‘n (k)) =
ﬂn (‘)
3
4ﬁ
n

(1.30)
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onde ﬂn (‘) =

s d3 k
”(‘≠‘
4ﬁ 3

n (k))

é a densidade de estados associada à banda n. ﬂ(‘) funciona

com um contador de estados: ao integrarmos ﬂ(‘) em uma faixa de energia ”‘, o número
s

de estados nesta faixa de energia n(”‘) =

”‘

ﬂ(‘Õ )d‘Õ tem contribuições cada vez que

‘Õ = ‘n (k), enquanto que os ‘n (k) fora desta faixa não contribuem para n(”‘).
Outra grandeza muito utilizada nos cálculos de propriedades eletrônicas é a densidade
de estados local (LDOS), que é a soma das densidades de estados associadas às bandas n,
multiplicadas pelas probabilidades de se encontrar um elétron naquela banda na posição
r:
ﬂ(‘, r) =

ÿ⁄
n

1.2

d3 k
”(‘ ≠ ‘n (k))|Ân (r)|2
4ﬁ 3

(1.31)

Modelo de Ligações Fortes

O modelo de ligações fortes é apropriado para descrever sistemas em que a sobreposição das funções de onda atômicas é relativamente pequena e o potencial sentido por
um elétron difere pouco da descrição de átomos isolados, ou seja, um pouco do caráter
atômico ainda é preservado. Vamos considerar o hamiltoniano da Eq. (1.10):
Ĥ =

p̂2
+ Û
2m

(1.32)

onde o operador Û associado ao potencial periódico (dado pela Eq. (1.9) na representação
das posições) pode ser escrito como Û =

q

i

ûi . Este é o potencial periódico do cristal

expresso como uma soma de componentes ûi devido à cada sı́tio i. Os operadores ûi são
locais, com elementos de matriz:
Èr|ûi |rÕ Í © ”(r ≠ rÕ )u(r ≠ Ri )

(1.33)

Considere funções de onda atômicas |iÍ que são autofunções do Hamiltoniano de átomo

isolado:

3 2
p̂

4

+ ûi |iÍ = ‘i |iÍ
(1.34)
2m
Considerando apenas um orbital atômico em cada sı́tio e desprezando a sobreposição
(overlap) entre funções atômicas centradas em diferentes sı́tios, de forma que Èi|jÍ = ”ij ,

observa-se que as N funções de onda atômicas formam uma base completa e ortogonal
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para o sistema. Nesta representação, podemos escrever:
3 2
p̂

Èi|Ĥ|jÍ = Èi|

2m

3 2
p̂

= Èi|

2m

+ ûi +
4

ÿ

iÕ ”=i

4

ûiÕ |jÍ

+ ûi |jÍ + Èi|

© ‘i ”ij + tij

ÿ

iÕ ”=i

ûiÕ |jÍ

(1.35)

onde tij são conhecidos como integrais de transferência (hopping), e nos dão os elementos
não-diagonais do hamiltoniano que permitem elétrons do sı́tio i saltar para o sı́tio j. As
integrais de transferência são definidas como:
tij =Èi|
=

⁄

=

⁄

ÿ

iÕ ”=i

ûiÕ |jÍ =
S

d3 rÈi|rÍU

⁄

ÿ

iÕ ”=i

S

d3 rd3 rÕ Èi|rÍU
T

ÿ

S

d3 r„ú (r ≠ Ri )U

ÿ

iÕ ”=i

Èr|ûiÕ |rÕ ÍVÈrÕ |jÍ

iÕ ”=i

u(r ≠ RiÕ )VÈr|jÍ

T

(1.36)

T

u(r ≠ RiÕ )V„(r ≠ Rj )

onde utilizamos a Eq. (1.33). Pode-se mostrar que em sistemas com simetria de translação,
as integrais de transferência só dependem da diferença Ri ≠ Rj .
Se considerarmos i = j na Eq. (1.36), obteremos um termo diagonal de efeito cristalino
que pode ser incluı́do renormalizando a energia de sı́tio:
‘i = ‘i + tii

(1.37)

Partindo do hamiltoniano dado pela Eq. (1.32) e utilizando as Eqs. (1.35) e (1.37), temos
que:
Ĥ =

ÿ
i,j

|iÍÈi|Ĥ|jÍÈj| =

ÿ
i

|iÍ‘i Èi| +

ÿ
i”=j

|iÍtij Èj| .

(1.38)

Finalmente, podemos reescrevê-lo de uma forma mais compacta considerando que tii = ‘i :
Ĥ =

ÿ
i,j

|iÍtij Èj|

(1.39)

Este é o hamiltoniano do modelo de ligações fortes, ou hamiltoniano tight-binding. Em
geral, consideramos que a soma em i, j está restrita à um número relativamente pequeno
de sı́tios vizinhos mais próximos, pois as integrais de transferência tij (dadas pela Eq.
(1.36)) diminuem rapidamente com a distância Ri ≠Rj , já que as funções de onda atômicas
„(r ≠ Ri ) são bem localizadas.
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No formalismo de segunda quantização, ele pode ser escrito como:
Ĥ =

ÿ

(1.40)

tij ĉ†i ĉj

i,j

onde operador ĉ†i (ĉj ) cria (aniquila) um elétron no sı́tio i (j). Podemos diagonalizar
este hamiltoniano fazendo a transformada inversa da Eq. (1.26) obtendo os operadores de
criação e destruição nos estados de Bloch ĉ†k e ĉk , que são os autoestados do hamiltoniano:
1

„(r ≠ Ri ) = N ≠ 2
1

ĉ†i = N ≠ 2

ÿ
k

ÿ
k

e≠ik·Ri Âk (r)

(1.41)

e≠ik·Ri ĉ†k

(1.42)

Desta forma,
Ĥ =N ≠1
=N

≠1

ÿÿ

i,j k,kÕ

ÿÿ

i,j k,kÕ

Õ

tij e≠ik·Ri ĉ†k eik ·Rj ĉkÕ
Õ
tij e≠ik·(Ri ≠Rj ) ei(k ≠k)·Rj ĉ†k ĉkÕ

(1.43)

Como há simetria de translação, ti,j só depende da diferença das posições entre os sı́tios.
Assim, podemos chamar Rn = Ri ≠ Rj , e
‘(k) =

ÿ

(1.44)

Õ

e≠ik ·Rn tn

n

Logo,
Ĥ =

ÿ

k,kÕ

S

UN

≠1

ÿ
j

T

‘(k)ĉ†k ĉkÕ =

i(kÕ ≠k)·Rj V

e

ÿ
k

‘(k)ĉ†k ĉk

(1.45)

A relação explicitada na Eq. (1.44) mostra que a largura de banda está diretamente
relacionada com tij : quanto maior for a integral de transferência maior será a largura
de banda. Vemos, portanto, que bandas de energia associadas aos nı́veis atômicos com
menor energia média (mais ligados aos átomos) são mais estreitas, pois as funções de onda
correspondentes são mais localizadas.

1.3

Funções de Green de uma partı́cula

Todas as propriedades fı́sicas de um sistema de partı́culas independentes podem ser
expressas em termos das funções de Green de uma partı́cula. Considere uma equação não
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homogênea da forma:
{z ≠ h(r)}„(r) = f (r)

(1.46)

onde h(r) é um operador hermitiano. A função de Green é definida por:
{z ≠ h(r)}G(r, rÕ , z) = ”(r ≠ rÕ )

(1.47)

Se conhecemos a função de Green G(r, rÕ , z), a equação original pode ser resolvida multiplicando-se a Eq. (1.47) pela parte não homogênea da Eq. (1.46), f (rÕ ) e, integrando em
rÕ , obtém-se:
⁄

3 Õ

d r {z ≠ h(r)}G(r, r , z)f (r ) =
Õ

{z ≠ h(r)}

⁄

Õ

⁄

d3 rÕ ”(r ≠ rÕ )f (rÕ )

d3 rÕ G(r, rÕ , z)f (rÕ ) = f (r) .

Comparando com a Eq. (1.46) podemos identificar
„(r) =

⁄

d3 rÕ G(r, rÕ , z)f (rÕ ) .

(1.48)

No caso em que z = {⁄n }, onde ⁄n são os autovalores de h(r), a solução „(r) é dada pela
equação de Lippmann-Schwinger [26]:

„(r) = „0 (r) +

⁄

d3 rÕ G(r, rÕ , ⁄)f (rÕ ) ,

(1.49)

onde „0 (r) é a solução da equação homogênea {z ≠ h(r)}„0 (r) = 0 associada à Eq. (1.46).
A equação de Schrödinger de uma partı́cula na representação das posições pode ser
escrita na forma:
ĤÂ(r) + V̂ Â(r) = ‘Â(r) ou ainda
{‘ ≠ Ĥ}Â(r) = V̂ Â(r)

(1.50)
(1.51)

Para elétrons submetidos à um potencial periódico, o hamiltoniano Ĥ já inclui o potencial
da rede cristalina U (r), para o qual temos os autoestados dados pelo teorema de Bloch, e
V̂ é uma perturbação à este potencial. As funções de Green de uma partı́cula neste caso,
são definidas por
{z ≠ Ĥ}G(r, rÕ , z) = ”(r ≠ rÕ )

(1.52)

ou ainda, em termos de operadores:
(z 1̂ ≠ Ĥ)Ĝ(z) = 1̂
onde 1̂ é o operador identidade.

æ

Ĝ(z) = (z 1̂ ≠ Ĥ)≠1

(1.53)
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Outra forma muito utilizada de escrevê-la é através da representação espectral, na
qual consideramos um conjunto completo ortogonal, formado pelos autoestados Ân de Ĥ:
Ĝ(z) =

ÿ

|Ân ÍÈÂn | ÿ |Ân ÍÈÂn |
=
z ≠ ‘n
z ≠ Ĥ
n

n

Na representação das posições:

G(r, rÕ , z) =

ÿ
n

Ân (r)Ânú (rÕ )
z ≠ ‘n

(1.54)

(1.55)

Como os autovalores de Ĥ são reais, Ĝ é uma função analı́tica no plano complexo z com
pólos nos autovalores z = ‘n . Se o espectro de autovalores for contı́nuo, haverá um corte
nesta região do eixo real. Os limites
G+ (‘) =
G≠ (‘) =

lim G(‘ + i÷) e

(1.56)

lim G(‘ ≠ i÷)

(1.57)

÷æ0+
÷æ0+

existem, mas são diferentes. A Eq. (1.56) define a função de Green retardada e a Eq.
(1.57) define a função de Green avançada5 .

1.3.1

LDOS em termos das funções de Green

Utilizando a identidade:
lim+

÷æ0

3 4

1
1
=P
û iﬁ”(x) ,
x ± i÷
x

(1.58)

onde P (x) representa o valor principal, podemos reescrever os termos diagonais das
funções de Green retardada e avançada na representação espectral dada pela Eq. (1.55):
G± (r, r, ‘) =

lim+

÷æ0

S

= PU

ÿ
n

ÿ
n

Ân (r)Ânú (r)
‘ ± i÷ ≠ ‘n
T

ÿ
|Ân (r)| V
û iﬁ
”(‘ ≠ ‘n )|Ân (r)|2 .
‘ ≠ ‘n
n
2

(1.59)
(1.60)

Identificamos assim a densidade de estados local [Eq. (1.31)] em termos da função de
Green:

5

1
ﬂ(r, ‘) = û Im{G± (r, r, ‘)} .
ﬁ

(1.61)

Neste trabalho também denotaremos as funções de Green retardadas por GR e as avançadas por GA .
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1.3.2

Equação de Dyson

Podemos encontrar as funções de Green G de um sistema com hamiltoniano dado por
Ĥ = Ĥ0 + V̂ relacionando-a com a função de Green associada ao sistema isolado descrito
por Ĥ0 . As funções de Green associadas com Ĥ0 e com Ĥ são definidas por:
ĝ = (z ≠ Ĥ0 )≠1

Ĝ = (z ≠ Ĥ0 ≠ V̂ )≠1 .

(1.62)
(1.63)

Podemos então reescrever a Eq. (1.63) na forma:
(z ≠ Ĥ0 ≠ V̂ )Ĝ = 1̂

(z ≠ Ĥ0 )Ĝ = 1̂ + V̂ Ĝ

Ĝ = ĝ + ĝ V̂ Ĝ ,

(1.64)
(1.65)
(1.66)

Esta é a chamada equação de Dyson. Em termos das representações dos operadores,
ela pode ser reescrita na forma:
Èi|Ĝ|jÍ = Èi|ĝ|jÍ +
Gij = gij +

ÿ

ÿ

m,n

Èi|ĝ|mÍÈm|V̂ |nÍÈn|Ĝ|jÍ

gim V̂mn Gnj .

(1.67)
(1.68)

m,n

Esta equação pode ser utilizada no desenvolvimento de um método recursivo que é
útil para o cálculo das funções de Green de alguns sistemas de interesse, como veremos a
seguir.
1.3.2.1

Método recursivo para obtenção das funções de Green

Equação (1.68) pode ser utilizada num método recursivo para o cálculo das funções
de Green de uma partı́cula em sistemas de interesse. Consideremos, por exemplo, o caso
de uma cadeia atômica homogênea. O método consiste em adicionar átomo por átomo
formando a cadeia iterativamente da seguinte forma: inicialmente consideramos que temos
2 átomos isolados, os quais chamaremos de 0 e 1, como ilustrado na Fig. 6(a). As funções
de Green dos átomos isolados são g00 = g11 = (z ≠ ‘0 )≠1 , onde ‘0 é a energia atômica.
Para formar o dı́mero, no modelo de ligações fortes com interação apenas entre primeiros

vizinhos [Fig. 6(b)], os dois átomos deverão ser conectados através de um potencial dado

1.3 Funções de Green de uma partı́cula

42

Figura 6: a) Dois átomos isolados. b) Dı́mero. c) Dı́mero mais um átomo isolado. d) Cadeia de
3 átomos.

por:
V̂ = |0Ít01 È1| + |1Ít10 È0| ,

(1.69)

onde t é o hopping entre os átomos. Utilizando a equação de Dyson, podemos calcular
todos os elementos da função de Green do dı́mero através de um sistema fechado de
equações:
G00 = g00 + g00 t01 G10 ,

(1.70)

G10 = g11 t10 G00 ,

(1.71)

G11 = g11 + g11 t10 G01 ,

(1.72)

G01 = g00 t01 G11 .

(1.73)

Agora que conhecemos as funções de Green do dı́mero, podemos adicionar um terceiro
átomo [Fig. 6(c)], cuja função de Green isolada é g22 = (z ≠ ‘0 )≠1 . A conexão do átomo
2 ao dı́mero é feita da mesma forma, através de um potencial similar à Eq. (1.69),

porém envolvendo as integrais de transferência t12 e t21 . As funções de Green do sistema
composto pelos três átomos [Fig. 6(d)] podem ser calculadas novamente usando a equação
de Dyson.
De maneira geral, o método consiste em supor conhecida as funções de Green associadas à uma cadeia com N átomos e do átomo isolado. Utilizando a Eq. (1.68), podemos
calcular as funções de Green para a cadeia com N + 1 átomos.
Se quisermos aplicar o método recursivo para obter a função de Green de uma fita,
por exemplo, ao invés de adicionarmos um átomo por vez, adicionamos camadas. Assim
os ı́ndices i e j na Eq. (1.68) vão denominar diferentes camadas; cada elemento gij , Gij
e V̂mn será não mais um escalar, mas uma matriz M ◊ M , onde M é o número de sı́tios

em cada camada. Geralmente, a função de Green de cada camada é obtida por inversão
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direta do hamiltoniano, através da Eq. (1.53).
Para termos uma noção da vantagem computacional ao se usar esse método recursivo,
suponhamos que queremos as funções de Green G1N entre a primeira e a última camada de
uma fita com N camadas e M átomos em cada uma delas6 . As operações computacionais
necessárias para se obter a função de Green G1n , quando uma nova camada n é adicionada,
são produtos ou inversões de matrizes 2M ◊ 2M , e a quantidade total de tais operações é

proporcional ao tamanho N do sistema. Como o esforço computacional para um produto
ou inversão de matrizes escala com (2M )3 em número de operações de pontos flutuantes, o
esforço numérico total para se executar o método recursivo escala com M 3 N para sistemas
grandes (N ∫ 1). Dessa forma, o método recursivo é mais eficiente por um fator N 2

comparado com a inversão direta da matriz completa [z ≠H], de ordem (2M N )◊(2M N ),
que escala com M 3 N 3 [27]. O preço que se paga é ter acesso apenas a um pequeno

subconjunto das funções de Green. A inversão direta nos forneceria a função de Green
completa Gij para qualquer i, j = 1, 2, ..., N que, em alguns casos, é necessária como
veremos na Seç. 2.3.
Para ilustrar o uso deste método, vamos obter a função de Green de superfı́cie S de
uma cadeia unidimensional homogênea semi-infinita onde a estrutura eletrônica é descrita
pelo modelo de ligações fortes. Se o sistema é semi-infinito, a adição de um átomo na
ponta da cadeia não deve alterar a função de Green de superfı́cie, ou seja:
lim gN N = GN +1N +1 .

N æŒ

(1.74)

Inicialmente temos o sistema mostrado na Fig. 7. Conectamos o átomo isolado N + 1 à

Figura 7: Cadeia semi-infinita com um átomo adicional que será ligado à cadeia através de um
potencial dado pela Eq. (1.75) (linha tracejada).

cadeia através do potencial:

6

V̂ = |N ÍtN N +1 ÈN + 1| + |N + 1ÍtN +1N ÈN | .

(1.75)

Por exemplo, esse subconjunto da função de Green é o que é necessário para calcular a condutância
através dessa fita, ver Seç. 2.2.3.
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Usando a Eq. (1.68) obtemos:
GN +1N +1 = gN +1N +1 + gN +1N +1 tN +1N GN N +1 , e
GN N +1 = gN N tN N +1 GN +1N +1 ,

(1.76)
(1.77)

onde gN +1N +1 = (z ≠ ‘0 )≠1 é a função de Green do átomo isolado N + 1 e gN N é a função
de Green da ponta da cadeia semi-infinita. Impondo que GN N = GN +1N +1 = S, obtemos
a função de Green de superfı́cie como solução da equação:
S = gN +1N +1 + gN +1N +1 tN +1N StN N +1 S .

(1.78)

Considerando tN +1N = tN N +1 = t, encontramos:
S=

(z ≠ ‘0 ) ±

Ò

(z ≠ ‘0 )2 ≠ 4t2

2t2

,

(1.79)

onde o sinal deve ser escolhido para que a densidade de estados ﬂ = ≠ ﬁ1 Im{S} seja sempre
positiva.

1.4

Modo Tranverso

No próximo capı́tulo, usaremos repetidamente o conceito de modos transversos, ou
sub-bandas. Nos condutores estreitos, os diferentes modos transversos estão bem separados em energia e tais condutores são frequentemente chamados de guias de onda
eletrônicos [2].
Para introduzirmos este conceito, consideremos um condutor bidimensional infinitamente grande e uniforme na direção-x e finito na direção-y, de largura L. Vamos considerar
os elétrons se movendo neste material como um gás de elétrons livres [22]. Deste modo,
o movimento dos elétrons em tal condutor pode ser descrito como se fossem partı́culas
independentes, cujo hamiltoniano só tem o termo cinético, satisfazendo a equação de
Schrödinger independente do tempo:
~2 Ò 2
ĤÂ = ≠
Â = EÂ
2m

(1.80)

onde m é a massa dos elétrons. As autofunções desta equação são ondas planas Âk (r) =
Ô1 eik·r
A

com autovalores E(k) =

~2 (kx2 +ky2 )
.
2m

A é a área sobre a qual a função de onda é

normalizada. Usando-se condições de contorno de Born-von Karman, impomos que
Â(x, y + L) = Â(x, y)

(1.81)
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Aplicando-se esta condição de contorno à função de onda Âk (r), obtém-se:
eiky L = 1

(1.82)

o que determina os possı́veis valores de ky :
ky =

2ﬁn
L

(1.83)

onde n é um número inteiro. Assim, as autoenergias do sistema correspondente às autofunções Ân serão
E(n, k) =

~2 k 2
h2 n2
+
2m
2mL2

(1.84)

Estados com diferentes ı́ndice n são ditos pertencerem a diferentes sub-bandas. O
espaçamento entre duas sub-bandas é igual a (~2 ﬁn)/mL. Quanto mais estreito for o
condutor, mais afastadas estarão as sub-bandas. Estas sub-bandas são comumente referenciadas por modos transversos em analogia aos modos num guia de onda eletromagnético.
Condutores de tamanhos macroscópicos geralmente são suficientemente largos para que
o transporte se dê através de muitos modos transversos, onde o espaçamento entre eles é
muito pequeno. Contudo, para condutores estreitos, apenas alguns poucos modos podem
está acessı́veis ao sistema, e devido ao largo espaçamento entre modos, pode-se ter uma
condutância quantizada, como será visto no próximo capı́tulo.

