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RESUMO

No presente trabalho, investigamos propriedades eletrônicas, estruturais e de
transporte de nanoestruturas do tipo IV e tipo III-V usando cálculos de primeiros
prinćıpios.

(I) Como ponto de partida, verificamos sistematicamente a estabilidade do Mn
substitucional nas camadas de Ge em uma heteroestrutura de Si/Ge. Estudamos a
interação magnética Mn-Mn relativa a variação do parâmetro de rede do substrato,
indicando uma mudança na diferença de energia entre as configurações de alto e baixo
spin. Para um substrato com parâmetro de rede igual ao do Si, esta diferença de
energia favorece a configuração de baixo spin, entretanto com o aumento do parâmetro
de rede a configuração com alto spin passa a ser a mais estável.

(II) No estudo de nanofios de Ge, crescidos nas direções [110] e [111], verificamos
a dependência do gap de energia em relação ao diâmetro do mesmo. Estudamos a re-
construção da superf́ıcie (001) para alguns diâmetros de nanofios crescidos na direção
[110]. Fizemos um estudo sistemático da dopagem de Mn em nanofios de Ge para
verificar quais os śıtios mais estáveis para a impureza. Investigamos, também, o aco-
plamento magnético Mn-Mn ao longo da direção de crescimento do fio e radialmente
ao mesmo, para diferentes distâncias entre os dopantes.

(III) A observação de part́ıculas de ouro na superf́ıcie dos nanofios, vindas da
gota de Au utilizada como catalizador no processo de crescimento dos fios, serviu como
motivação para o estudo da energia de formação do mesmo em diferentes posições
e concentrações nos nanofios. Esses resultados possibilitaram-nos o entendimento de
como o Au se difunde nos nanofios, se através da superf́ıcie ou pelo interior do fio em
situações com maiores e menores concentrações do metal.

(IV) Verificamos o comportamento da dopagem tipo-n e tipo-p nas propriedades
de transporte eletrônico para as impurezas na região central e na superf́ıcie (001) de
nanofios de Ge. Devido a importância da superf́ıcie em nanoestruturas, calculamos
a variação da transmitância eletrônica na presença de ligações incompletas conjunta-
mente com a adsorção de uma molécula de OH.

(V) Investigamos como o confinamento quântico altera o comportamento de de-
feitos nativos tipo vacâncias em nanofios de Si. Através da energia de formação para
diferentes śıtios não equivalentes, verificamos um posśıvel caminho de migração da
vacância para a superf́ıcie (001). Calculamos o valor da barreira de migração das
regiões centrais para a supeŕıcie (001) do nanofio assim como o valor do U-efetivo que
no bulk é negativo.

(VI) Finalmente, realizamos um estudo sistemático de nanofios de materiais III-V
(InP e GaAs) e nanopart́ıculas de InAs dopadas com Mn. Verificamos as posições de
equiĺıbrio e a possibilidade de uma ordem magnética para as impurezas na nanoestru-
tura. Para as nanopart́ıculas, à medida que o sistema é confinado, ocorre uma maior
localização dos estados de buraco e consequentemente uma diminuição na diferença de
energia entre as configurações com alto e baixo spin, favorável ao alto spin. Através
da inserção de “buracos”podemos aumentar essa diferença de energia.





ABSTRACT

In the present work, we investigate electronic, structural and transport properties
of semiconductor nanostructures of type IV and III-V using first principles calculations.

(I) As a starting point, we verify systematically the stability of substitutional Mn
in Ge layers in Si/Ge heterostructures. We study the Mn-Mn magnetic interaction as
a function of the lattice parameter of the substrate, and we find that the energy diffe-
rence between the high and low spin configurations changes as the lattice parameter is
modified. Using Si as a substrate, that energy difference favors the low spin configu-
ration, whereas increasing the substrate lattice parameter the high spin configuration
becomes more stable.

(II) In the study of Ge nanowires, grown along the [110] and [111] directions,
we investigate the variation of the energy gap as a function of the nanowire diameter.
We study the (001) surface reconstruction for some nanowire diameters grown along
the [110] direction. We did a systematic study of Mn doping in the Ge nanowires
in order to verify which are the most stable substitutional sites. We also study the
Mn-Mn magnetic coupling for their separation parallel to the growth direction as well
as perpendicular to it. This study was performed for different distances between the
impurities.

(III) The gold particles observed in the top surface of the nanowires, a result of the
Au droplet used as catalyst in the growth process, was the motivation of the study of
the formation energy of Au isolated impurities in different positions and concentrations
in the nanowires. These results make it possible to know if the Au atoms will move
either along the surface or towards the bulk of the wire.

(IV) We verify the behavior of the type-n and type-p doping in the electronic
transmission properties for impurities positioned either in the central or in the (001)
surface of Ge nanowires. Because of the importance of the surface in nanostructures,
we calculate the changes in the electronic transmittance in the presence of a dangling
bond and an OH molecule adsorbed in the surface.

(V) We investigate how the quantum confinement modifies the behavior of the
vacancy native defect in Si nanowires. From