1.5

Sistemas mesoscópicos e comprimentos caracterı́sticos

Condutores cujas dimensões é intermediária entre o microscópico e o macroscópicos
são chamados de mesoscópicos. Entenda-se por objetos microscópicos aqueles não maiores que alguns poucos raios atômicos tı́picos, e portanto não grandes o suficiente para
apresentar comportamento ôhmico. Geralmente um condutor apresenta um comportamento ôhmico quando suas dimensões são bem maiores que a escala de cada um dos
três comprimentos caracterı́sticos: (1) o comprimento de onda de de Broglie ⁄, que está
relacionado com a energia cinética dos elétrons; (2) o livre caminho médio lm , que é a
distância média que um elétron viaja entre colisões sucessivas; e (3) o comprimento de
relaxação de fase lÏ , que é a distância que um elétron viaja antes de perder sua fase inicial.
Estes comprimentos caracterı́sticos variam amplamente de um material para outro, e são
também fortemente afetados pela temperatura, campos magnéticos, etc. Por essa razão,
fenômenos de transporte mesoscópicos vêm sendo observados em condutores num vasto
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intervalo de dimensões, de poucos nanômetros até centenas de micrômetros [2].
O livre caminho médio pode ser usado para distinguir entre o transporte difusivo, no
qual o livre caminho médio é menor que as dimensões do sistema (lm < W, L); o transporte
balı́stico (ver Fig. 8), no qual o livre caminho médio é maior que as dimensões do sistema
(W, L < lm ); e o quase balı́stico, no qual os espalhamentos de borda e de impurezas
internas são igualmente importante (W < lm < L) [1]. As nanofitas perfeitas de grafeno,
ou seja, sem impurezas ou desordem, apresentam um transporte balı́stico, mesmo com
grande dimensões. Isso acontece porque elétrons em uma rede cristalina perfeita viajam
como se estivessem no vácuo, mas com uma massa efetiva.

Figura 8: Trajetórias eletrônica caracterı́sticas para os regimes de transporte difusivo (lm <
W, L), quase balı́stico (W < lm < L) e balı́stico (W, L < lm ), para o caso de espalhamento
especular de contorno. Figura retirada da tese de doutorado de Ritter [1]

Passaremos agora a discutir o formalismo de Landauer para o transporte eletrônicos
em sistemas mesoscópicos no regime de baixas temperaturas e baixas voltagens.
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2

Transporte Eletrônico em
Sistemas Nanoscópicos

Nesse capı́tulo faremos um breve resumo do formalismo de Landauer, que é útil para
descrever fenômenos de transporte em sistemas mesoscópicos. Nessa abordagem, a corrente que atravessa um condutor é descrita em termos da probabilidade de um elétron ser
transmitido através dele. Em trabalhos de 1988 e 1992 [28, 29], Landauer relacionou a
condutância calculada em regime de resposta linear com a probabilidade de transmissão e
chamou a atenção para questões sutis que surgem quando aplicamos essa relação à condutores que têm uma probabilidade de transmissão próxima da unidade (regime balı́stico).
Por exemplo, se aplicarmos uma voltagem através de um condutor balı́stico, obtemos uma
corrente finita, indicando que sua resistência é diferente de zero. Cabe então a pergunta:
pode um condutor balı́stico apresentar uma resistência elétrica? Se não, então de onde
surge a resistência medida em experimentos desse tipo? Essas questões foram esclarecidas
por Imry [30], ampliando noções anteriores devido a Engquist e Anderson [31]. Por sua
vez, Büttiker estendeu essa abordagem para descrever medidas realizadas com vários contatos e na presença de campos magnéticos. Esta formulação, conhecida como formalismo
de Landauer-Büttiker, tem sido amplamente usada na interpretação de experimentos de
transporte em sistemas mesoscópicos.
Nas próximas seções, discutiremos fluxo de corrente em baixas temperaturas e em
um dado intervalo de energia µ1 > E > µ2 . Assumiremos também que caracterı́sticas
de transmitância não dependem da energia nesse intervalo, portanto, esse intervalo de
energia como um todo pode ser visto como um único canal de energia. Entretanto,
em geral, o fluxo de corrente pode acontecer em grandes intervalos de energia, onde as
caracterı́sticas de transmissão pode variar fortemente nesse intervalo. Para estes casos,
se faz necessário uma generalização da discussão para incluir múltiplos canais de energia,
de modo a descrever propriedades de transporte em temperaturas mais altas e grandes
diferenças de potencial elétrico. Não abordaremos essa generalização aqui nesse trabalho,
visto que estamos interessados no regime de baixas temperaturas e baixas voltagens.
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Sugerimos o livro do Supriyo Datta [2] para maiores detalhes, pois boa parde deste capı́tulo
é baseada nele.

2.1

Resistência em condutores balı́sticos

Considere um condutor retangular plano ligado a dois contatos largos como indicado
na Fig. 9. Se as dimensões do condutor forem muito maiores que os comprimentos caracterı́sticos tı́picos do sistema (por exemplo, o livre caminho médio), sabemos que a condutância do sistema é dada por G = ‡W/L1 , onde a condutividade ‡ é uma caracterı́stica
do material (independente das dimensões da amostra), L é o comprimento e W a largura
do condutor. Se essa relação ôhmica permanecesse válida quando o comprimento L fosse
reduzido indefinidamente, esperarı́amos um crescimento indefinido da condutância, para
L æ 0. Experimentalmente, entretanto, observa-se que a condutância aproxima-se de um

valor limite GC , quando o comprimento do condutor se torna muito menor que o livre
caminho médio eletrônico, L << lm . Consideraremos em nossas discussões que efeitos
relacionados a interferências quânticas são desprezı́veis.

Figura 9: Condutor sanduichado entre contatos através do qual uma diferença de potencial é
aplicada.

A resistência em condutores balı́sticos surge de efeitos na interface entre o condutor
e os contatos, que podem ser de materiais distintos. Dessa forma, iremos nos referir a
esta resistência (G≠1
C ) como resistência de contato. Como estamos supondo que os contatos são relativamente largos, a corrente nestes contatos é carregada por infinitos modos
transversos2 , mas dentro do condutor por apenas alguns poucos modos. Isto requer uma
redistribuição da corrente entre os modos que transportam corrente na interface, dando
origem assim a uma resistência de interface, denominada resistência de contato. Podemos
1

Neste trabalho, seguindo vários autores na literatura, usaremos a letra G para denominar a condutância. Contudo, essa mesma letra já foi usada no Cap. 1 para designar a função de Green. A
distinção direta entre as duas notações é que Ĝ para funções de Green terá sempre um chapéu, que
serve para indicar que é um operador, ou ainda, uma matriz; enquanto que G para condutância não terá
ornamento.
2
Esse conceito foi introduzido na Seção 1.4
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nos livrar dessa resistência de contato simplesmente fazendo o contato idêntico ao condutor? Sim, mas neste caso a abordagem utilizada torna-se inadequada. Os contatos devem
ser ‘infinitamente’ mais condutores que os condutor afim de justificar nossa suposição de
que o potencial varia inteiramente através do condutor devido a voltagem aplicada.
Para calcular a resistência de contato G≠1
c nós consideramos um condutor balı́stico e
calculamos a corrente através dele para uma dada diferença de potencial µ1 ≠ µ2 aplicada
nos terminais do condutor. É simples calcular esta corrente se assumirmos que os contatos

são ‘não reflexivos’, isto é, os elétrons podem entrar neles a partir do condutor sem sofrer
reflexão. Cálculos numéricos indicam que, contanto que as energias não estejam muito
próximas ao mı́nimo da banda, um elétron pode sair de um condutor estreito e adentrar
num contato largo com probabilidades de reflexão desprezı́veis [32]. Isto é o que queremos
dizer com contatos ‘não reflexivos’. As aspas aqui servem como lembrete de que a reflexão
é desprezı́vel apenas quando a transmissão se dá do condutor estreito para um contato
largo. Indo ao inverso, do contato para o condutor, a reflexão pode ser bastante grande.

2.1.1

Calculo da corrente

Para calcular a corrente notemos que os estados num condutor estreito estão associados a diferentes modos transversos, ou sub-bandas, como discutido na Seção 1.4. Cada
modo tem uma relação de dispersão E(N, k), como ilustrada na Fig. 10, com uma energia
mı́nima dada por
‘N = E(N, k = 0)

(2.1)

abaixo da qual ele não se propaga. O número de modos transversos propagantes, M , que
tem energia mı́nima menor que E é dado por:
M (E) =

ÿ
N

◊(E ≠ ‘N )

(2.2)

onde ◊(x) é a função degrau que vale 1 se x > 0, e 0 caso contrário. Podemos calcular
a contribuição de cada modo transverso para a corrente (numerados por ‘N ’ na Fig. 10)
separadamente e então somá-las.
Considere um único modo transverso cujos estados +k (k denota o número de onda
na direção-x) estão ocupados de acordo com alguma função de distribuição f + (E). Um
gás de elétrons com n = N/L elétrons por unidade de comprimento movendo-se com uma
velocidade ‹ transporta uma corrente igual a en‹, onde N é o número de portadores
no condutor e L seu comprimento. Como a densidade de elétrons associada com um
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Figura 10: Relação de dispersão para diferentes modos transversos (sub-bandas) em um contutor
estreito.

único estado k num condutor de comprimento L é (1/L), podemos escrever a corrente I +
carregada pelos estados +k como
I+ =

eÿ +
e ÿ 1 ˆE +
‹f (E) =
f (E).
L k
L k ~ ˆk

(2.3)

onde f + (E) é a função de Fermi. Aqui, usamos a Eq. (1.20) para a velocidade em termos
da relação de dispersão E(k). Assumindo condições de contorno de Born-von Karman
(Pag. 31) e supondo que L ∫ a, onde a é o espaçamento da rede, podemos substituir a
soma em k por3 :

ÿ
k

obtendo

≠æ

L ⁄
2(devido ao spin) ◊
dk
2ﬁ

,

(2.4)

2e ⁄ Œ +
I =
f (E)dE
(2.5)
h ‘
onde ‘ é a energia mı́nima do modo transverso. Nós podemos estender este resultado
+

para multi-modos e assim escrevemos a corrente, I + , transportada pelos estados +k num
condutor como

2e ⁄ Œ +
I =
f (E)M (E)dE
(2.6)
h ‘
Note que este é um resultado geral que independe da forma explı́cita da relação de dis+

persão E(k) do modo transverso: a corrente transportada por modo por unidade de
energia por um estado ocupado é igual a 2|e|/h, que é da ordem de 80 nA/meV.
3

Ver Seç. 1.1.5.
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2.1.2

Resistência de contato

Assumindo que o número de modos M é constante em um intervalo de energia µ1 >
E > µ2 , podemos escrever
I=

2e2 (µ1 ≠ µ2 )
M
h
e

ou Gc =

2e2
M
h

(2.7)

de modo que a resistência de contato, que é a resistência de um condutor balı́stico, é dada
por

(µ1 ≠ µ2 )/e
h
12, 9 k
= 2 ¥
.
(2.8)
I
2e M
M
Note que a resistência de contato decresce inversamente com o número de modos. A
G≠1
C ©

resistência de um condutor de um único modo é ≥ 12, 9 k , que não é desprezı́vel.
Normalmente estamos interessados em condutores relativamente grandes com milhares
de modos. Nestes casos a resistência de contato é, comparativamente, muito pequena e
pode ser desprezada. Para se calcular o número de modos M (E) precisamos conhecer as
energias mı́nimas ‘N dos diferentes modos. Como visto na Seç. 2.2, os detalhes dependem
do potencial de confinamento U (y). Entretanto, para condutores grandes, a natureza
precisa do potencial de confinamento não é importante, e pode-se calcular o número de
modos facilmente ao assumir condições periódicas de contorno, ver [2, Datta, Seç. 2.1].
Os valores permitidos de ky são espaçados por 2ﬁ/W (W é a largura do condutor, Fig.
9), com cada valor de ky correspondendo a um modo transverso distinto. A uma energia
Ef (= ~2 kf2 /2m), um modo pode propagar apenas se ≠kf < ky < kf . Assim o número de
modos propagantes pode escritos como

C

kf W
M = Int
ﬁ

D

(2.9)

onde Int(x) representa o inteiro imediatamente menor a x.

2.1.3

Resultados experimentais

A resistência de contato pode ser medida diretamente usando-se contatos pontuais
para criar uma constrição (muito menor que o livre caminho médio) num condutor. Isto foi
feito no final dos anos de 1960 em metais (Yu. V. Shavin e N. I. Bogatina, 1969, Sov. Phys.
JETP, 29, 419). Em metais o comprimento de onda de Fermi é extremamente curto, da
ordem da distância entre átomos. Consequentemente, o número de modos M (≥ kf W/ﬁ)
é bastante grande, de modo que a resistência de contato é relativamente pequena. Em
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semicondutores, por outro lado, o comprimento de onda de Fermi é tipicamente ≥ 30 nm
e o fator kf W pode facilmente ser bem pequeno.

Figura 11: Condutância quantizada num guia de onda balı́stico. a) Um potencial negativo num
par de pontas metálicas é usado para estreitar a constrição progressivamente. b) Condutância
medida em função do potencial de porta. A resistência medida nesse experimento inclui uma
resistência em série devida a região que conecta a constrição aos contatos. Essa resistência
em série é medida separadamente ao se remover o potencial negativo de porta, e foi subtraı́da
dos dados apresentados no gráfico. Imagem a) foi extraı́da do livro Electronic Transport in
Mesoscopic Systems, S. Datta (1995), Ref. [2].

Os primeiros experimentos em semicondutores foram reportados independentemente
por dois grupos em 1988 [7, 8]. Uma constrição num condutor foi criada por um par
de portas metálicas com potencial negativo ajustável, de modo a permitir o controle da
largura W da constrição, ver Fig. 11(a). Observa-se que quando a largura da constrição
vai sendo reduzida, a condutância vai diminuindo em degraus discretos, cada um de altura
(2e2 /h), ver Fig. 11(b). Isto é exatamente o que esperamos a partir da Eq. (2.7), pois
M é um inteiro denotando o número de sub-bandas ou modos transversos na constrição,
na energia de Fermi. Apesar da largura da constrição mudar continuamente, o número
de modos muda em passos discretos. A discretização não é evidente se o condutor tiver
milhares de comprimentos de onda de largura, pois uma mudança muito pequena em W
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mudaria M em muitos inteiros.

2.2

Fórmula de Landauer

A condutância de amostras relativamente grandes obedecem a lei Ohm: G = ‡W/L.
Entretanto, para dimensões menores, há duas correções para essa lei. Primeiramente,
há uma resistência de interface (contato) independente do comprimento L da amostra.
Segundo, a condutância não diminui linearmente com a largura W do contudor. Ao
invés disto, ela depende do número de modos transversos no condutor e diminui em
passos discretos. A fórmula de Landauer, que derivaremos a seguir, incorpora estas duas
propriedades:

2e2
MT
h
O fator T representa a probabilidade média de um elétron injetado em uma das pontas
G=

do condutor ser transmitido. Se a probabilidade de transmissão for um, nós recuperamos
a expressão da resistência de um condutor balı́stico, que corresponde, basicamente, à
resistência de contato (ver Eq. (2.7)).
Considere um condutor conectado a dois terminais relativamente grandes por meio de
dois conectores como mostrado na Fig. 12. Suponhamos que os conectores são condutores
balı́sticos, cada um com M modos transversos. T é a probabilidade média de um elétron
injetado no conector 1 ser transmitido para o conector 2 através da condutor. Supomos
que os elétrons podem sair do condutor e entrar nos terminais sem qualquer reflexão, ou
seja, os terminais são não reflexivos (como explicado na Pg. 49). Então, os estados +kx
no conector 1 são ocupados pelos elétrons que vêm do contato esquerdo com um potencial
eletroquı́mico µ1 . Similarmente podemos argumentar que os estados ≠kx no conector 2
estão ocupados por elétrons vindo do contato da direita, com um potencial eletroquı́mico
µ2 .

Figura 12: Um condutor que tem probabilidade T de transmissão conectado a dois grandes
terminais através de dois conectores balı́sticos.
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Em temperaturas muito baixas, o fluxo de corrente ocorre inteiramente no intervalo
de energia entre µ1 e µ2 . O fluxo de entrada que vem do conector 1 é dado por (Eq. (2.7))
I1+ = (2e/h)M [µ1 ≠ µ2 ]
O fluxo de saı́da no conector 2 é simplesmente o fluxo que entra no conector 1 vezes a
probabilidade de transmissão T :
I2+ = (2e/h)M T [µ1 ≠ µ2 ]
O resto do fluxo é refletido de volta ao terminal da esquerda:
I1≠ = (2e/h)M (1 ≠ T )[µ1 ≠ µ2 ]
A corrente resultante em qualquer parte do dispositivo, inclusive no circuito externo, é
dada por
I = I1+ ≠ I1≠ = I2+ = (2e/h)M T [µ1 ≠ µ2 ]
Assim, a condutância é igual a
I
2e2
2e2
G=
=
MT =
T
(µ1 ≠ µ2 )/|e|
h
h

(2.10)

como querı́amos demonstrar. T é conhecido como o coeficiente de transmissão. Discutiremos mais detalhes sobre ele a seguir4 .

2.2.1

Lei de Ohm

A fórmula de Landauer incorpora as propriedades necessárias para descrever a resistência de pequenos condutores: (1) a resistência de interface independente do comprimento associada aos contatos e, (2) a variação em passos discretos relacionada aos modos
transversos em condutores estreitos. Mostraremos a seguir que é possı́vel recuperar a lei
de Ohm para condutores relativamente longos e largos.
Para condutores largos, com muitos modos, o número de modos é proporcional à sua
largura W : M ≥ kf W/ﬁ (Eq. (2.9) ), assim a Eq. (2.10) pode ser escrita como
G = e2 W Ns (‹f T ﬁ) .
4

Büttiker generalizou a Eq. (2.10) para descrever medidas de vários contatos. Nesse trabalho, nos
ateremos a fórmula de Landauer, sem a generalização de Büttiker, porque iremos investigar apenas
medidas feitas com dois contatos. A Eq. (2.10) vale apenas para temperatura igual a zero, que também
é o caso ao qual restringiremos nossas investigações. Uma discussão do caso mais geral, vários contatos
e temperaturas finitas pode ser acompanhada no livro do Datta, Ref. [2].
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onde Ns © m/ﬁ~2 , e ‹f = ~kf /m é a velocidade de Fermi. Considerando os elétrons como
partı́culas puramente clássicas, é possı́vel mostrar que a probabilidade de transmissão
através de um condutor de comprimento L é dada por
T =

L0
L + L0

(2.11)

onde L0 é o comprimento caracterı́stico da ordem do livre caminho médio eletrônico5 .
Sendo assi,

W
e2 Ns (‹f L0 /ﬁ) .
L + L0
Identificando o coeficiente de difusão como ‹f L0 /ﬁ e fazendo uso da relação de Einstein
G=

‡ = e2 Ns D obtemos

‡W
L + L0
=∆ G≠1 =
L + L0
‡W
Nós poderı́amos ter escrito esta equação como a combinação em série de uma resistência
G=

≠1
“real” obedecendo a Lei de Ohm e uma resistência de “contato” G≠1 = G≠1
S + GC :

G≠1
S =

L
‡W

e G≠1
C =

L0
‡W

Isto completa a demonstração.

2.2.2

Autoenergia devida aos contatos

Um conceito útil para descrever a influência dos contatos na estrutura eletrônica de
um sistema é o da autoenergia dos contatos. Vamos supor que as funções de Green do
condutor ĝC = (z ≠ ĤC )≠1 e de um contato ĝe = (z ≠ Ĥe )≠1 isolados sejam conhecidas.
A função de Green do sistema conectado Ĝ = (z ≠ Ĥ)≠1 pode ser escrita na forma
Q

Ĝe

ĜeC

ĜCe

ĜC

a

R
b

Q

z ≠ Ĥe

©a

t̂Ce

t̂eC
z ≠ ĤC

R≠1
b

(2.12)

onde t̂Ce = (t̂eC )† representa a matriz que contém as integrais de transferência que
conectam o condutor C ao contato e. Podemos reescrever esta equação matricial na
forma:
[z ≠ Ĥe ]ĜeC + [t̂eC ]ĜC = 0

[z ≠ ĤC ]ĜC + [t̂Ce ]ĜCe = 1̂
5

A dedução da Eq. (2.11) pode ser acompanhada no livro do Datta na Seç. 2.2, Ref. [2].

(2.13a)
(2.13b)
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2.2 Fórmula de Landauer

Figura 13: Um condutor descrito por um hamiltoniano ĤC , conectado a um contato e, descrito
por Ĥe , através da matriz de acoplamento t. Um sı́tio do contato e é denominado ei se ele for
adjacente ao ponto i dentro do condutor.

Da Eq. (2.13a), nós obtemos:
ĜeC = ≠ĝe t̂eC ĜC

(2.14)

Substituindo a Eq. (2.14) na Eq. (2.13b), temos
ĜC = [z ≠ ĤC ≠ t̂Ce ĝe t̂eC ]≠1

(2.15)

A única matriz infinita nessa expressão é ĝe , mas como t̂ só liga os sı́tios na interface
entre o condutor e contato, só é necessário conhecer os elementos dessa matriz associadas
aos sı́tios da interface. Geralmente esse subconjunto pode ser obtido para um contato
semi-infinito analiticamente ou por métodos numéricos recursivos.
Podemos então escrever

ĜC = [z ≠ ĤC ≠ ˆ e ]≠1

(2.16)

ˆ e = t̂Ce ĝe t̂eC

(2.17)

onde

é denominada autoenergia devido ao contato e. Note que ˆ e depende da energia z = E+i÷
[ ˆ = ˆ (z)] pois ĝe depende de z. ĜC representa os propagadores monoeletrônicos entre
sı́tios dentro do condutor, levando em conta os efeitos dos contatos através do termo ˆ

ao hamiltoniano ĤC . Podemos distinguir entre autoenergia retardada e avançada, que
corresponde, respectivamente, ao uso das funções de Green ĝe retardada ou avançada.

2.2.3

Função Transmissão

Usando-se a relação de Fisher-Lee (ver Ref. [33] e Seç. 3.5 da Ref. [2]) é possı́vel
mostrar que a transmissão pode ser escrita em termos dos elementos de matriz das funções
de Green retardadas e avançadas conectando as interfaces esquerda e direita do condutor
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com os respectivos contatos, na forma6
Ë

ˆ A
T = Tr ˆ e GR
ed d Ged

È

(2.18)

A matriz ˆ e descreve o acoplamento entre o contato e o condutor em termos da autoenergia
avançada e retardada, e é dado por
Ë

ˆe = i ˆ R ≠ ˆ A
e
e

È

(2.19)

onde a autoenergia avançada ( ˆ A
e ) é o conjugado hermitiano da autoenergia retardada
( ˆ R ). Por sua vez, a autoenergia está relacionada com a função de Green entre sı́tios do
e

condutor e do contato na interface entre eles, como será apresentado na próxima seção.
O significado fı́sico da Eq. (2.18) pode não ser muito transparente, mas ela fornece
uma expressão compacta para o cálculo da função transmissão. A Função de Green GR
descreve a dinâmica dos elétrons dentro do condutor, levando em conta os efeitos dos
contatos através da autoenergia ˆ R .
Para finalizar, podemos reescrever a condutância da Eq. (2.10) como:
2e2 Ë ˆ R ˆ A È
G=
Tr e Ged d Ged
h

(2.20)

Utilizaremos esta expressão para calcular a condutâncias de algumas nanofitas de grafeno
no Cap. 4.

2.3

Distribuição de corrente

O sistema que temos em mente nas discussões seguintes é o de um condutor ligado
contatos metálicos. A corrente que flui através de um dado sı́tio i da rede pode ser
calculada a partir da evolução temporal do operador número de ocupação Ni desse sı́tio.
Usando a representação de Heisenberg, calculamos a taxa de variação da carga no sı́tio i
através da equação (ver Ref. [36]):

onde N̂i =

q

†
– ĉi– ĉi– ,

È
ie Ë
˙
Ji = ≠eÈN̂i Í = ≠ È Ĥ, N̂i Í
~

(2.21)

e ĉ†i– (ĉi– ) representa o operador de criação (destruição) de um elétron

com spin – no sı́tio i. Considere que a estrutura eletrônica do sistema seja descrita pelo
6

Essa expressão está bem estabelecida hoje em dia, e evitaremos fazer uma demonstração completa
da mesma, pois isso nos levaria muito longe. O leitor interessado pode entrar tal demonstração nas Refs.
[34, 2, 35].
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hamiltoniano
Ĥ =

ÿÿ
–

(2.22)

hij ĉ†i– ĉj–

ij

Note que este hamiltoniano não descreve espalhamentos eletrônicos com inversão de spin,
ou seja, a direção do spin eletrônico é conservada.
Substituindo a Eq. (2.22) na Eq.(2.21), teremos:
Ji = ≠

eË
Èf
ie ÿ ÿ
hij ĉ†l– ĉk– , ĉ†i— ĉi— .
~ –— ij

(2.23)

Podemos calcular o comutador da expressão anterior com a ajuda das relações fundamentais de anticomutação dos operadores de criação e aniquilação de campo
Ó

Ô

ĉi– , ĉ†j— = ”ij ”–—
(2.24)

Ó

Ô

{ĉi– , ĉj— } = ĉ†i– , ĉ†j— = 0.
Então teremos:
Ë

È

Ĥ, N̂i =

ÿÿ

Ë

hlk ĉ†l– ĉk– , ĉ†i— ĉi—

–— lk

=

ÿ
–—

=

I
ÿ
lk

I
ÿ ÿ
–

=

hlk ĉ†l– ĉi— ”ki ”–—

l

hli ĉ†l– ĉi–

ÿÿÓ
–

=2

l

ÿÓ
l

≠

ÿ

È

≠

ÿ
lk

hik ĉ†i– ĉk–

k

hli ĉ†l– ĉi– ≠ hil ĉ†i– ĉl–

hli ĉ†l ĉi ≠ hil ĉ†i ĉl

hlk ĉ†i— ĉk– ”il ”–—

Ô

Ô

J

J

(2.25)

,

onde o fator 2 deve-se a degenerescência de spin. Por simplicidade, omitiremos o ı́ndice
de spin de forma explı́cita nas expressões a seguir.
Substituindo a Eq. (2.25) na Eq. (2.21) obtemos:
Ji = ≠

Ô
2ie ÿ Ó
hli Èĉ†l ĉi Í ≠ hil Èĉ†i ĉl Í .
~ l

(2.26)

A função de correlação7 é definida por (vide Seç. 8.1 da Ref. [2]):

7

Gij © Èĉ†i ĉj Í .

(2.27)

S. Datta na Ref. [2] se refere as funções de correlação por Gn . Optamos pela nomenclatura G para
evitar confusões referentes as funções de Green monoeletrônicas. Na literatura, especialmente relacionadas
a sistemas fora do equilı́brio, também é comum a notação G< , chamada função de Green lesser. Elas
estão relacionadas por G = ≠iG< .
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Definindo-se também
Ë

Â ©i ĜR ≠ ĜA
Ë

È

e

È

ˆ ©i ˆ R ≠ ˆ A ,

e escrevendo-se

Ë

ĜR = E Iˆ ≠ ĤC ≠ ˆ R

È≠1

(2.28)

(2.29)

onde HC é o hamiltoniano do condutor e ˆ R(A) é a autoenergia retardada (avançada) dos
contatos, podemos demonstrar que para temperatura zero
G = Gr ˆ Ga .

(2.30)

G = f0 (E)A(E)

(2.31)

Para isso, partiremos da relação

demonstrada no Apêndice A. Usamos a Eq. (2.29) e seu adjunto Hermitiano para escrever
[GR ]≠1 ≠ [GA ]≠1 = ˆ A ≠ ˆ R = i ˆ .

(2.32)

Multiplicando essa última equação por GR pela esquerda e por GA pela direita nós obtemos
A = GR ˆ GA

(2.33)

o que completa a demonstração.
Usando-se a seguinte propriedade da função de correlação
Gij = (Gji )ú

(2.34)

que segue trivialmente da definição na Eq. (2.27):
(Gji )ú =(Èĉ†j ĉi Í)ú = È(ĉ†j ĉi )† Í
=Èĉ†i ĉj Í = Gij ,

podemos então escrever:
2ie ÿ
2ie ÿ
(hli Gil ≠ hil Gli ) = ≠
[hli Gil ≠ (hli Gil )ú ]
~ l
~ l
ÿ 4e
=
Im [hli Gil ]
l ~

Ji = ≠

(2.35)
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Identificamos a corrente que flui através da ligação entre dois sı́tios i e j como sendo
Jij =

4e
Im [hji Gij ]
~

(2.36)

e a corrente que flui pelo sı́tio i é dada por
Ji =

ÿ

Jil

(2.37)

l

No capı́tulo que segue, iremos apresentar um estudo sobre as propriedades eletrônicas
do grafeno. Obteremos ainda, as funções de Green analı́ticas para nanofitas semi-infinitas
de grafeno com bordas armchair.
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3

Estrutura eletrônica do
Grafeno e de nanofitas

É impossı́vel não notar o gigantesco aumento de interesse da comunidade cientı́fica,
especialmente a de fı́sica, nos materiais a base de carbono. Especificamente, o estudo
experimental e teórico do grafeno, grafite em suas dimensões (2D), é um campo de crescimento extremamente rápido ainda nos dias de hoje nas pesquisas em matéria condensada
[37], mesmo 10 anos depois dos trabalhos pioneiros que observaram o grafeno em 2004 [9].
Devido aos seus trabalhos em grafeno, Andre Geim e Konstantin Novoselov ganharam
o prêmio Nobel de fı́sica em 2010. Outro marco importante foram as evidências experimentais de um Efeito Hall Quântico incomum reportadas em setembro deste mesmo ano,
por dois grupos diferentes, um de Manchester liderado por Andre Geim, e a colaboração
Columbia-Princeton liderada por Philip Kim e Horst Stormer [38, 39].
As razões para esse enorme interesse cientı́fico em grafeno são de natureza cientı́fica
e tecnológica. Em 2004, uma publicação do grupo do Geim demonstra a possibilidade
de controlar a densidade de portadores numa folha de grafeno ao se aplicar um potencial de porta. Esse efeito representa um passo fundamental para o desenvolvimento de
dispositivos eletrônicos. Hoje em dia, os dispositivos eletrônicos a base de silı́cios estão
atingindo seu limite de miniaturização, que é da ordem de 50 nm para um canal elétrico.
Entretanto, fitas estreitas de grafeno, com largura de apenas alguns poucos nanometros,
podem ser usadas como um transistor, que é um dos componentes eletrônicos básicos.
Assim, espera-se que a escala de miniaturização possa ser reduzida em uma ordem de
grandeza com dispositivos eletrônicos a base de grafeno [37].
Além da promissora aplicação tecnológica, há duas importantes motivações relacionadas à pesquisa fundamental. Em primeiro lugar, o grafeno é o primeiro cristal realmente
bidimensional já observado na natureza. Isto é notável porque a existência de um cristal
bidimensional tinha sido posta em dúvida devido a um teorema de Mermim-Wagner que
afirma que em duas dimensões não há, em temperaturas finitas (T ”= 0), mesmo que pe-
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quenas, ordem de longo alcance devido às flutuações térmicas. Em segundo, elétrons no
grafeno apresentam um comportamento relativı́stico, o que faz com que este sistema seja
um excelente candidato para testar os modelos de teoria quântica de campos, desenvolvidos em estudos de fı́sica de altas energias. Mais importante ainda é que os elétrons no
grafeno podem ser vistos como férmions carregados sem massa num espaço 2D, o que não
é comumente encontrado no nosso mundo tridimensional. De fato, todas as partı́culas
elementares sem massa são eletricamente neutras, tais como fótons e neutrinos. Grafeno
é assim uma excitante ponte entre fı́sica da matéria condensada e de altas energias e,
dessa forma, as pesquisas sobre suas propriedades eletrônicas une cientistas que atuam
em diversas áreas.

3.1

Átomo de Carbono e sua hibridização

O sexto elemento da tabela periódica é o Carbono, que é constituinte elementar do
grafeno. Este átomo é composto por 6 prótons, N nêutrons e 6 elétrons. N = 6, 7
produzem os únicos 2 isótopos estáveis do carbono,
8 caracteriza o isótopo radioativo

14

C. O isótopo

12
12

C e

13

C, respectivamente. N =

C é o mais comum na natureza,

correspondendo a 99% de todos os átomos de carbono, enquanto que o

14

C é bastante

raro (1 parte em 1012 ), porém, tem um papel importante na datação histórica de artefatos.
Devido a sua meia-vida de 5700 anos, que corresponde a uma razoável escala de tempo da
história humana, medidas da concentração de 14 C em materiais orgânicos permitem datar
sua atividade biológica com um limite superior de até 80.000 anos. Em geral, carbono é
o bloco elementar das moléculas orgânicas, o principal elemento responsável pela vida na
Terra.
No estado fundamental, os 6 elétrons do carbono estão numa configuração 1s2 2s2 2p2 ,
ou seja, 2 elétrons preenchendo a camada mais interna 1s, que é próxima ao núcleo e
portanto irrelevante para as reações quı́micas, enquanto que os 4 restantes ocupam a
camada mais externa, nos orbitais 2s e 2p. Porque os orbitais 2p (2px , 2py e 2pz ) têm
energia aproximadamente 4 eV maior que o orbital 2s, é energeticamente favorável colocar
2 elétrons no orbital 2s e apenas 2 deles nos orbitais 2p, Fig. 14. Porém, acontece que na
presença de outros átomos, tais como H, O, ou mesmo átomos de C, é favorável excitar
um elétron do orbital 2s para o terceiro orbital 2p, afim de formar uma ligação covalente
com estes átomos. De fato, o ganho de energia na formação da ligação covalente é maior
que os 4 eV investidos na excitação eletrônica.
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Assim, no estado excitado nós teremos quatro estados quânticos, |2sÍ, |2px Í, |2py Í

e |2pz Í. Uma superposição quântica do estado |2sÍ com n |2pj Í estados é chamada de

hibridização spn , e ela desempenha um papel essencial nas ligações covalentes de carbono.

Figura 14: Configuração eletrônica do carbono no estado fundamental (à esquerda) e no estado
excitado (à direita)

3.1.1

Hibridização sp1

Na hibridização sp1 , o estado |2sÍ mistura-se com um dos orbitais 2p. Suponhamos

que seja com o orbital |2px Í. Um estado com pesos iguais para ambos os estados originais
é obtido através de uma combinação simétrica e anti-simétrica
1
|sp+ Í = Ô (|2sÍ + |2px Í) ,
2

1
|sp≠ Í = Ô (|2sÍ ≠ |2px Í) .
2

Os outros estados, |2py Í e |2pz Í, não são afetados por esta superposição. A densidade

eletrônica dos orbitais hı́bridos tem a forma de uma raquete e é mais alongada na direção
+x (≠x) para o estado |sp+ Í (|sp≠ Í) Fig. 15.

3.1.2

Hibridização sp2 - Alótropo grafite

Nós obtemos uma hibridização do tipo sp2 quando ocorre uma superposição do orbital
2s com dois orbitais 2p, digamos com os estados |2px Í e |2py Í. Neste caso, os três estados
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Figura 15: a) Visualização esquemática de uma hibridização sp1 . A figura mostra no lado
esquerdo a densidade eletrônica dos orbitais |2sÍ e |2px Í, e no lado direito a hibridização destes
orbitais. b) Molécula de acetileno H ≠ C © C ≠ H. A ligação sigma é formada pela superposição
dos orbitais sp1 dos dois carbonos.

quânticos são dados por
Û

1
2
|sp21 Í = Ô |2sÍ ≠
|2py Í,
3
3
Û AÔ
B
1
2
3
1
|sp22 Í = Ô |2sÍ +
|2px Í + |2py Í ,
3 2
2
3
Û A Ô
B
1
2
3
1
|sp23 Í = ≠ Ô |2sÍ +
≠
|2px Í + |2py Í .
3
2
2
3

(3.1)

Estes orbitais estão orientados num mesmo plano x ≠ y e têm ângulos de 120¶ , Fig.

16(a). O orbital restante 2pz é perpendicular ao plano.

Um exemplo quı́mico proeminente dessa hibridização é a molécula de benzeno, que
foi analisada por August Kekulé em 1865. Essa molécula consiste de um hexágono com
um átomo de carbono em cada vértice conectados por uma ligação ‡, Fig. 16(b). Cada
carbono também mantem uma ligação covalente com um átomo de hidrogênio, tal ligação
encontra-se no plano da molécula e aponta para fora do hexágono, dando à molécula um
aspecto de estrela. Portanto, as três ligações ‡ de cada átomo de carbono são responsáveis
pela ligação a 2 carbonos vizinhos e a 1 hidrogênio. Os orbitais restantes 2pz , um para
cada carbono, juntos formam 3 ligações ﬁ que conectam carbonos entre si no anel, em
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Figura 16: (a) Visualização esquemática de uma hibridização sp2 . Os orbitais fazem ângulos
de 120¶ entre si. (b) Molécula do Benzeno (C6 H6 ). Cada um dos 6 átomos de carbono estão
situados em cada um dos vértices do hexágono, cada qual formando uma ligação com um átomo
de Hidrogênio através de uma ligação covalente. Em adição às ligações covalente entre carbono,
há 3 ligações ﬁ indicadas pelas linhas duplas. (c) O estado quântico fundamental do anel de
benzeno é uma superposição das duas configurações possı́veis, que diferem entre si pelas posições
das ligações ﬁ. Assim, o elétron ﬁ está delocalizado através do anel. (d) O grafeno pode ser
visto como um arranjo de hexágonos de benzeno, onde os átomos H foram substituı́dos por C
dos hexágonos vizinhos, e os elétrons ﬁ estão delocalizados sobre toda a estrutura.

arrestas alternadas do hexágono. O resultado é que teremos ligações duplas e ligações ‡
simples alternadamente no anel de benzeno. Como uma ligação dupla é mais forte que
uma ‡ simples, poderı́amos esperar que o hexágono de benzeno não fosse perfeito. De fato,
em uma ligação dupla (C = C) a distância carbono-carbono é de 0, 135 nm, enquanto que
na ‡ simples (C ≠ C) ela é de 0, 147 nm. Entretanto, a distância carbono-carbono medida
no benzeno é de 0, 142 nm para todas as ligações, que é aproximadamente a média dos

comprimentos das ligações duplas e simples. Acontece que, de fato, o estado fundamental
do benzeno é uma superposição das duas configurações possı́veis para as ligações duplas,
como ilustrado na Fig. 16(c).
Uma folha de grafeno pode ser vista como um quebra-cabeça com hexágonos de benzeno como peças, todas bem encaixadas umas nas outras. As antigas ligações com os
hidrogênios no benzeno são substituı́das por ligações com carbonos de hexágonos vizinhos
Fig. 16(d). Os compostos de grafite têm como constituinte básico o grafeno. Apesar
disso, por muitos anos o grafeno foi considerado base dos sistemas de grafite apenas no
nı́vel teórico. Do ponto de vista experimental, o grafeno torna-se o alótropo mais novo e
acessı́vel às medidas fı́sicas a partir de 2004 apenas.
Historicamente, o alótropo do carbono conhecido há mais tempo é o próprio grafite
[Fig. 17(a)] e seu nome foi assim cunhado pelo quı́mico alemão Abraham Gottlob Werner
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em 1789 para refletir seu principal uso com fins gráficos. O grafite pode ser visto como
um empilhamento de folhas de grafeno [Fig. 17(b)], que são mantidas juntas por uma
interação de van der Waals, que é muito mais fraca que as ligações covalentes no plano
das folhas. Essa propriedade fı́sica explica a utilidade gráfica desse material: quando
escrevemos com um pedaço de grafite, ou seja, quando o esfregamos numa superfı́cie
suficientemente áspera, como uma folha de papel, um amontoado de folhas de grafeno é
esfolheado da amostra de grafite e adere na superfı́cie. Isso só é possı́vel devido a fraca
interação de van der Waals entre folhas de grafeno.

Figura 17: Alótropos do carbono. (a) Uma foto de um pedaço de grafite natural. (b) Estrutura
em camadas do grafite (empilhamento de camadas de grafeno). (c) O alótropo 0D: o fulereno,
molécula C6 0. (d) Alótropo 1D: nanotubos de carbono de camada única, com várias quiralidades.

O alótropo 0D do grafite, o fulereno, foi descoberto em 1985 por Robert Curl, Harold
Kroto e Richard Smally [40]. O mais comum deles é a molécula C60 , que tem a forma
de uma bola de futebol. Ela consiste de uma folha de grafeno, onde alguns hexágonos
foram substituı́dos por pentágonos, causando fracionamento e encurvamento da folha e,
finalmente, a formação de uma esfera de grafeno [Fig. 17(c)]. Sua existência tinha sido
prevista anteriormente, em 1970, pelo teórico japonês Eiji Ozawa [41].
Por sua vez, nanotubos de carbono, alótropos 1D, podem ser visto comos folhas de
grafeno enroladas [Fig. 17(d)] com diâmetro de vários nanometros. Eles podem se apre-
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sentar como nanotubos de parede única ou múltipla de acordo com o número de folhas
de grafeno enroladas. A descoberta dos nanotubos de carbono, apesar de mais frequentemente atribuı́da a Sumio Iijima na sua publicação de 1991 na Nature [42], é controversa.
De fato, uma publicação dos cientistas soviéticos Radushkevich e Lukyanovich em 1952
já continha uma imagem de microscópio eletrônico de transmissão mostrando nanotubos
de carbono [43]. Contudo, o mérito de chamar a atenção da comunidade de matéria
condensada, e iniciar uma intensa pesquisa sobre esse material, é do artigo do Iijima em
1991.
A hibridização sp3 , que dá origem ao alótropo diamante, ocorre com a superposição
do orbital 2s com todos os 3 orbitais 2p, formando uma estrutura tetraédrica. Não
apresentaremos maiores detalhes dessa formação pois não é o foco de investigação dessa
dissertação.

3.2
3.2.1

Estudo do Grafeno
Estrutura Cristalina do Grafeno

Como anteriormente mencionamos (Seç. 3.1.2), no grafeno os átomos de carbono
estão arranjados numa estrutura bidimensional do tipo favo de mel (honeycomb) devido
a hibridização sp2 . Entretanto, a rede favo de mel não é propriamente uma rede de
Bravais, o que significa que não podemos encontrar um conjunto de vetores linearmente
independentes que sirvam de vetores primitivos para esta rede, como visto na Seç. 1.1.1.
De fato, podemos fazer a distinção entre dois tipos de sı́tio na rede do grafeno. O tipo
A (preto), o qual tem primeiros vizinhos situados ao leste, noroeste e sudoeste, e o tipo
B (branco), com primeiros vizinhos ao oeste, nordeste e sudeste Fig. 18(a). Apesar de
haver dois tipos de sı́tio não equivalentes, as redes constituı́das por apenas sı́tios de um
tipo, digamos apenas A ou apenas B, são completamente equivalentes, e cada um delas
constitui uma uma legı́tima rede de Bravais triangular, ver marcação em vermelho na
Fig. 18(a). Assim, a estrutura cristalina do grafeno pode ser entendida como uma rede
triangular, digamos coincidente com a rede A, contendo dois átomos na célula unitária,
um branco e um preto [região sombreada em azul na Fig. 18(a)]. Tratando-se de uma
rede de Bravais não teremos dificuldades de identificar e escolher vetores primitivos. Por
sua forma simétrica e pequenas conveniências, escolheremos o seguinte par de vetores
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primitivos:
Ô

3a
x̂ +
Ô2
3a
a2 =
x̂ ≠
2
a1 =

a
ŷ
2
a
ŷ.
2

(3.2)

Figura 18: (a) Rede honeycomb do grafeno. Esta rede pode ser entendida como uma rede de
Bravais triangular (malha em vermelho) com dois átomos na célula unitária (região em azul). Os
vetores a1 e a2 geram essa rede de Bravais. (b) Rede recı́proca do grafeno é uma rede hexagonal,
gerada pelos vetores b1 e b2 . A região verde junto com a borda fina demarca a Primeira Zona
de Brillouin. A figura também indica alguns pontos de alta simetria da rede.

A distância entre dois carbonos primeiros vizinhos no grafeno é ã = 0, 142 nm, que
é a média da distância entre uma ligação covalente ‡ dupla e simples entre carbonos,
semelhantemente ao benzeno [44]. Por sua vez, o módulo dos vetores primitivos, também
Ô
chamados vetores base, fornecem a constante de rede a = 3ã = 0, 24 nm e a área da
Ô
célula unitária é Acu = 3a2 /2 = 0, 051 nm2 . A densidade de átomos de carbono é,
portanto, nC = 2/Acu = 39nm≠2 = 3, 9 ◊ 1015 cm≠2 . Como há apenas um elétron ﬁ por

átomo de carbono não envolvido em ligações covalentes ‡, no sistema há tanto elétrons de

valência quanto átomos de carbono, assim, sua densidade é nﬁ = nC = 3, 9 ◊ 1015 cm≠2 .
Os elétrons ﬁ são os responsáveis pelas propriedades de transporte no grafeno, contudo,

é importante frisar que essa densidade não é igual a densidade de condutores no grafeno,
como medido nos experimentos de transporte eletrônico.
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3.2.2

Rede recı́proca do grafeno

A rede recı́proca do grafeno, que é definida em relação à rede de Bravais triangular,
é uma rede hexagonal, Fig. 18(b). Vale salientar que uma rede recı́proca hexagonal é
resultado direto de se ter uma rede triangular no espaço real, independente da base ter
dois átomos, ou ainda dela ser tal que forme hexágonos, como no grafeno. Essa rede
recı́proca do grafeno é gerada pelos vetores
2ﬁ
b1 = Ô x̂ +
3a
2ﬁ
b2 = Ô x̂ ≠
3a

2ﬁ
ŷ,
a
2ﬁ
ŷ
a

(3.3)

i, j = 1, 2

(3.4)

definidos pela relação
ai .bj = 2ﬁ”ij
entre os vetores das redes direta e recı́proca.
Fisicamente, todos os sı́tios da rede recı́proca representam vetores de ondas equivalentes. Qualquer onda - seja ela uma excitação vibracional da rede ou um pacote de
onda eletrônico - propagando na rede com vetor de onda diferindo por um vetor da rede
recı́proca tem, de fato, a mesma fase a menos de um múltiplo de 2ﬁ, devido à relação
explicitada na Eq. (3.4). A primeira zona de Brillouin [ZB, região sombreada em verde
juntamente com a borda fina na Fig. 18(b)] representa um grupo de pontos não equivalentes do espaço recı́proco, ou seja, são pontos que não podem ser conectados entre si por
um vetor da rede recı́proca. As excitações de longos comprimentos de onda estão situados
na vizinhança do ponto

no centro da primeira ZB, cujos vetores de onda têm módulos

relativamente pequenos. Temos também os seis vértices da primeira ZB, que consiste de
pontos não equivalentes K e K Õ representados pelos vetores
4ﬁ
± K = ± Ô x̂.
3 3a

(3.5)

Os vértices restantes [em cinza na Fig. 18(b)] são equivalentes aos da expressão anterior
(3.5), pois podem ser conectados a estes por um vetor da rede recı́proca. Estes pontos
cristalográficos desempenham um papel essencial nas propriedades eletrônicas do grafeno
porque a relação de dispersão é aproximadamente linear no entorno desses pontos, dando
origem aos cones de Dirac (ver Fig. 20), que são caracterı́sticos de um sistema de férmions
sem massa, como será discutido adiante (Seç. 3.4). Aqui vale enfatizar mais uma vez,
devido a algumas confusões da literatura, que a não equivalência entre esses dois vértices
da primeira ZB, K e KÕ , não tem relação de causa e efeito com a existência de duas
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sub-redes, A e B, na rede honeycomb do grafeno. A forma da ZB é uma propriedade
intrı́nseca da rede de Bravais, independente da presença de mais de um átomo na célula
unitária. Na Fig. 18(b), indicamos ainda os três pontos não equivalentes M no meio das
bordas da ZB.

3.3

Fabricação do Grafeno

A técnica de esfoliação mecânica, elaborada principalmente pelo grupo de Manchester,
consiste em descamar um material composto por camadas [45]. No caso do grafite, essa
técnica faz uso da mesma propriedade que o torna útil para a grafia, já discutida anteriormente (Seç. 3.1.1): quando esfregamos um pedaço de grafite num substrato, pilhas de
camadas de grafite são esfolheadas do volume original e deixadas para traz no substrato.
A maioria dessas pilhas são constituı́das por dezenas ou centenas de folhas de grafeno,
mas algumas poucas delas são constituı́das por apenas uma camada. A fabricação do
grafeno é, assim, extremamente simples, e podemos produzi-lo até mesmo quando escrevemos com um lápis de grafite de alta qualidade em um substrato apropriado. A maioria
dos lápis que usamos contém uma certa quantidade de argila.
Na prática, nos laboratórios não se usa um lápis para produzir o grafeno, ao invés,
prepara-se uma pequena amostra de grafite cristalino que é esfolheado com auxı́lio de fitas
adesivas. Cada vez que juntamos duas fitas com a amostra no meio e separamos, o bloco
de grafite é clivado em duas partes menores e assim se torna mais fino. Depois de diversos
ciclos, a fita adesiva com folhas de grafeno agarradas é transferida para uma superfı́cie
de SiO2 , especialmente preparado por uma mistura de ácido clorı́drico e peróxido de
hidrogênio para aceitar melhor as camadas de grafeno da fita. Quando a fita é removida
cuidadosamente, camadas de grafeno são deixadas coladas no substrato.
O problema principal consiste em identificar as camadas de uma única folha de grafeno, que estão distribuı́das aleatoriamente sobre o substrato. A identificação definitiva
pode ser feita, por exemplo, com um microscópio de força atômica (AFM, sigla do inglês),
apesar da capacidade de escaneamento ser limitada a áreas relativamente pequenas. É
possı́vel, entretanto, identificar regiões da amostra com grande probabilidade de ter monocamadas por inspeção ótica. Uma imagem de AFM é então utilizada para confirmar
o palpite inicial. A técnica de esfolheação mecânica também permite a fabricação de
amostras ultrafinas de outros materiais em camadas como BN, NbSe2 , Bi2 Sr2 CaCu2 Ox e
outros [45].
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3.3.1

Densidade de portadores

Pode-se controlar a densidade de portadores num cristal metálico 2D, tal como grafeno, com a aplicação de campos elétricos. Uma forma de fazer isto é através da deposição
da folha de grafeno sobre uma camada isolante de SiO2 de 300 nm de espessura fica, em
cima de um substrato metálico de Si dopado positivamente, que serve como um potencial
de porta (backgate). O sistema composto grafeno-SiO2 -backgate pode ser visto como um
capacitor, ver Fig. 19, cuja capacitância é
C=

Q
‘A
=
Vg
d

(3.6)

onde Q = en2D A é a carga do capacitor em termos da superfı́cie total A, Vg é a voltagem
de porta, d = 300 nm é a espessura da camada de SiO2 de constante dielétrica ‘ = 3, 7.
A densidade de portadores 2D induzida pelo efeito de campo é, assim, dado por
n2D = –Vg

com

–©

‘
cm≠2
ƒ 7, 210
.
ed
V

(3.7)

Figura 19: Visão esquemática do grafeno (verde) sobre um substrato de SiO2 com um backgate de
Si dopado (metálico). Este sistema composto pode ser visto como um capacitor cuja densidade
de carga pode ser controlada pela voltagem de porta Vg .

Alterando a voltagem de porta Vg é possı́vel variar o número de portadores no sistema.
A voltagem de porta pode variar aproximadamente entre ≠100 e 100 V, o que permite

induzir uma densidade de portadores máxima da ordem de 1012 cm≠2 . Com uma voltagem
de porta superior a ±100 V, o capacitor queima, ocorrendo o chamado breakdown elétrico.

3.3.2

Grafeno Epitaxial

Um método alternativo à esfoliação mecânica foi desenvolvido principalmente por um
grupo de Atlanta, liderado por Walt de Heer e Claire Berger [46]. Ele consiste em submeter
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72

um cristal hexagonal de (4H ou 6H≠) SiC crescido epitaxialmente à temperaturas em
torno de 1300 ¶ C, a fim de evaporar os átomos de Si que são menos fortemente ligados à
superfı́cie. Os átomos de carbono que restam na superfı́cie formam a camada de grafite, em
outras palavras, ocorre a grafitização da superfı́cie. As propriedades fı́sicas dessa camada
de grafite depende da superfı́cie de SiC escolhida, podendo o processo de grafitização ser
rápido ou lento, permitindo um certo controle no número de camadas de grafeno formadas.
Com este processo a mobilidade eletrônica pode varia bastante com a escolha do plano
de clivagem do SiC [37].
Mais recentemente, o grafeno vem sendo fabricado em larga escala por deposição
quı́mica a vapor [47]. Esta técnica parece ser bastante promissora não somente para
pesquisas fundamentais como para aplicações tecnológicas.

3.4

Estrutura de bandas eletrônicas do Grafeno

Como anteriormente mencionado, os elétrons ﬁ são os responsáveis pelas propriedades
elétricas no grafeno em baixas energias, enquanto que os elétrons ‡ formam bandas de
energia longe do nı́vel de Fermi. Assim, passaremos a discutir as bandas de energia dos
elétrons ﬁ dentro da aproximação de elétrons fortemente ligados, comumente referenciada
pela sua designação em inglês, aproximação tight-binding. Tal abordagem para a rede
honeycomb foi originalmente realizada por P. R. Wallace em 1947 [48].
A ideia geral do modelo de ligações fortes é escrever uma função de onda tentativa
construı́da a partir das funções de ondas dos orbitais atômicos, dos átomos que formam
a rede cristalina descrita pelos vetores da rede (Bravais) Rj = mj a1 + nj a2 , onde mj
e nj são inteiros1 . Em adição, a função de onda tentativa deve satisfazer critérios de
simetria impostos pela referida rede, por exemplo, ela deve ser invariante por translação
de qualquer um vetor da rede Ri .
Usando o teorema de Bloch, podemos obter a função de onda no espaço recı́proco
como uma combinação linear dos orbitais atômicos em cada tipo de sı́tio, e que satisfaz
as exigência de simetria de translação,
1 ÿ ik·r
|k, 1Í = Ô
e |r, 1Í ,
Nc r
1 ÿ ik·r
|k, 2Í = Ô
e |r, 2Í
Nc r
1

(3.8)

Nos ateremos a uma discussão em duas dimensões, por ser o caso do grafeno, nosso objeto de estudo.
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Nestas expressões, Nc é um fator de normalização representando o número de células
unitárias [mostrada na Fig. 18(a)]. Os ı́ndices 1 e 2 referem-se a sub-rede A e B respectivamente. A função de onda tentativa mais geral do sistema, já que tem 2 átomos por
célula unitária (ver Ref. [37]), será dada pela combinação linear destes dois estados:
C1 ÿ ik·r
C2 ÿ ik·r
|k, –Í = Ô
e |r, 1Í + Ô
e |r, 2Í,
Nc r
Nc r

(3.9)

onde C1 e C2 são constantes que satisfazem C12 + C22 = 1.2
O Hamiltoniano na aproximação de ligações fortes pode ser escrito como
Ĥ =

ÿ
r

CA 2
ÿ

s=1

B

|r, sÍ‘0 Èr, s|

+ |r, 1Ít0 (Èr, 2| + Èr ≠ a1 , 2| + Èr ≠ a2 , 2|)

(3.10)

+|r, 2Í t0 (Èr, 1| + Èr + a1 , 1| + Èr + a2 , 1|)]

onde ‘0 é a energia de sı́tio e t0 é a integral de transferência (hopping) apenas entre
primeiros vizinhos. Na base de funções de Bloch da Eq. (3.8), os elementos de matriz do
hamiltoniano podem ser escritos como
Èk, 1|Ĥ|k, 1Í = ‘0 = Èk, 2|Ĥ|k, 2Í
1

2

Èk, 2|Ĥ|k, 1Í = t0 1 + eik·a1 + eik·a2 © t(k)
1

(3.11)

2

Èk, 1|Ĥ|k, 2Í = t0 1 + e≠ik·a1 + e≠ik·a2 = tú (k)
O autoestado deste hamiltoniano é encontrado utilizando a equação de Schödinger
independente do tempo,
Ĥ|k, –Í = ‘(k)|k, –Í
ou ainda

Q
a

‘0

tú (k)

t(k)

‘0

RQ
ba

A1
A2

R
b

(3.12)
Q

= ‘(k) a

A1
A2

R
b

(3.13)

Para diagonalizar este hamiltoniano, encontramos inicialmente os autovalores através da
equação secular

2

- ‘0
-

≠ ‘(k)
t(k)

tú (k)
‘0 ≠ ‘(k)

-

=0

(3.14)

O ı́ndice – que surge na Eq. (3.9) será usado mais a frente para denominar as duas bandas da estrutura
eletrônica do grafeno, não tendo, portanto, relação com o spin dos elétrons. Devido a degenerescência de
spin na nossa abordagem, estamos omitindo explicitamente o ı́ndice de spin.
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Obtemos então os seguintes autovalores,
‘± (k) =‘0 ±

Ò

|t(k)|2
Ò

=‘0 ± |t0 | 3 + 2 cos k · a1 + 2 cos k · a2 + 2 cos k · ( a1 ≠ a2 )

(3.15)

Esta é a chamada relação de dispersão do grafeno, ver Fig. 203 . Ela consiste de duas
bandas, uma para cada sinal ‡ = ± à frente de |t0 | na Eq. (3.15). O número de estados

dentro da ZB é igual ao número de células unitárias do cristal (ver Pg. 31). Como cada
carbono contribui com um elétron ﬁ (e são dois carbono por célula unitária), temos dois
elétrons por célula unitária. Contudo, cada elétron pode ocupar um estado de spin para
cima ou de spin para baixo, assim, no estado fundamental, teremos dois elétrons (com
spin diferentes) em cada estado permitido dentro da ZB. Desse modo, a banda de mais
baixa energia, que corresponde ao sinal negativo (banda de valência ﬁ), comporta todos
os elétrons da rede, deixando esta banda completamente cheia. Por sua vez, a banda de
condução ﬁ ú correspondente ao sinal positivo à frente de |t0 | estará completamente vazia.
O nı́vel de Fermi está, então, situado na energia dos pontos onde as bandas ﬁ e ﬁ ú se

tocam. Estes pontos, onde as duas bandas se tocam, são chamados de pontos de Dirac, e
estão situados nos pontos K e KÕ onde a relação de dispersão é zero.
Pode-se fazer uma expansão da Eq. (3.15) para energias próximas ao nı́vel de Fermi
e vetores de ondas próximos aos pontos K e K Õ , de modo a obter:
‘± (k) = ±~‹f k

(3.16)

onde ‹f = 3|t0 |a/2~ ≥ 106 m/s, é a velocidade de Fermi. Este regime de baixas energias,

gera uma dispersão linear que se assemelha à dispersão para partı́culas relativı́sticas com
massa de repouso nula. Por isso se diz que os elétrons no grafeno, nesse regime, se
comportam como férmions não massivos, que obedecem à equação de Dirac [49].
Para encontrar os autovetores, substituı́mos os autovalores na Eq. (3.13) e calculamos
os autovetores correspondentes:
Q
a
3

‘0

tú (k)

t(k)

‘0

RQ
ba

A1
A2

R
b

=‘0 ±

Ò

Q

|t(k)|2 a

‘0 A1 + tú (k)A2 =‘0 A1 ±

Ò

A1
A2

|t(k)|2 A2

R
b

(3.17)

A Fig. 20 não é propriamente o gráfico da Eq. (3.15). De fato, o gráfico é a relação de dispersão do
grafeno para aproximação tight-binding com hopping entre primeiros e segundos vizinhos, e não apenas
com primeiros vizinhos, como é o caso da Eq. (3.15). A principalmente diferença entre estes casos é
que, as duas bandas deixam de ser simétricas quando se leva em conta termos entre segundos vizinhos.
Dizemos assim que a simetria elétron-buraco foi quebrada.
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Figura 20: Dispersão da energia do grafeno obtida através da aproximação de elétrons fortemente
ligados. Temos a banda de valência (ﬁ) e a banda de condução (ﬁ ú ). O nı́vel de Fermi está
situado no ponto onde as duas bandas se tocam. (a) Relação de dispersão como função das
componentes do kx e ky do vetor de onda. O hexágono representa a primeira zona de Brillouin.
(b) Corte da relação de dispersão ao longo de linhas caracterı́sticas que ligam alguns pontos de
alta simetria ( K æ æ M æ K). A energia está representada em unidades de t enquanto que
o vetor de onda em unidades de 1/a.

Portanto, os autoestados do grafeno são da forma mostrada na Eq. (3.9), com
A2 = ±
onde

t(k)
A1 © ±ei„ A1
|t(k)|

ei„ =

t(k)
|t(k)|

(3.18)

(3.19)

Normalizando os autovetores, suas componentes podem ser escritas como
1
A1 = Ô
2
ei„
A2 = ± Ô
2

(3.20)

Assim, os autoestados podem ser escritos como
|k, ±Í = Ô

2
1 ÿ ik·r 1
e
|r, 1Í ± ei„ |r, 2Í
2Nc r

com autoenergias ‘± (k) dadas pela Eq. (3.15).

(3.21)
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Nanofitas

Melhoramentos no processamento de grafite tem tornado possı́vel o isolamento de
uma folhas de grafeno. A possibilidade de processar as folhas de grafeno em dispositivos
multiterminais tem aberto perspectivas para a construção de dispositivos nanoeletrônicos
a base de carbono, onde nanofitas podem ser usadas como conexões neste nanodispositivos
[4].
As propriedades eletrônicas dos sistemas de carbono de escala nanométricas dependem
fortemente do seu tamanho e geometria. Isto é bem conhecido no caso dos nanotubos, que
são folhas de grafeno enroladas em cilindros. A dependência na geometria é fortemente
influenciada pelo caráter bipartido da rede do grafeno. Para os nanotubos de carbono, a
direção de enrolamento impõe diferentes condições de contorno para cada sub-rede, o que
determina se o sistema será metálico ou semicondutor.
Similarmente aos nanotubos, as propriedades eletrônicas das nanofitas se mostram
altamente dependentes da geometria da fita (orientação das bordas em relação à rede
e da sua largura). Por exemplo, nanofitas com bordas do tipo Zigzag, cuja condição de
contorno imposta a função de onde é ser nula numa única sub-rede nas bordas da fita, têm
estados eletrônicos confinados com funções de onda que envolvem sı́tios de ambas subredes, e é estendido por todo o sistema [4]. Além disto, há estados de borda altamente
localizados próximos às bordas, que são não nulos em uma sub-rede apenas. Para as
fitas do tipo Armchair, a condição de contorno apropriada é impor que a função de onda
anule-se em ambas as sub-redes nas bordas. Neste caso, encontra-se que a estrutura
eletrônica depende criticamente da largura da nanofita. Ela é metálica se a largura da
fita for L = (3M + 1)a0 [21], onde M é inteiro e a0 é a constante de rede do grafeno, e
isolante para todas as outras larguras.
Nanofitas Zigzag suportam estados de superfı́cie cuja energia vai a zero no limite de
fitas muito largas [4]. Já as fitas Armchair não têm estados de superfı́cie, mas apesar de
seu tamanho finito elas têm estados de energia zero para escolhas apropriadas da largura,
de tal forma que o sistema oscila entre comportamento insolante ou metálico a medida
que a largura varia.
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3.6

Cálculos analı́ticos das funções de Green

Nesta seção iremos derivar expressões analı́ticas para as funções de Green monoeletrônicas de nanofitas de grafeno infinitas e semi-infinitas, seguindo os procedimentos
descritos por Guimarães na Ref. [50, 51]. Usaremos as expressões para as nanofitas semiinfinitas no Cap. 4, pois elas servem para modelar os contatos aos quais serão conectadas
amostras de grafeno com defeitos e impurezas.
Inicialmente consideramos os autovetores da Eq. (3.21), que formam uma base ortonormal na qual o hamiltoniano que descreve a estrutura eletrônica do grafeno é diagonal,
ou seja,
Ĥ =

ÿ ÿ

k –=±

|k, –Í‘± (k)Èk, –|

(3.22)

Com este conjunto completo de autoestados, Eq. (3.21), podemos escrever a função
de Green monoeletrônica retardada como
1

Ĝ = lim ‘ + i÷ ≠ Ĥ
÷æ0

2≠1

= lim

÷æ0

ÿ ÿ
k

|k, –ÍÈk, –|
–=± ‘ + i÷ ≠ ‘± (k)

(3.23)

Por simplicidade, o limite será omitido nas expressões seguintes, mas a função de Green
retardada Ĝ(‘) deve ser sempre vista como lim÷æ0 Ĝ(‘+i÷). Os propagadores4 entre sı́tios
da rede são dados por
Èr, s|Ĝ|rÕ , sÕ Í =

Èr, s|k, –ÍÈk, –|rÕ , sÕ Í
‘ ≠ ‘± (k)
–=±

ÿ ÿ
k

(3.24)

s é um ı́ndice de sub-rede, 1 para sub-rede A e 2 para a B. Abrindo a soma em – e
utilizando a relação de dispersão (dada pela Eq. (3.15)), teremos:
Èr, s|Ĝ|rÕ , sÕ Í =

ÿ
k

I

Èr, s|k, +ÍÈk, +|rÕ , sÕ Í Èr, s|k, ≠ÍÈk, ≠| rÕ , sÕ Í
+
(‘ ≠ ‘0 ) ≠ |t(k)|
(‘ ≠ ‘0 ) + |t(k)|

J

(3.25)

Estamos interessados na representação da função de Green no espaço real. Para isso,
obtemos a projeção dos autoestados da Eq. (3.21) em cada tipo de sı́tio da rede como
1
eik·r
2Nc
1
Èr, 2|k, ±Í = ± Ô
eik·r+i„
2Nc
Èr, 1|k, ±Í = Ô

(3.26)

Para obter a função de Green, substituı́mos estas projeções na Eq. (3.25). Utilizando os
4

Um elemento da função de Green entre dois sı́tios da rede costuma ser chamado de propagador entre
estes sı́tios.
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vetores r = la1 + ja2 e rÕ = lÕ a1 + j Õ a2 e considerando uma folha de grafeno infinita, de
modo que as somas possam ser transformadas em integrais, podemos escrever o resultado
para as diferentes combinações de s e sÕ , como:
Èl, j, s|Ĝ|lÕ , j Õ , sÕ Í =

ﬁ
⁄ ﬁ
1 ⁄ 2
ei[kZ ( l+ j)+kA ( l≠ j)]
dk
dk
A
Z
2ﬁ 2 ≠ ﬁ2
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ |t(kZ , kA )|2
≠ﬁ

Y
]

◊[
onde

s = s ≠ sÕ ,

l = l ≠ lÕ ,

Ë

t0 1 + eikZ

(‘ ≠ ‘0 )

s

1

eikA

s

+ e≠ikA

s

2È

, s = sÕ
, s ”= sÕ

(3.27)

j = j ≠ j Õ . Aqui, usamos a Eq. (3.19) e fizemos uso da

expressão explı́cita de t(k), definida na Eq. (3.11). Para escrever a Eq. (3.27), fizemos as
seguintes mudanças de variáveis
kZ =

Ô

3kx a
2

e kA =

ky a
2

(3.28)

onde os ı́ndices A e Z servem para indicar qual vetor de onda deve assumir condições
de contorno de modo a se obter uma fita Armchair ou Zigzag. Consideramos também
uma célula unitária no espaço recı́proco diferente da ZB (ver Fig. 21), para facilitar a
determinação dos limites de integral que aparecem na expressão da Eq. (3.27). As vezes
será preciso mudar os limites de integração de kZ e kA , fazendo-se com que cada um
tenha exatamente os limites que o outro tem na Eq. (3.27). Para isso, nós dobraremos o
tamanho da célula na direção kA e reduziremos a metade o tamanho na direção kZ .

Figura 21: Estamos considerando uma célula unitária no espaço recı́proco obtida modificando-se
a primeira ZB que pode ser transformada de uma célula hexagonal em uma célula retangular
como ilustra a figura. O comprimento W
Ô é dado pelo módulo de um vetor primitivo da rede
recı́proca (Eq. (3.3)), ou seja, W = 4ﬁ/ 3a. L e d podem ser obtidos a partir deste valor de
W usando-se relações trigonométricas, e L + d = 2ﬁ. Utilizando a célula retangular os limites
de integração para kx e ky passam a ser W e L + d, respectivamente.

Como se pode ver na Eq. (3.27), para calcular a função de Green, nós precisamos
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resolver integrais do tipo:
I(D) =

1 ⁄ﬁ
eikD
dk
2ﬁ ≠ﬁ f (k)

(3.29)

onde f (k) é par e periódica, com perı́odo 2ﬁ. A função f (k) é dada por
Ë

È

f (kZ , kA ) = (‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 1 + 4 cos (kZ ) cos(kA ) + 4 cos2 (kA )

(3.30)

Para resolvê-la, fazemos uma extensão analı́tica para o plano complexo e fazemos uso do
teorema do resı́dio. Todos os detalhes para resolver este tipo de integral estão descritos
no Apêndice B. O resultado da integração em kZ e kA seguem abaixo:
1 ⁄ﬁ
eikZ D
dkZ
2ﬁ ≠ﬁ
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 [1 + 4 cos(kZ ) cos (kA ) + 4 cos2 (kA )]
i
eiq(kA ,‘)|D|
= 2
4t0 sin[q(kA , ‘)] cos (kA )

I A (kA , D) =

(3.31a)

e
1 ⁄ﬁ
eikA D
I (kZ , D) =
dkA
2ﬁ ≠ﬁ
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 [1 + 4 cos (kZ ) cos(kA ) + 4 cos2 (kA )]
Z

i
2
i ÿ
eiq (kZ ,‘)|D|
= 2
4t0 i=1 [cos (kZ ) + 2 cos q i (kZ , ‘)] sin q i (kZ , ‘)

(3.31b)

onde são escolhidos os polos q(k, ‘) = cos≠1 (k, ‘) com parte imaginária positiva, determinados por:
ı̂

1
1 ı (‘ ≠ ‘0 )2
fZ (q) = 0 æ cos(q) = ≠ cos (kZ ) ± Ù
≠ sin2 (kZ )
2
2
t20
C

D

1
(‘ ≠ ‘0 )2
fA (q) = 0 æ cos(q) =
≠ 4 cos2 (kA ) ≠ 1
2
4 cos (kA )
t0

(3.32a)
(3.32b)

Quando cos(kA ) = 0 o denominador da integral 3.31a perde sua dependência com kZ .
Neste caso, a integral fica
I A (D) =

”D,0
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20

(3.33)

Assim esta integral contribui apenas quando D = 0.

3.6.1

Nanofitas de grafeno infinitas de borda armchair

Inicialmente vamos determinar uma autofunção para uma folha de grafeno semiinfinita. Como esse folha não tem simetria de translação completa, não podemos usar
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estados de Bloch como fizemos para obter a Eq. (3.21). Contudo, podemos escrever uma
combinação linear destes estados de maneira conveniente de modo a obter um novo estado que tem densidade de estado nula ao longo de uma linha no grafeno. Desta maneira,
podemos simular duas folhas semi-infinitas de grafeno.
Podemos escrever os autoestados da Eq. (3.21) em termos dos vetores de onda na
direção armchair e zigzag (kA , kZ ) usando r = la1 + ja2 e a substituição de variáveis
dadas pela Eq. (3.28):
|kZ , kA , ±Í = Ô

1
2
ÿ
1
ei[(l+j)kZ +(l≠j)kA ] |r, 1Í ± ei„ |r, 2Í
2NA NZ r

(3.34)

onde Nc = NA NZ , e NA (NZ ) é o número de célula unitária na direção armchair (zigzag).
Estes estados, bem como |kZ , ≠kA , ±Í e | ≠ kZ , kA , ±Í, são autoestados do Hamiltoniano
- portanto também o é qualquer combinação linear deles.

Em particular, considere a seguinte combinação linear dos estados da forma da Eq.
(3.34):
1
| (kZ , kA ) , ±Í = Ô {|kZ , kA , ±Í ≠ |kZ , ≠kA , ±Í}
2
1
2
ÿ
i
=Ô
eikZ (l+j) sin [kA (l ≠ j)] |r, 1Í ± ei„ |r, 2Í
NA NZ r

(3.35)

Estes estados são formados por superposição de autoestados do grafeno, e têm a propriedade de ter densidade de estado zero na linha j = l, para s = 1 e 2.
Para obter uma fita armchair, nós desejamos uma linha de densidade de estados zero
também em l = N + i e j = ≠N + i, para qualquer i e s = 1, 2 (como mostrado na Fig.

22). Para a borda superior, a condição de contorno que precisamos impor para que isso
ocorra é
sin [kA (N + i + N ≠ i)] = sin [2kA N ] = 0

(3.36)

ou seja

ﬁn
n = 1, 2, · · · , N
(3.37)
2N
Note que kA cobre metade da ZB, já que o estado dado pela Eq. (3.35) para kA ou ≠kA
kA =

são os mesmos.

A função de Green é dado pela Eq. (3.25), mas substituindo |k, ±Í por |Â(k), ±Í, e
1

2

ﬁn
com k = kZ , 2N
. Para s = sÕ ,

Èr, s|

n (kA ), +ÍÈ

Õ
n (kA ), +|r , sÍ

= Èr, s|

n (kA ), ≠ÍÈ

Õ
n (kA ), ≠|r , sÍ

(3.38)
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Figura 22: Nanofita de grafeno de borda armchair. A posição de um sı́tio na rede é obtido por
r = la1 + ja2 , a partir da origem O indicada na figura. Para se obter essa nanofita, constrói-se
uma função de onda apropriada cuja densidade de estado local é nula nos sı́tios das linhas verdes.
A inferior é determinada por l = j, e a superior por l = N + i e j = ≠N + i.

e para s ”= sÕ
Èr, s|

n (kA ), +ÍÈ

Õ
n (kA ), +|r , sÍ

= ≠Èr, s|

n (kA ), ≠ÍÈ

Õ
n (kA ), ≠|r , sÍ

(3.39)

Sendo assim, podemos reescrever a Eq. (3.25), como:
Èr, s|Ĝ|rÕ , sÕ Í = 2

ÿ
k

Y

Èr, s| (k), +ÍÈ (k), +|rÕ , sÕ Í ] (‘ ≠ ‘0 )
[ |t (k)|
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ |t(k)|2

, s = sÕ

(3.40)

, s ”= sÕ

As funções de Green para s = sÕ são dadas por:
Èl, j, s|Ĝ|lÕ , j Õ , sÍ =

5

6

5

6

N
2 (‘ ≠ ‘0 ) ÿ
ﬁn
ﬁn Õ
sin
(l ≠ j) sin
(l ≠ j Õ ) Inac ( l +
N
2N
2N
n=1

j)

(3.41)

e para s ”= sÕ :
5
6
5
6
N
2t0 ÿ
ﬁn
ﬁn Õ
Õ
Èl, j, s|Ĝ|l , j , sÍ =
sin
(l ≠ j) sin
(l ≠ j )
N n=1
2N
2N
Õ

Õ

◊
onde usamos

- 3
-t kZ ,
-

5

Inac (

l+

4ﬁn -- i„
e
2N -

j) +

s

2Inac (

5

l+

= t0 1 + 2e

ikZ s

j+

3

3

ﬁn
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O denominador no lado direito da Eq. (3.40) é
2
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1 + 4 cos(kZ ) cos
2N

4

2

+ 4 cos

3

46

(3.44)

D

(3.45)

ﬁn
2N

com polos dados por:
1

C

3

(‘ ≠ ‘0 )2
ﬁn
2
1 2
fac (kZ ) = 0 æ cos(qn ) =
≠
4
cos
2
t0
2N
4 cos ﬁn
2N

4

≠1

Note que neste caso precisamos tratar o termo n = N - para N par ou ı́mpar separadamente, já que o denominador dado por Eq. (3.44) perde sua dependência em kZ .
Fazendo isso, e com o auxı́lio das soluções das integrais das Eqs. (3.31), (3.32) e (3.33),
finalmente chegamos ao seguinte resultado analı́tico para os propagadores monoeletrônicos
envolvendo qualquer par de sı́tios de uma fita infinita de grafeno com borda armchair:
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, s = sÕ
, s ”= sÕ

(3.48)

Usando estas equações, calculamos a densidade local de estados ﬂ (LDOS) em função
da energia para alguns sı́tios de nanofitas infinitas com N = 6 e 7, para ilustrar o método.
Os cálculos foram feitos utilizando a Eq. (1.61), ﬂ(r, ‘) = û ﬁ1 Im{G± (r, r, ‘)} e os resultados estão representados na Fig. 23.

É interessante notar que, para N = 6, correspondendo a uma fita com 5 hexágonos
de largura, há sı́tios com densidade de estado não nula na energia de Fermi e, portanto,
ela é metálica. Entretanto, esta fita também contém linhas de sı́tios que apresentam
densidade de estado local nula, como ilustrado na Fig. 23(a). Veremos no Cap. 4, que a
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corrente elétrica que flui através desta nanofita não passa por estes sı́tios. Para N = 7 (6
hexágonos de largura) todos os sı́tios da rede têm densidade de estado nula na energia de
Fermi, o que a caracteriza como semi-condutora.

3.6.2

Nanofita semi-infinita armchair de grafeno

É possı́vel obter, também, expressões analı́ticas para os propagadores monoeletrônicos
de uma nanofita semi-infinita (com borda armchair, como mostrado na Fig. 24). Isto
é feito construindo-se uma autofunção adequada, de forma análoga ao que fizemos na
seção anterior. Utilizaremos essas fitas semi-infinitas como contatos injetores e receptores nos cálculos da condutância elétrica de nanofitas de grafeno contendo impurezas e
imperfeições, que serão apresentados no próximo capı́tulo.
Para obter os propagadores monoeletrônicos associados a uma fita semi-infinita com
bordas armchair, a autofunção com a condição de contorno correta é dada pela Eq. (3.35)
com quantização expressa pela Eq. (3.37), ou seja,
5
61
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Uma outra autofunção com mesma energia é dada por
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Escrevendo uma combinação linear com essas duas autofunções, temos
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Olhando esta equação, é fácil perceber que a densidade de estados | Èr, 1|

n

anula-se para a linha j = ≠l (que é transversal ao eixo da nanofita).

(kZ ) , ±Í |2

Seguindo essencialmente os mesmos passos da seção anterior obtemos:
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(a) Nanofita metálica

(b) Nanofita semicondutora

Figura 23: Densidade local de estados em função da energia (eV) para alguns sı́tios da nanofita
de grafeno infinita. Cada um dos gráficos representa a LDOS em sı́tios diferentes localizados
em r = (l, j, s), como na Fig. 22. (a) Nanofita com N = 6, que equivale a uma fita com 5
hexágonos de largura. Apresenta sı́tios com densidade de estado não nula na energia de Fermi,
portanto é uma nanofita metálica. Mesmo assim, alguns sı́tios, (2,-1,1) por exemplo, apresentam
densidade de estado local nula nesta fita. (b) Nanofita com N = 7, que equivale a uma fita com
6 hexágonos de largura. Todos os sı́tios da rede têm densidade de estado nula na energia de
Fermi, o que a caracteriza como semi-condutora.
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Figura 24: Nanofita de grafeno semi-infinita com borda armchair.
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Para ilustrar o método e verificar essas expressões analı́ticas, calculamos a densidade
local de estados (LDOS) em função da energia para alguns sı́tios na superfı́cie de uma
nanofita semi-infinita com N = 6, os resultados estão apresentados na Fig. 25. Notamos
que a LDOS dos sı́tios pertencentes a uma sub-rede tem formas caracterı́sticas semelhantes. Por exemplo, a LDOS dos sı́tios vermelho e azul em destaques (sub-rede branca)
apresenta um pico na energia de Fermi, enquanto os sı́tios verde e preto em destaques
não.
Os cálculos baseados nas expressões analı́ticas estão em perfeito acordo com os obtidos
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(a) Densidade local de estados

(b) Fita semi-infinita

Figura 25: (a)Densidade local de estados em função da energia (eV) para alguns sı́tios da
superfı́cie da nanofita de grafeno semi-infinita, para N = 6. Cada gráfico representa a LDOS
num sı́tio em destaque (maiores) em (b). A correspondência entre cada gráfico e os sı́tios em
destaque em (b) é feita pelas cores.

por métodos numéricos recursivos. Estas fórmulas para os propagadores monoeletrônicos
associados às nanofitas semi-infinitas nos permitem obter expressões analı́ticas para as
autoenergias associadas aos contatos (vide Seç. 2.2.2).
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4

Defeitos e Adsorção de
Impurezas em nanofitas de
grafeno

Desde a primeira produção do grafeno, várias estratégias vêm sendo desenvolvidas e
aperfeiçoadas para sı́ntese desse material. Significantes progressos vêm sendo alcançados
na melhora da qualidade das amostras, que objetivam incrementar suas propriedades de
transporte. Entretanto, apesar do enorme esforço nesse sentido, estamos distantes de alcançar o regime balı́stico perfeito (ver sessão 1.5), e assim, desordens sempre desempenham
papel central principalmente no transporte eletrônico [52]. Essas inomogeneidades aparecem em diversas formas, podendo ser locais (tais como defeitos na rede, irregularidades
de borda, impurezas adsorvidas na superfı́cie), ou de longo alcance (tais como impurezas
carregadas presas no substrato ou ondulações devido a rugosidade do substrato). Neste
capı́tulo, abordaremos alguns efeitos de algumas dessas inomogeneidades sobre as propriedades de transporte de nanofitas de grafeno de borda armchair. Mais especificamente,
adsorção de metais pesados que induzem acoplamento spin-órbita; vacâncias na rede do
grafeno, que costumam modelar a adsorção de átomos leve como o Hidrogênio [53]; e por
fim o efeito de constrições causadas por irregularidades da borda.

4.1

Nanofitas homogêneas de borda armchair

Comecemos por examinar as propriedades destas nanofitas sem imperfeições, para
posteriormente compararmos com os efeitos das impurezas. Considere a nanofita da Fig.
26, que apresenta uma amostra retangular de grafeno ligado a dois contatos semi-infinitos
de mesma largura. As amostras que consideraremos são simétricas em relação a rotação de
180o em torno do eixo que passa pelo centro da fita e é paralelo à ela. A borda horizontal
da amostra central é armchair, bem como a borda dos contatos. P representa a largura
dessa amostra central (largura da nanofita), e equivale ao número de hexágonos na direção
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perpendicular à nanofita. Por sua vez, N representa o comprimento da amostra central,
e quantifica o número de camadas de fita (delimitada pelo retângulo pontilhado na Fig.
26) entre os dois contatos. Quando a amostra central não apresenta defeitos, temos em
mãos uma nanofita de grafeno infinita e perfeita.

Figura 26: Nanofita de grafeno simétrica de borda armchair. A amostra central está ligada a
dois conectores do mesmo material. Sem impurezas, temos o equivalente a uma fita infinita. P é
o número de hexágonos na direção perpendicular à nanofita, e N de camadas (região pontilhada)
na direção paralela.

As propriedades destas nanofitas foram avaliadas através do cálculo das funções de
Green da amostra central, que foram obtidas usando algumas vezes o método recursivo,
e outras vezes através de inversão direta do Hamiltoniano, e posterior ligação com os
contatos através da equação de Dyson.1
Através dos cálculos da condutância destas nanofitas (usando-se a Eq. (2.20)), verificamos que elas podem apresentar um comportamento metálico ou semicondutor, dependendo da largura da mesma. A Fig. 27(a) apresenta a condutância G em função da
energia de Fermi Ef de nanofitas armchair com diferentes larguras, P = 5 (verde) e P = 6
(azul). A condutância para nanofita de largura P = 5 é diferente de zero para qualquer
valor da energia de Fermi, portanto, esta fita é metálica. Já para P = 6, em torno de
Ef = 0 a condutância é nula, o que caracteriza um comportamento semicondutor. Notamos que toda vez que a largura da nanofita for dada por P = 3n + 2 com n = 0, 1, 2, ...
ela é condutora, caso contrário é semicondutora. Claramente, estas nanofitas apresentam transporte balı́stico na ausência de defeitos, por isso apresentam uma condutância
quantizada, na forma de degraus, que só depende do número de modos acessı́veis [ver
Seç. 2.1.2]. Em todos os cálculos deste capı́tulo, onde não for dito o contrário, usamos
t = ≠2, 7 eV.
1

Na prática, quando usamos o método recursivo, primeiro calculávamos as funções de Green de superfı́cie do contato semi-infinito esquerdo analiticamente, e então conectávamos via equação de Dyson a
primeira camada da amostra. Assim sucedı́amos camada por camada da amostra até a última. Por fim,
conectávamos o contato direito.
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O número de modos acessı́veis para cada energia Ef pode também ser observado
na estrutura de bandas destas fitas. A Fig. 27(b) descreve as estruturas de banda das
nanofitas com P = 5 e a com P = 6. O gap observado nesta última, concorda com nossa
inferência que a fita com P = 6 é semicondutora. A altura de cada degrau é igual a 2e2 /h,
mas o tamanho de cada platô pode variar. Quando se tem na estrutura de bandas, duas
bandas muito próximas, a largura do platô é pequena.

(a) Condutância

(b) Estrutura de Banda

Figura 27: (a) Condutância em função da energia de Fermi de nanofitas com largura P = 5
(verde) e P = 6 (azul), a primeira apresenta um comportamento metálico e a outra semicondutor.
P é o número de hexágonos na direção perpendicular ao eixo da fita. (b) Mostra a estrutura
de bandas de cada uma das nanofitas, a superior para P = 5 e a inferior para P = 6. O
fato de uma ter gap e a outra não, enfatizam e concordam com a observação de que uma é
metálica e a outra não. Estas das estruturas de bandas foram obtidas do simulador disponı́vel
em https://nanohub.org/tools/cntbands-ext por Gyungsen Seol, Youngki Yoon at all [3].

Utilizando a Eq. (2.36)2 , calculamos a distribuição espacial da corrente que flui através
das ligações entre primeiros vizinhos em uma nanofita de largura P = 5. Os resultados
estão ilustrados na Fig. 28 e foram obtidos para diferentes valores da energia de Fermi:
(a)Ef = 0; (b) Ef = 1, 2; (c) Ef = 1, 6 e (d) Ef = 7, 5 eV. Destas figuras, podemos
ver como a densidade de corrente em cada canal de condução se distribui de maneira
2

Para calcular a densidade local de corrente, precisamos das funções de Green entre todas as conexões
de sı́tios. Sendo assim, é mais conveniente utilizarmos o método de inversão do hamiltoniano central
completo. Isso limita computacionalmente o cálculo a amostras não muito grandes. Contudo, boa parte
do que pode ser inferido por estes cálculos, podem ser feito com amostras não muito grandes.
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deferente pela nanofita. Para Ef = 0 [Fig. 28(a)] a corrente se distribui em trilhas bem
definidas distribuı́das uniformemente pela amostra. Importante notar que, neste caso, a
corrente não passa em alguns sı́tios. Essa densidade local de corrente para Ef = 0 está em
concordância com os resultados obtidos por Brey e Ferting num trabalho de 2006 [4], ver
Fig. 29. Outras canais, como mostrado da Fig. 28(b) e (c) se concentram um pouco mais

Figura 28: Densidade local de corrente sobre nanofita de grafeno de borda armchair. Da esquerda
para a direita e de cima para baixo, estas densidades locais de correntes foram calculadas em
Ef = 0; 1, 2; 1, 6; 7, 5 eV, cada valor corresponde a um platô diferente na Fig. 27(a) [linha
verde]. Os três primeiros valores de Ef correspondem aos três primeiros platôs de mais baixas
energias. O último corresponde a um platô de energia bem mais alta [não mostrada na Fig.
27(a)].

nas bordas, mas também conduzem pelo meio. Também há canal cuja fluxo de elétrons
se dá principalmente pelo meio, evitando-se as bordas da nanofita, Fig. 28(d).
Uma forma alternativa para observar a distribuição de uma modo transverso de
condução pela fita é através da densidade local de estados (LDOS). Na Fig. 30, mostramos a LDOS em cada sı́tio como um mapa de cores. A figura à esquerda é calculada
na mesma energia da distribuição de corrente visualizada na Fig. 28(a), e à direita na
energia correspondente à Fig. 28(b). É notório como estas figuras correspondem entre si.
Nos sı́tios onde a LDOS tem valores menores temos fluxos de corrente igualmente menor.
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Figura 29: Módulo quadrado da função de onda do estado com energia próximo de zero ao longo
de uma linha zig-zag (perpendicular a borda) para uma nanofita armchair. Gráfico extraı́do da
Ref. [4].

Na Fig. 30(direita) percebemos que nenhum sı́tio tem LDOS nula nessa energia, apesar
disso, podemos ver na Fig. 28(b) que algumas ligações não são utilizadas no transporte.
Essa constatação não é trivial na visualização da LDOS.

Figura 30: Densidade local de estados sobre uma fita de grafeno. À esquerda Ef = 0, à direita,
Ef = 1, 2. Ver também Fig. 28(a) e (b).

4.2

Nanofitas com impurezas adsorvidas sobre carbono e vacâncias

A presença de inomogeneidades em um condutor pode alterar significativamente a sua
condutância. Dependendo do tipo, localização e concentração das impurezas ou defeitos
o sistema pode até torna-se um isolante, como previsto originalmente por Anderson [54].
Os efeitos de inomogeneidades no transporte de cargas através de nanoestruturas de
carbono vem atraindo a atenção de vários pesquisadores [55, 56, 57, 58]. Dependendo da
natureza dessas inomogeneidades elas podem conferir caracterı́sticas magnéticas a estes
sistemas. É o caso, por exemplo, da impureza de metais de transição adsorvidos ao grafeno
[59, 60, 61].

4.2 Nanofitas com impurezas adsorvidas sobre carbono e vacâncias

92

T

Figura 31: Impureza na posição T, no topo de uma carbono da rede do grafeno.

Iniciaremos tratando dos efeitos de impurezas não magnéticas na condutância de
nanofitas de grafeno. Através de cálculos de primeiros princı́pios, Jie-Yuan Yan e colaboradores [21] simularam a adsorção de átomos de hidrogênio, em baixa concentração,
em monocamadas de grafeno, ver Fig. 31. O cálculo de energia total mostrou que a
posição de adsorção mais estável para o átomo de hidrogênio é a posição no topo de um
átomo de carbono (posição T). Observou-se que o átomo de carbono abaixo da impureza
de hidrogênio é puxado um pouco para fora do plano do grafeno pela ligação quı́mica
H ≠ C que assim altera o acoplamento entre este átomo de carbono e seus três primeiros
carbonos vizinhos, resultando num único sı́tio da rede defeituoso.

Baseado nesses resultados modelamos a presença desse tipo de defeito isolado da rede
através de modificações na interação entre o sı́tio defeituoso e seus primeiros vizinhos,
mas mantendo inalterado todo o resto do sistema. Assim, a amplitude da integral de
transferência t entre o sı́tio ao topo do qual o átomo de hidrogênio foi adsorvido e seus
primeiros vizinhos na rede do grafeno foi alterada para, por exemplo, td = 0, 3t.
Os resultados estão apresentados na Fig. 32(a). Com uma impureza sobre o sı́tio 5,
a condutância apresenta duas depressões, em E = ±0, 9758 eV, onde a condutância vai

a zero. Quando o defeito está sobre o sı́tio 6, a condutância no primeiro platô não muda
muito, porque, como vimos anteriormente, a corrente se distribui em trilhas bem definidas,
mostradas na Fig. 28(a), e não passa pelo sı́tio 6, mas passa pelo sı́tio 5. Comparado com
o caso da nanofita perfeita, observou-se que a condutância é reduzida para a maioria das
energias e boa parte dos platôs na condutância desaparecem.
As Figs. 32(b) e 32(c) mostram a distribuição espacial da corrente em torno dos
sı́tios 43 e 5, respectivamente, calculadas na energia de um das depressões, ou seja, onde a
condutância vai a zero. O que observamos são correntes circulares aprisionadas na região
ao redor das impurezas. Portanto, um único defeito na rede pode bloquear completamente
3

A condutância em função da energia de Fermi para uma impureza no sı́tio 4 não está mostrada na
Fig. 32(a) por ser muito semelhante à impureza no sitio 5. Até mesmo o valor na energia nas depressões
são iguais.
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Figura 32: Defeitos na posição T sobre diferentes sı́tios de uma nanofita P = 5 e td = 0, 3t. (a)
Condutância em função da energia de Fermi (eV). A linha contı́nua azul é para uma impureza
posicionada no sı́tio 5, e a verde no sı́tio 6 (o número do sı́tios é contado em uma coluna qualquer
de baixo para cima seguindo uma linha zigzag). A linha pontilhada é a condutância da nanofita
sem defeito. O defeito no sı́tio 5 induz depressões com condutância nula em E = ±0, 9758. (b) e
(c) Densidade local de corrente em E = +0, 9758 (energia da depressão), para impurezas sobre
o sı́tio 4 e 5, respectivamente.

o transporte em certas energias. Estas correntes podem produzir campos magnéticos
efetivos, o que é consiste com trabalhos anteriores, Refs. [21, 62, 63].
A posição e formato das depressões na condutância dependem tanto de td quanto da
largura da nanofita. Na Fig. 33(a), fixamos uma impureza no sı́tio 5 e variamos td numa
nanofita de largura P = 5. Quando td tende a zero, as duas depressões tendem a se fundir
em Ef = 0. Na Fig. 33(b) também fixamos uma impureza no sitio 5, e mantivemos
td = 0, 3t, mas variamos a largura P da fita. Observamos que essas depressões dependem
fortemente da largura da fita, sumindo para fitas bem mais estreitas do que no caso de
fitas com borda zigzag reportado na Ref. [21].

4.3 Constrições de borda

94

Figura 33: (a) Condutância em função da energia de Fermi numa nanofita com P = 5 com uma
impureza no sı́tio 5, para vários valores de td . As depressões tendem a unir-se quando td æ 0.
(b) Fixamos uma impureza no sı́tio 5 de nanofitas com diferentes larguras P e td = 0, 3t. A
medida que a fita vai ficando larga, as depressões tendem a desaparecer.

4.3

Constrições de borda

Como vimos na seção anterior, imperfeições na rede do grafeno podem levar a forte
espalhamento e localização, ou mesmo aumentar a interferência destrutiva [57, 58]. Alguns trabalhos vêm estudando o efeitos destas imperfeições tanto no meio de nanofitas
de grafeno como nas bordas. Em particular, Lewenkopf na Ref. [52], mostra como os degraus na condutância destas nanofitas rapidamente são atenuados e desaparecem quando
uma certa quantidade de sı́tios da borda é removida aleatoriamente. Isto mostra quão
desafiador é observar a quantização da condutância nestes sistemas experimentalmente.
Neste contexto investigamos a influência da retirada de átomos na borda da fita, criando
uma constrição simétrica no sistema.
A Fig. 34 ilustra a estrutura que propomos para uma constrição nas nanofitas. Usaremos dois parâmetros para caracterizar a constrição, L e C que representam o número
de linhas de átomos e o número de colunas que foram removidos para formar a constrição.
L determina, portanto, a profundidade da constrição, e C o seu comprimento.
Na Fig. 35, apresentamos resultados dos nossos cálculos da condutância desses sistemas para diversos valores de L e C = 1 para uma nanofita de largura P = 11 (nanofita
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Figura 34: Nanofita armchair de grafeno com uma constrição. Essa constrição é formada por
buracos laterais ao se remover L linhas de átomos de C colunas da nanofita. Uma coluna
corresponde a uma camada da nanofita, como delimitado pelo retângulo verticais pontilhados.
As linhas são mostradas pelos retângulos horizontais com linhas tracejadas.

metálica). Notamos que a condutância do sistema com a constrição depende fortemente da
profundidade da constrição. Isto sugere que estes efeitos estão relacionados com a largura
resultante da nanofita na região constipada. Ao contrário das depressões de condutância
nula que aparecem com as impurezas do tipo T em certos sı́tios (Fig. 32), podemos notar
agora picos na condutância até o valor da condução balı́stica 2e2 /h para L = 8 e L = 9,
em alguns valores para a energia de Fermi.

Figura 35: Condutância de nanofitas armchair de grafeno com constrição de borda, calculada
para vários valores de L e C = 1 em uma nanofita de largura P = 11 (vide texto).
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Uma vez que investigamos a dependência da condutância com a profundidade da
constrição (variando-se L), o próximo passo é averiguar a dependência da condutância
com a largura C da constrição. Para isso, mantivermos uma nanofita com largura P = 11
(metálica), fixamos a profundidade da constrição em L = 2, que equivale a deixar a
constrição com largura P = 9 (veja na Fig. 34, que remover duas linhas equivale a tirar
um hexágono de cada lado da nanofita), que é uma largura de fita semicondutora se
fosse infinita. A Fig. 36a mostra a condutância em função da energia para constrições
de diferentes comprimentos. Podemos observar que para comprimentos C relativamente
pequenos esta constrição funciona como uma barreira de potencial. A condutância para
Ef = 0 não é nula, mas vai diminuindo a medida que aumentamos o comprimento da
constrição, ou seja, a medida que aumentamos a largura da barreira de potencial.
A Fig. 36b mostra a condutância em Ef = 0 como função do comprimento da
constrição. A condutância diminui exponencialmente como esperado, até ir a zero próximo
a C = 12.

Figura 36: Condutância para nanofita de largura P = 11 (metálica) com uma constrição de
profundidade L = 2 (largura da constrição P = 9, que corresponde à uma fita semicondutora
se fosse infinita) e diferentes comprimentos C. (a) Condutância em função da energia de Fermi
para vários valores de C que determina a extensão da constrição. (b) A condutância em EF = 0
em função do comprimento C. O gráfico inscrito traz o mesmo gráfico com o eixo-y em escala
logarı́tmica, mostrando que o decaimento é exponencial.

Calculamos, também, a distribuição espacial de corrente através das ligações entre os
átomos da rede. A Fig. 37 mostra como se dá esta distribuição de correntes na constrição.
Tanto a nanofita quanto a constrição nestas figuras têm larguras que correspondem a fitas
metálicas. Estas distribuições de corrente foram calculas para energias de Fermi próximas
a zero.
Essas constrições podem ser vistas como uma amostra de fita mais estreita ligada a
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Figura 37: Densidade local de correntes através de constrição de largura metálica. A nanofita
superior tem P = 17 e a sua constrição P = 11, Ef = 0, 15 eV. A nanofita inferior tem P = 11 e
a constrição P = 3, Ef = 3, 5 eV. Tanto o tamanho da seta como a cor indicam a intensidade da
corrente em cada ligação. Todas as setas foram renormalizadas linearmente em relação ao maior
valor. Quanto mais próximo do preto mais próximo do valor máximo, e quanto mais próximo
do amarelo mais próximo de zero.

contatos compostos por fitas mais largas semi-infinitas. Repare que a distribuição espacial
de corrente pode ter configurações bastante distintas dependendo da espessura na fita na
região central.
Se olharmos a LDOS destes sistemas, ver Fig. 38, podemos verificar estados localizados nas esquinas formadas na interface entre a fita e a constrição. Devido a essa
localização, o fluxo de corrente nessas regiões é menor, conforme observador na Fig. 37.
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Figura 38: Densidade local de estado local correspondente ao sistema indicado na Fig. 37(Superior), ou seja, P = 17 na fita, na constrição P = 11 e Ef = 0, 15 eV.

4.4

Impurezas que induzem acoplamento spin-órbita

Várias caracterı́sticas e propriedades spintrônicas de sistemas mesoscópicos estão associadas à interação spin-órbita. Em nanoestruturas de carbono puras, geralmente, esta
interação é relativamente pequena, especialmente no grafeno. Entretanto, a adição de
certas impurezas e a presença de inomogeneidades, incluindo efeitos de curvatura local da
folha de grafeno, podem induzir um acoplamento spin-órbita significativo nesses sistemas
[12, 64, 65, 66]. C. Week e colaboradores [13], por exemplo, investigaram a possibilidade do
grafeno “herdar” um acoplamento spin-órbita (SO) relativamente grande mediante a adsorção de uma concentração diluı́da de átomos, que possuem um acoplamento spin-órbita
grande (na escala de eV), distribuı́dos aleatoriamente na superfı́cie do grafeno. Eles argumentaram que o mecanismo fı́sico por trás desse efeito pode ser entendido considerando-se
que os elétrons do grafeno pulam para o átomo adsorvido, onde experimentam um acoplamento spin-órbita grande, e então retornam para a folha de grafeno. De acordo com
os resultados obtidos pelos autores, este processo aumenta em muitas vezes a intensidade
do acoplamento spin-órbita efetivo no grafeno.
Utilizamos o modelo de Kane e Mele [67] para descrever, de forma aproximada, a
interação spin-órbita induzida no grafeno devido a uma concentração finita de impurezas
distribuı́das aleatoriamente sobre a sua superfı́cie. Seguindo a proposta feita por Haldane
[68], empregamos um modelo de ligações fortes incluindo integrais de transferência de
segundos vizinhos dado por
H=

ÿ

ÈijÍ–

tij c†i– cj– +

ÿ

itÕij vij sz–— c†i– cj—

(4.1)

ÈÈijÍÍ–—

onde tij e tÕij representam as integrais de transferência envolvendo primeiros e segundos
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vizinhos, respectivamente. Os sı́mbolos ÈijÍ e ÈÈijÍÍ especificam que as somas correspondentes são feitas sobre primeiros e segundos vizinhos apenas e c†i– simboliza o operador de

criação de um elétron com spin – no sı́tio i. A segunda parcela do hamiltoniano envolve
somente a conexão entre sı́tios segundos vizinhos, porém, introduz uma dependência com
spin. vij = ≠vji = ±1, e depende da orientação do arco ao longo do qual o elétron deve
deslocar-se sucessivamente entre primeiros vizinhos para ir do sı́tio j ao sı́tio i. vij = +1
se o arco for no sentido anti-horário e vij = ≠1 se no sentido horário, para ir de j para i.
O segundo termo do hamiltoniano [Eq. (4.1)] simula, de forma aproximada, a existência de uma interação spin-órbita induzida no grafeno pela presença de impurezas pesadas,
adsorvidas aos centros dos hexágonos, como discutido por Week e colaboradores [13]. Mais
recentemente, Pachoud e colaboradores [69] generalizaram este hamiltoniano para tratar
impurezas pesadas adsorvidas sobre os átomos de carbono e nos centros dos hexágonos
e discutiram a importância de termos adicionais que foram desprezados na Ref. [13].
Evidentemente, o acoplamento spin-órbita só pode ser tratado corretamente para uma
˛ intra-sı́tio ocorre naturalmente.
banda degenerada, onde o momento angular orbital L

(a) Distribuição aleatória

(b) Posicão H

Figura 39: (a) Distribuição aleatória de impurezas na posição H que induz acoplamento spinórbita no grafeno. (b) Posicionamento de uma impureza na posição H vista de duas perspectivas.

Nesta seção utilizamos o Hamiltoniano efetivo dado pela Eq. (4.1) para descrever
uma distribuição aleatória de impurezas [Fig. 39(a)] adsorvidas aos centros dos hexágonos
(posição H representada na [Fig. 39(b)]) em nanofitas de grafeno com borda armchair. A
condutância média através das nanofitas foi calculada tomando-se médias configuracionais
envolvendo quarenta configurações aleatórias distintas, para diversas concentrações de
impurezas (n), onde n é a razão entre o número de impurezas atômicas adsorvidas aos
centros dos hexágonos e o número total de hexágonos na amostra de fita condutora.
Consideramos tij = t e tÕij = ⁄so t ’ ij. Todos os cálculos foram realizados para amostras de
fitas com dimensões P = 80 e N = 40. Os resultados estão apresentados na Fig. 40(a) que

mostra a condutância média calculada em função da energia, para diferentes concentrações
de impurezas. As barras de erro na figura foram estimadas pelas amplitudes das flutuações
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estatı́sticas observadas. Observa-se que a largura do platô aumenta linearmente com
a concentração de impurezas, o que significa que podemos aumentar o gap entre este
primeiro estado de condução e o próximo. Nossos resultados estão em excelente acordo
com os obtidos na Ref. [13].

Figura 40: Condutância em função da energia de Fermi. Foi feita uma média em 40 distribuições
aleatórias de impurezas tipo H em diferentes concentrações ni = 0, 1; 0, 2; 0, 3 espalhadas sobre
uma amostra de dimensão P = 80 e N = 40, com ⁄so = 0, 1t.

Na Fig. 41(a) apresentamos os resultados dos cálculos para a distribuição espacial da
corrente elétrica em uma dessas fitas para uma dada distribuição de impurezas espalhadas
aleatoriamente, numa concentração N = 0, 3 e numa energia Ef = 0, 15 associada ao
platô. Observa-se claramente que a corrente flui essencialmente pelas bordas e é spin
polarizada, ou seja, os elétrons que fluem pela borda superior têm spin oposto aos elétrons
que fluem pela borda inferior, como mostra a Fig. 41(b).
Similarmente, na região que contém as impurezas, a densidade de estado local tem
valores diferentes de zero apenas nas bordas, fazendo clara correspondência ao fluxo o
de corrente que se dá nas bordas. Contudo, a LDOS apresenta uma degenerescência de
spin, ou seja, a distribuição da LDOS dos elétrons com spin para cima e para baixo são
exatamente iguais, como mostrado na Fig. 41(c).
Kane e Mele indicaram que estes comportamentos observados nas nanoestruturas a
base de grafeno na presença do acoplamento spin-órbita se diferenciam do efeito spin Hall
tı́pico, pois este não apresenta estados com gap de energia. Entretanto, eles também são
diferentes dos isolantes comuns, que não conduzem pelas bordas. Na verdade, esta é uma
assinatura tı́pica dos isolantes topológicos, que se comportam como um isolante comum,
mas que possuem estados de borda robustos (ilustraremos um exemplo a seguir). Uma
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(a) Corrente total

(b) Corrente polarizada

(c) Densidade de estado local

Figura 41: Densidade local de corrente com uma concentração n = 0, 3 para uma amostra 40◊20,
calculada em Ef = 0, 15 eV que está associada ao platô do estado de borda, ⁄so = 0, 2|t|. (a)
A corrente é transmitida principalmente pelas bordas com condutância de condutor balı́stico
2e2 /h. (b) Corrente elétrica para cada direção de spin. Podemos ver que os elétrons com spin
pra cima fluem majoritariamente pela borda superior, enquanto que os elétrons com spin para
baixo fluem na borda inferior. (c) Densidade local de estados (LDOS) dos elétrons com spin
para cima à esquerda, e spin para baixo à direita. Perceba que os dois casos são degenerados,
diferentemente da corrente mostrada em (b).
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maneira de estudar o efeito Hall de spin seria através da investigação de um sistema de
4 terminais. Neste caso, uma corrente elétrica fluindo ao longo da direção horizontal da
tira na presença de impurezas pesadas levaria a geração de uma corrente de spins fluindo
na direção perpendicular (vertical).

Figura 42: (a) Condutância de uma amostra (P = 14, N = 10) com impurezas H distribuı́das
aleatoriamente em várias concentrações e com uma vacância única no sı́tio 14, próximo ao centro
da amostra, ⁄so = 0, 2|t|. (b) Distribuição de corrente em Ef = 0, 15 e n = 0, 3.

Investigamos ainda, as propriedades de transporte de uma nanofita com uma única
vacância, tipicamente causada pela adsorção de impurezas do tipo T (td = 0), em meio a
impurezas do tipo H que gera acoplamento spin-órbita em várias concentrações. Na Fig.
42(a) mostramos os resultados para uma impureza T posicionada sobre o sı́tio 14 (próxima
ao centro da fita), numa amostra de dimensões P = 14 e N = 10. Sem impurezas H, essa
vacância solitária é capaz de criar um gap de modo que a condutância é nula em Ef = 0,
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ver Seç. 4.2. Contudo, quanto o acoplamento spin-órbita é acionado pela presença de
impurezas H, este gap é suprimido, mesmo para baixas concentrações. A Fig. 42(b)
mostra a distribuição de corrente calculada em Ef = 0, 15 neste sistema. Podemos notar
que a corrente passa principalmente pelas bordas ao mesmo tempo que se forma uma
corrente circular ao redor da vacância.
Poderı́amos ser levados a pensar que, devido ao novo estado de condução induzido
pelas impurezas H ser de borda, o sistema passa a ignorar as inomogeneidades do centro da fita. Contudo, colocando a vacância na borda, e não no centro, verificamos um
comportamento da condutância altamente similar. Na Fig. 43 pode-se ver que a corrente
simplesmente contorna o defeito da rede na borda. Acontece que, o estado de borda induzido pelo acoplamento SO (estado de isolante topológico) é protegido por simetria de
reversão temporal, que impede impede os elétrons de serem espalhados de volta ou de se
localizarem.

Figura 43: Distribuição de corrente em Ef = 0 de uma amostra (P = 14, N = 10) com uma
vacância num sı́tio da borda (sı́tio 1) e com impurezas H distribuı́das aleatoriamente, ⁄so = 0, 2|t|
e n = 0, 3.
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5

Conclusão e Perspectivas

Neste trabalho, tivemos como principal objetivo o estudo de propriedades de transporte em nanofitas de grafeno com borda armchair. Trabalhamos com este tipo de sistema
pois eles tem um grande potencial para aplicações tecnológicas. Além de possuı́rem propriedades interessantes quando puros, podem ser manipulados de diferentes maneiras de
modo a alterar e controlar algumas de suas propriedades de transporte eletrônico.
Iniciamos com alguns conceitos básicos da fı́sica da matéria condensada, necessários
para o estudo do grafeno e nanofitas deste material. Revisamos, portanto, a constituição
do grafeno e sua estrutura de bandas dentro do modelo de ligações fortes, considerando
apenas um orbital por sı́tio. Estas aproximações mostraram-se razoáveis, dentro de certos
limites [70, 71], e reproduzem a relação de dispersão linear em torno dos pontos de Dirac.
Com este modelo, fomos capazes de calcular analiticamente as funções de Green para
nanofitas de grafeno infinitas e semi-infinitas com borda armchair. As expressões anaı́ticas
que derivamos otimizam os cálculos numéricos, e nos permitem estudar sistemas relativamente grandes, com uma grande precisão numérica. A obtenção de expressões analı́ticas
e computacionalmente otimizadas abre perspectivas para a realização de mapas de distribuição espacial de condutância e de correntes elétricas nesses sistemas - que podem
ser observados com sondas locais, como recentemente proposto por M. Settnes e colaboradores [72]. As funções de Green para tiras semi-infinitas obtidas desta maneira foram
utilizadas para descrever os contatos dos sistemas utilizados. A região central dos diferentes sistemas foram obtidas utilizando o método recursivo descrito na Seç. 1.3.2.1 ou
por inversão direta da matriz (E ≠ Ĥ).
Para estudar as propriedades de transporte, utilizamos o formalismo de Landauer.
Isso nos permitiu calcular a condutância das nanofitas em regime de resposta linear e
temperatura zero. Iniciamos os cálculos com tiras puras, a fim de entendermos os processos
de transporte intrı́nsecos do sistema e compararmos os efeitos que impurezas e desordem
causam nestas propriedades.

5 Conclusão e Perspectivas

105

Em seguida, estudamos o efeito da adsorção de uma única impureza leve (como, por
exemplo, o Hidrogênio) que preferencialmente se aloca no topo de um carbono da rede.
Ao ser conectado com o átomo adsorvido, o acoplamento do carbono com seus vizinhos é
reduzido. Sendo assim, utilizamos um modelo efetivo que consistiu em reduzir a ligação
do carbono hospedeiro com seus primeiros vizinhos. Observamos que os efeitos induzidos
pela impureza depende fortemente da posição do sı́tio afetado. Caso a impureza esteja
localizada em sı́tios em que a densidade de corrente é baixa, as propriedades de transporte
são pouco afetadas para energias em torno de Ef = 0. Já em outras posições o defeito
pode causar modificações severas, causando depressões de condutância nula em certas
energias. Ao investigar a distribuição de correntes nestes casos, notamos que há uma
localização da corrente na região do defeito.
Averiguamos também os efeitos de estreitamentos na largura das nanofitas, constituindo-se constrições. Estas constrições foram obtidas removendo-se simetricamente átomos
das duas bordas das fitas formando-se buracos retangulares. Verificamos que, assim como
uma barreira de potencial unidimensional, a condutância destes sistemas dependem tanto
da profundidade da constrição como de seu comprimento.
Por fim, investigamos também uma maneira de intensificar o acoplamento spin-órbita
no grafeno através da adsorção de metais pesados na superfı́cie das nanofitas. Este tipo
de impureza geralmente se posiciona no centro dos hexágonos da rede, e a presença delas
foi modelada através de um hamiltoniano efetivo que age apenas nos átomos de carbono
que compõem os hexágonos ao redor de cada impureza. Nesta descrição, observamos que
até mesmo pequenas concentrações de impurezas, distribuı́das aleatoriamente numa certa
região da nanofita, induz estados de borda com condutância 2e2 /h, com um gap de mobilidade que aumenta com a concentração de impurezas. Calculamos ainda a densidade
local de corrente sobre a região central das nanofitas com impurezas, o que nos permitiu observar que as correntes que se acumulam nas bordas da fita são spin-polarizadas.
Este resultado é muito interessante do ponto de vista spintrônico, pois correntes elétricas
spin-polarizadas podem ser utilizadas para excitar e até reverter a magnetização de uma
unidade magnética [73, 19].
Como foi visto, estudamos os efeitos de diferentes perturbações nas propriedades de
transporte de nanofitas de grafeno. Seria interessante também investigar os efeitos combinados de diversos tipos de impurezas e defeitos. Por exemplo, gostarı́amos de verificar
como a distribuição de correntes causadas por impurezas pesadas - que afetam o acoplamento spin-órbita e geram correntes elétricas spin-polarizadas - é afetada por um tipo
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de “constrição reversa” na fita. Neste caso, realizamos um buraco retangular no centro
da tira e a dividimos em duas. O objetivo deste procedimento seria separar as correntes
elétricas spin-polarizadas em cada região da tira. Para isso, devemos utilizar uma extensão
da teoria para múltiplos contatos, utilizando o formalismo de Landauer-Büttiker [74, 75].
Poderı́amos ainda utilizar medidas com quatro terminais para obter a condutância transversa às nanofitas e a propagação de correntes de spin, como consequência do efeito Hall
de spin.
É possı́vel também adicionar novos termos no hamiltoniano do grafeno para, por
exemplo, simular irregularidades do substrato (como sugerido na Ref. [13]), ou novos
termos relacionados ao acoplamento spin-órbita induzidos por impurezas [69].
Finalmente, uma importante extensão natural dos estudos que apresentamos neste
trabalho seria utilizar a teoria para sistemas fora do equilı́brio (ou seja, o formalismo de
Keldysh [76, 77]), com a qual se possamos descrever as propriedades de transporte nestes
sistemas sob voltagens e temperaturas finitas.
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[51] F. S. M. Guimarães. Green functions of carbon based materials. Jul 2013.
[52] C. H. Lewenkopf and E. R. Mucciolo. The Recursive Green’s Function Method for
Graphene. J. Comput. Electron., 12(2):203–231, June 2013.
[53] J. J. Palacios, J. Fernández-Rossier, and L. Brey. Vacancy-induced magnetism in
graphene and graphene ribbons. Phys. Rev. B, 77:195428, May 2008.
[54] P. W. Anderson. Absence of Diffusion In Certain Random Lattices. Physical Review,
109(5):1492–1505, 1958.
[55] P. L. McEuen, M. Bockrath, D. H. Cobden, Young-G. Yoon, and S. G. Louie. Disorder, Pseudospins, and Backscattering in Carbon Nanotubes. Phys. Rev. Lett.,
83:5098–5101, Dec 1999.
[56] T. Zhou, J. Wu, W. Duan, and Bing-L. Gu. Physical mechanism of transport blocking
in metallic zigzag carbon nanotubes. Phys. Rev. B, 75:205410, May 2007.
[57] E. R. Mucciolo, A. H. C. Neto, and C. H. Lewenkopf. Conductance quantization and
transport gap in disordered graphene nanoribbons. Phys. Rev. B 79, 075407 (2009),
January 2009.
[58] M. Evaldsson, I. V. Zozoulenko, Hengyi Xu, and T. Heinzel. Edge disorder induced
Anderson localization and conduction gap in graphene nanoribbons. Phys. Rev. B
78, 161407(R) (2008)., May 2008.
[59] P. Venezuela, R. B. Muniz, A. T. Costa, D. M. Edwards, S. R. Power, and M. S.
Ferreira. Emergence of local magnetic moments in doped graphene-related materials.
Phys. Rev. B, 80:241413, Dec 2009.
[60] S. R. Power, V. M. de Menezes, S. B. Fagan, and M. S. Ferreira. Magnetization
profile for impurities in graphene nanoribbons. Phys. Rev. B, 84:195431, Nov 2011.
[61] D.F. Kirwan, V.M. de Menezes, C.G. Rocha, A.T. Costa, R.B. Muniz, S.B. Fagan,
and M.S. Ferreira. Enhanced spin-valve effect in magnetically doped carbon nanotubes. Carbon, 47(10):2533–2537, 2009.
[62] P. O. Lehtinen, A. S. Foster, A. Ayuela, A. Krasheninnikov, K. Nordlund, and R. M.
Nieminen. Magnetic Properties and Diffusion of Adatoms on a Graphene Sheet.
Phys. Rev. Lett., 91:017202, Jun 2003.

Referências

111

[63] O. V. Yazyev and Lothar Helm. Defect-induced magnetism in graphene. Phys. Rev.
B, 75:125408, Mar 2007.
[64] G. Rajput and K. C. Sharma. Colossal enhancement in thermoelectric efficiency of weakly coupled double quantum dot system. Journal of Applied Physics,
110(11):113723–113723–3, Dec 2011.
[65] M. Gmitra, D. Kochan, and J. Fabian. Spin-Orbit Coupling in Hydrogenated
Graphene. Phys. Rev. Lett., 110:246602, Jun 2013.
[66] D. Huertas-Hernando, F. Guinea, and A. Brataas. Spin-orbit coupling in curved
graphene, fullerenes, nanotubes, and nanotube caps. Phys. Rev. B, 74:155426, Oct
2006.
[67] C. L. Kane and E. J. Mele. Quantum Spin Hall Effect in Graphene. Phys. Rev. Lett.,
95:226801, Nov 2005.
[68] F. D. M. Haldane. Model for a Quantum Hall Effect without Landau Levels:
Condensed-Matter Realization of the “Parity Anomaly”. Phys. Rev. Lett., 61:2015–
2018, Oct 1988.
[69] A. Pachou, A. Ferreira, and A. H. C. Neto. Scattering theory of spin-orbit active
adatoms on graphene. arXiv:1403.1251v1, 2014.
[70] Cristina Bena and Gilles Montambaux. Remarks on the tight-binding model of
graphene. New Journal of Physics, 11(9):095003, 2009.
[71] D. Gunlycke and C. T. White. Tight-binding energy dispersions of armchair-edge
graphene nanostrips. Phys. Rev. B, 77:115116, Mar 2008.
[72] M. Settnes, S. R. Power, D. H. Petersen, and Antti-P. Jauho. Theoretical Analysis of
a Dual-Probe Scanning Tunneling Microscope Setup on Graphene. Phys. Rev. Lett.,
112:096801, Mar 2014.
[73] J. Z. Sun. Spin-current interaction with a monodomain magnetic body: A model
study. Phys. Rev. B, 62:570–578, Jul 2000.
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APÊNDICE A – Função de correlação de
elétrons

Para entendermos os efeitos que impurezas e defeitos causam no transporte eletrônico
através das nanofitas, precisamos olhar como os elétrons se movem através do sistema.
Para isto, é instrutivo calcular a distribuição de corrente entre os sı́tios da rede. Com isto
em mente, calcularemos agora as funções de correlação, que estão diretamente relacionadas
com as correntes entre sı́tios (vide Seç. 2.3). Como as grandezas básicas que calculamos
são as funções de Green monoeletrônicas, escreveremos as funções de correlação em termos
destas últimas. Em linguagem de segunda quantização, os propagadores monoeletrônicos
podem ser escritos como
GR
ij (t) = ≠
Em termos das funções correlação:

i
(t)È{ĉi (t), ĉ†j }Í .
~

i
(t){Èĉi (t)ĉ†j Í + Èĉ†j ĉi (t)Í}
~
i
=≠
(t){G ij (t) + Gji (t)} .
~

GR
ij (t) = ≠

(A.1)

(A.2)

onde definimos a seguinte notação para as correlações:
Gji (t) =Èĉ†j ĉi (t)Í ,

G ij (t) =Èĉi (t)ĉ†j Í .

e

(A.3)

A primeira equação também é conhecida como “função de correlação de elétrons”, enquanto a segunda é chamada de “função correlação de buracos”. Estas funções foram
definidas como Gn e Gp , respectivamente, na Ref. [2].
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Elas podem ser escritas em termos de suas transformadas de Fourier
1 ⁄ Œ ≠iEt/~
G ij (t) =
e
G ij (E)dE ,
2ﬁ~ ≠Œ
1 ⁄ Œ ≠iEt/~
Gji (t) =
e
Gji (E)dE .
2ﬁ~ ≠Œ

1

como

e

(A.4)

É possı́vel mostrar que [78]
G ij (E) = e—E Gji (E) ,
onde — =

1
.
kB T

(A.5)

Utilizando a forma integral da função degrau, ou seja,
(t) = lim+
÷æ0

3

4
≠1 ⁄ Œ e≠iEt/~
dE ,
2ﬁi ≠Œ E + i÷

(A.6)

a função de Green pode ser escrita como
GR
ij (t)

Ô
1 ⁄ dE Õ
1 ⁄
e≠i(E+E )t/~ Ó —E Õ
=
lim+
dE
e + 1 Gji (E Õ )
2ﬁ~
~ ÷æ0 2ﬁ
E + i÷
ÕÕ
⁄ Œ
Ô
1
1
e≠iE t/~ Ó —E Õ
ÕÕ
Õ
=
dE dE lim+
e
+
1
Gji (E Õ ) ,
÷æ0 2ﬁ~ E ÕÕ ≠ E Õ + i÷
2ﬁ~ ≠Œ
Õ

(A.7)

Rearrumando os termos, podemos escrever
GR
ij (t)

1 ⁄
1 ⁄
e—E + 1
=
dEe≠iEt/~ lim+
dE Õ
Gji (E Õ )
÷æ0 2ﬁ~
2ﬁ~
E ≠ E Õ + i÷
1 ⁄
=
dEe≠iEt/~ GR
ij (E) .
2ﬁ~
Õ

(A.8)

Sendo assim, podemos identificar a transformada de Fourier da função de Green monoeletrônica como
GR
ij (E) = lim+
÷æ0

1 ⁄
e—E + 1
dE Õ
Gji (E Õ ) .
Õ
2ﬁ~
E ≠ E + i÷
Õ

(A.9)

Seguindo os mesmos passos para a função de Green avançada, definida como
GA
ij (t) =

i
(≠t){G ij (t) + Gji (t)} ,
~

(A.10)

podemos escrever
GA
ij (E)

1 ⁄
e—E + 1
= lim+
dE Õ
Gji (E Õ ) .
Õ
÷æ0 2ﬁ~
E ≠ E ≠ i÷
Õ

(A.11)

A diferença entre a função de Green retardada e avançada, também chamada de
1

Ao invés de transformarmos para o espaço das frequências Ê, transformamos para o espaço das
energias E = ~Ê.
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função espectral A (definida Seç. 2.3), é dada por
Ë

È

A
Aij (E) =i GR
ij (E) ≠ Gij (E)
1
2
i ⁄
Õ
=
dE Õ e—E + 1 Gji (E Õ )
2ﬁ~
I
J
1
1
◊ lim+
≠
.
÷æ0
E ≠ E Õ + i÷ E ≠ E Õ ≠ i÷

Usando a relação
obtemos

3 4

1
1
lim+
=P
û iﬁ”(x) ,
÷æ0 x ± i÷
x

2
i ⁄ dE Õ 1 —E Õ
Aij (E) =
e + 1 Gji (E Õ ) [≠2ﬁi~”(E ≠ E Õ )]
2ﬁ~
~
1
2
—E
= e + 1 Gji (E) .

(A.12)

(A.13)

(A.14)

Através da função espectral podemos obter a descontinuidade da função de Green no eixo
real, também conhecido como Teorema do salto.
Finalmente, podemos escrever a função de correlação de elétrons como
Gji (E) =

1
Aij (E)
+1

e—E

=f (E)Aij (E) ,

(A.15)

onde f (E) é a função distribuição de Fermi-Dirac. A função correlação de buracos pode
ser obtida utilizando a relação mostrada na Eq. A.5 e é dada por
G ij (E) =

e—E
Aij (E)
e—E + 1

= [1 ≠ f (E)] Aij (E) ,

(A.16)

Estas funções de correlação serão úteis para calcularmos a distribuição de correntes através
da região central da tira.
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APÊNDICE B – Integrais para calcular as
funções de Green
analı́ticas de nanofitas

Para calcular a função de Green, nós precisamos resolver integrais do tipo
I(D) =

1 ⁄ﬁ
eikD
dk
2ﬁ ≠ﬁ f (k)

(B.1)

onde f (k) é uma função par e periódica, com perı́odo 2ﬁ. A função f (k) é dada por
Ë

È

f (kZ , kA ) = (‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 1 + 4 cos (kZ ) cos(kA ) + 4 cos2 (kA )

(B.2)

Para resolver essa integral, faremos uso do teorema dos resı́duos. Para D Ø 0, devemos

escolher o contorno sobre a metade superior do plano complexo (onde eikD æ 0 para
Im(k) æ +Œ - a parte superior do contorno), como mostrado na Fig. 44.

Figura 44: Contorno sobre a metade superior do plano complexo para resolver a integral mostrada na Eq. (B.1) através do método dos resı́duos, para D Ø 0.

Assim,

C

2ﬁi ÿ
eikD i
I(D) + Iø + IΩ + I¿ =
Res
,k
2ﬁ i
f (k)

D

(B.3)
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Como o integrando tem perı́odo 2ﬁ, a integral sobre k = ≠ﬁ + iIm(k) é a mesma que para
k = ﬁ + iIm(k). Como os caminhos estão em direções opostas, Iø = ≠I¿ e assim estas

integrais se cancelam. A integral IΩ vai a zero quando assumimos um contorno indo para
o infinito, pois o termo exponencial vai para 0 por construção. Então, nós obtemos
C

2ﬁi ÿ
eikD i
I(D) =
Res
,k
2ﬁ i
f (k)
=i

ÿ
i

D

i

eik D

(B.4)

-

df (k) dk ki

Para D < 0, o contorno é fechado na metade inferior do plano complexo (onde
≠ik|D|

e

æ 0 para Im(k) æ ≠Œ), como mostrado na Fig. 45. Como o caminho sobre

Figura 45: Contorno sobre a metade superior do plano complexo para resolver a integral mostrada na Eq. (B.1) através do método dos resı́duos, para D < 0.

o contorno segue no sentido horário, há um sinal negativo no cálculo do resı́duo. Além
do mais, como f (k) é uma função par, ela tem polos k i e k Õi = ≠k i , e sua derivada f Õ (k)
é ı́mpar, ou seja, f Õ (≠k) = ≠f Õ (k). Consequentemente,
I(≠|D|)

Õi
ÿ e≠ik |D|
=≠i
df (k) - Õi
i
dk

k

=i

ÿ
i

iki |D|

e

-

df (k) dk ki

(B.5)

= I(|D|)

Como resultado, a integral I(D) é simétrica sobre a mudança D æ ≠D e podemos
considerar D sempre positivo. A parte imaginária da energia ÷, mostrada explicitamente
na Eq. (3.23), assegura que os polos ki estão deslocados do eixo real (e assim k Õi = ≠k i

- em direções opostas). Os polos são obtidos para os zeros da função f (k) escrita na Eq.
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(B.2). Eles podem ser obtidos para cada direção como
1
fZ (q) = 0 æ cos(q) = ≠ cos (kZ ) ±
2
C

ı̂

2
1ı
Ù (‘ ≠ ‘0 ) ≠ sin2 (k )
Z
2
t20

e

D

1
(‘ ≠ ‘0 )2
fA (q) = 0 æ cos(q) =
≠ 4 cos2 (kA ) ≠ 1
2
4 cos (kA )
t0

(B.6a)
(B.6b)

A segunda expressão não é válida para cos(kA ) = 0, que precisaremos tratar separadamente em alguns casos. Quando isso acontece, a função fA (kZ ) perde sua dependência
com kZ e ela só terá polos em energias que satisfaçam (‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 = 0. Para o caso
mostrado na Eq. (B.6a), há dois polos a serem considerados.

Cada solução da Eq. (B.6) tem a forma cos(q) = w(k, ‘). Para k e ‘ fixados, a equação
q(k, ‘) = cos≠1 [w(k, ‘)] admite a solução com parte real entre 0 e ﬁ e outra entre ≠ﬁ e

0. Um dos polos tem parte imaginária positiva e contribui para I(|D|), enquanto que o
outro tem parte imaginária negativa e contribui para I(≠|D|).
Para resolver a integral, nós precisamo da derivada da função f (k), escrita na Eq.
(B.2), em relação a cada direção de k, que são
ˆf (kZ , kA )
= 4t20 sin(kZ ) cos (kA )
ˆkZ

(B.7a)

ˆf (kZ , kA )
= 4t20 [cos (kZ ) + 2 cos(kA )] sin(kA )
ˆkA

(B.7b)

Usando a Eq. (B.4) para resolver as integrais da Eq. (3.27) em kZ e kA 1 , podemos
escrever
1 ⁄ﬁ
eikZ D
I (kA , D) =
dkZ
2ﬁ ≠ﬁ
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 [1 + 4 cos(kZ ) cos (kA ) + 4 cos2 (kA )]
eiq(kA ,‘)|D|
i
= 2
,
4t0 sin[q(kA , ‘)] cos (kA )
A

(B.8a)

e
I Z (kZ , D) =

1 ⁄ﬁ
eikA D
dkA
2ﬁ ≠ﬁ
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 [1 + 4 cos (kZ ) cos(kA ) + 4 cos2 (kA )]

i
2
i ÿ
eiq (kZ ,‘)|D|
= 2
4t0 i=1 [cos (kZ ) + 2 cos q i (kZ , ‘)] sin q i (kZ , ‘)

(B.8b)

onde escolhemos o polo q(k, ‘) = cos≠1 [w(k, ‘)] com parte imaginária positiva.
1

Para resolver em KZ , consideramos uma célula unitária no espaço recı́proco modificada. Nós dobraremos o tamanho da célula na direção kA e reduziremos a metade o tamanho da direção kZ , para que os
limites de integração em KZ ficassem como na Eq. (B.4).
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Como mencionado anteriormente, quando cos(kA ) = 0 o denominador da integral
B.8a perde a dependência com kZ . Isto corresponde a duas bandas sem dispersão em
‘ = ‘0 ± t0 . Neste caso, nós precisamos resolve a integral
Y

] sin(ﬁD)/(ﬁD)
1 ⁄ﬁ
eikZ D
1
I A (D) =
dkZ
=
2ﬁ ≠ﬁ
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20 [
1

=

, D ”= 0
, D=0

(B.9)

”D,0
(‘ ≠ ‘0 )2 ≠ t20

pois D é um número inteiro e sin(ﬁD) = 0. Isto significa que a integral contribui apenas
quando D = 0.
Com a solução destas integrais, pode-se calcular as propagadores para o grafeno analiticamente.

120

APÊNDICE C – Expressão alternativa
para condutância

Considere um dispositivo composto por camadas de planos atômicos que apresenta
simetria de translação ao longo dos planos, ligados a contatos. A fórmula de Kubo para
a condutância dependente da frequência em temperatura zero é [79]:
ÿ
ﬁ⁄
(Ê) =
dE |Èn|I|mÍ|2 ” (E + ~Ê ≠ Em ) ” (E ≠ En )
Ê
n,m

(C.1)

onde o ı́ndice de spin ‡ foi omitido. A soma em n e m é sobre o conjunto completo de
autoestados |nÍ, |mÍ do sistema de energias En , Em . I é o operador corrente que flui

entre dois planos paralelos quaisquer, digamos os planos denominados por 0 e 1, já que
a corrente é conservada. Assumindo que tantos os contatos como a amostra são descrito
por uma aproximação de ligações fortes, podemos escrever o operador corrente da forma
I=

È
ie ÿ ÿ Ë
t0–,1— c†0– c1— ≠ t1—,0– c†1— c0–
~ kÎ –,—

(C.2)

onde – e — são ı́ndices de orbital e c†i– (ci– ) é o operador de criação (aniquilação) de uma
partı́cula no orbital – na camada i. t0–,1— é a matriz de integrais de transferência entre
os planos 0 e 1.
Podemos usar a expressão para a corrente da Eq. (C.2) para explicitar o módulo
quadrado dos elementos de matriz que aparecem da Eq. (C.1):
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|Èn|I|mÍ|2 =
=

Ë
È
e2 ÿ ÿ
†
†
|Èn|
t
c
c
≠
t
c
c
|mÍ|2
0–,1—
1—
1—,0–
0–
0–
1—
~2 kÎ –,—

e2 ÿ ÿ
Èn|t0–,1— c†0– c1— ≠ t1—,0– c†1— c0– |mÍ
~2 kÎ ,k’Î –,—,µ,‹
◊ Èm|t1‹,0µ c†1‹ c0µ ≠ t0µ,1‹ c†0µ c1‹ |nÍ

(C.3)

e2 ÿ ÿ 1
= 2
t1—,0– t0µ,1‹ Èn|c†1— c0– |mÍÈm|c†0µ c1‹ |nÍ
~ kÎ ,k’Î –,—,µ,‹
+ t0–,1— t1‹,0µ Èn|c†0– c1— |mÍÈm|c†1‹ c0µ |nÍ

≠ t0–,1— t0µ,1‹ Èn|c†0– c1— |mÍÈm|c†0µ c1‹ |nÍ

2

≠t1—,0– t1‹,0µ Èn|c†1— c0– |mÍÈm|c†1‹ c0µ |nÍ

Inserindo conjuntos completos de estados de um elétron num dos sanduı́ches da
equação anterior, obtemos
Èn|c†1— c0– |mÍ

Q

= Èn| a
=

ÿ
i,“

=

ÿ
i,“

ÿ
i,“

R

|i, “ÍÈi, “|b c†1— c0– |mÍ

Èn|i, “ÍÈ0|ci,“ c†1— c0– |mÍ
1

(C.4)

2

Èn|i, “Í ”i1 ”“— È0|c0– |mÍ ≠ È0|c†1— ci,“ c0– |mÍ

= Èn|1, —ÍÈ0, –|mÍ
aqui usamos o fato de que um estado de um elétron poder ser obtido a partir de um
estado de vácuo pela ação de um operador de criação, |i, “Í = c†i,“ |0Í, e portanto, Èi, “|=
Ó

Ô

È0|ci,“ . Além disso, esses operadores obedecem a relação de comutação c†i,– , cj,— = ”ij ”–— .
Igualmente para os demais termos:

Èn|c†1— c0– |mÍ = Èn|1, —ÍÈ0, –|mÍ
Èm|c†0µ c1‹ |nÍ = Èm|0, µÍÈ1, ‹|nÍ

Èn|c†0– c1— |mÍ = Èn|0, –ÍÈ1, —|mÍ
Èm|c†1‹ c0µ |nÍ = Èm|1, ‹ÍÈ0, µ|nÍ

(C.5)

122
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Reescrevendo a Eq. (C.3), temos:
e2 ÿ ÿ
|Èn|I|mÍ| = 2
(t1—,0– t0µ,1‹ È1, ‹|nÍÈn|1, —ÍÈ0, –|mÍÈm|0, µÍ
~ kÎ ,k’Î –,—,µ,‹
2

+ t0–,1— t1‹,0µ È0, µ|nÍÈn|0, –ÍÈ1, —|mÍÈm|1, ‹Í

(C.6)

≠ t0–,1— t0µ,1‹ È1, ‹|nÍÈn|0, –ÍÈ1, —|mÍÈm|0, µÍ
≠t1—,0– t1‹,0µ È0, µ|nÍÈn|1, —ÍÈ0, –|mÍÈm|1, ‹Í)
Usando que a identidade [79]
ÿ

|Èn|I|mÍ|2 =

n,m

En <EF <Em

ÿ

{|mÍ},{|mÍ}

|Èn|I|mÍ|2 lim+ f (En ) [1 ≠ f (Em )]
T æ0

(C.7)

e os resultados da Eq. (C.6) de volta à Eq. (C.13) da condutância, teremos:
⁄
e2 ÿ
(Ê) = 2
lim
dEf (En ) [1 ≠ f (Em )]
ﬁ~ Ê kÎ ,k’Î T æ0+

◊

ÿ Ë

–,—,µ,‹

Â
Â
t1—,0– t0µ,1‹ G
1‹,1— (E)G0–,0µ (E + ~Ê)

+ t0–,1— t1‹,0µ

Â
G

0µ,0–

Â
(E)G

1—,1‹ (E

+ ~Ê)

(C.8)

Â
Â
≠ t0–,1— t0µ,1‹ G
1‹,0– (E)G1—,0µ (E + ~Ê)

È

C.1

Â
Â
≠t1—,0– t1‹,0µ G
0µ,1— (E)G0–,1‹ (E + ~Ê)

Condutância numa Nanofita de Grafeno

A corrente que flui entre dois planos zigzags vizinhos perpendiculares a direção da
fita, ver Fig. 46, será dado por:
I=

È
ie ÿ Ë
t0–,1— c†0– c1— ≠ t1—,0– c†1— c0–
~ –,—

(C.9)

onde 0 e 1 representam o plano da esquerda e da direita respectivamente, e os ı́ndices
– e — denominarão agora cada um dos P sı́tios num dos planos zigzag. Assim o módulo
quadrado dos elementos de matriz de I será:
|Èn|I|mÍ|2 =

e2 ÿ
(t1—,0– t0µ,1‹ È1, ‹|nÍÈn|1, —ÍÈ0, –|mÍÈm|0, µÍ
~2 –,—,µ,‹
+ t0–,1— t1‹,0µ È0, µ|nÍÈn|0, –ÍÈ1, —|mÍÈm|1, ‹Í

≠ t0–,1— t0µ,1‹ È1, ‹|nÍÈn|0, –ÍÈ1, —|mÍÈm|0, µÍ
≠t1—,0– t1‹,0µ È0, µ|nÍÈn|1, —ÍÈ0, –|mÍÈm|1, ‹Í)

(C.10)
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Figura 46: Plano imaginário separando dois planos atómicos tipo zigzag.

Usando novamente a identidade na Eq. (C.7) e a Eq. (C.13) para a condutância, obtemos:
(Ê) =

⁄
e2
lim
dEf (E) [1 ≠ f (E + ~Ê)]
ﬁ~2 Ê T æ0+

◊

ÿ Ë

–,—,µ,‹

Â
Â
t1—,0– t0µ,1‹ G
1‹,1— (E)G0–,0µ (E + ~Ê)

Â
Â
+ t0–,1— t1‹,0µ G
0µ,0– (E)G1—,1‹ (E + ~Ê)

(C.11)

Â
Â
≠ t0–,1— t0µ,1‹ G
1‹,0– (E)G1—,0µ (E + ~Ê)

È

Â
Â
≠t1—,0– t1‹,0µ G
0µ,1— (E)G0–,1‹ (E + ~Ê) .

Para tomar o limite Ê æ 0+ , usaremos que:
lim+

Êæ0

f (E)[1 ≠ f (E + ~Ê)]
f (E)[1 ≠ f (E + ~Ê)] ≠ f (E + ~Ê)[1 ≠ f (E)]
= lim+
Êæ0
~Ê
~Ê
f (E + ~Ê) ≠ f (E)
(C.12)
= ≠ lim+
= ≠f Õ (E)
Êæ0
~Ê
=”(E ≠ EF )

perceba que o termo que subtraı́mos no lado direito da primeira linha da equação acima
é zero, pois f (E + ~Ê)[1 ≠ f (E)] = 0 para todo Ê > 0. O resultado do limite mais alguns
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rearranjos é mostrado a seguir:
(0) =

2e2 ÿ Ë
Â
Â
Â
Â
t0µ,1‹ G
1‹,1— (EF )t1—,0– G0–,0µ (EF ) + t1‹,0µ G0µ,0– (EF )t0–,1— G1—,1‹ (EF )
h –,—,µ,‹
È

Â
Â
Â
Â
≠ t0µ,1‹ G
1‹,0– (EF )t0–,1— G1—,0µ (EF ) ≠t1‹,0µ G0µ,1— (EF )t1—,0– G0–,1‹ (EF )
Y

S

T

2
2e2 ]ÿ U ÿ 1
Â
Â
Â
Â
V
=
t0µ,1‹ G
t
G
≠
t
G
t
G
1‹,1— 1—,0– 0–,0µ
0µ,1‹ 1‹,0– 0–,1— 1—,0µ
h [ µ –,—,‹

+

ÿ
‹

2e
=
h

2

S

ÿ 1

U

–,—,µ

I
ÿË

t01

µ

TZ
2 ^
Â
Â
Â
Â
V
t1‹,0µ G
0µ,0– t0–,1— G1—,1‹ ≠ t1‹,0µ G0µ,1— t1—,0– G0–,1‹
\

Â
G

11 t10

Â
G

00

≠ t01

Â
G

10 t01

Â
G

10

È

µµ

+

ÿË
‹

t10

Â
G

00 t01

Â
G

11

≠ t10

Â
G

01 t10

Â
G

01

ÈÔ
È
Ë
2e2 Ó Ë Â
Â ≠t G
Â t G
Â
Â t G
Â ≠t G
Â t G
Â
Tr t01 G11 t10 G
+
Tr
t
G
00
01 10 01 10
10 00 01 11
10 01 10 01
h
2
Ë
È
4e
Â t G
Â
Â
Â
=
Re Tr G
00 01 11 t10 ≠ t01 G10 t01 G10
h

=

=

Ë
È
4e2
Â t G
Â t ≠t G
Â t G
Â
Re Tr G
00 01 11 10
01 10 01 10
h

È

‹‹

J

(C.13)

onde identificamos termos equivalentes a elementos de um produto de quatro matrizes
[ABCD]ij =

q

l,k,m

ail blk ckm dmj ; usamos a propriedade do traço do produto de matrizes

Tr (ABC...Y Z) = Tr (ZABC...Y ); também o fato de (ABCD)† = D† C † B † A† ; e que
Â = G
Â † , que vale como consequência da identidade Eq. (C.14). Todas as funções de
G
10
01

Green são calculadas em EF .

+
G≠
ij = Gji

(C.14)

onde i e j são ı́ndices dos elementos de matriz de uma função de Green. No nosso caso,
usaremos dois ı́ndices para designar um sı́tio do sistema, i ou j para a linha em que
encontra-se o sı́tio, e – e — para numerar os sı́tios numa dada camada. Usamos também
que
Â†
G

=

Ë

Â
G

i–,j—

È†

5

2
1 1 ≠
=
Gi–,j— ≠ G+
i–,j—
2i

6†

2
1 1 ≠
Â
Â
=
Gj—,i– ≠ G+
j—,i– = Gj—,i– = Gji
2i

=≠

2
1 1 +
Gj—,i– ≠ G≠
j—,i–
2i

(C.15)

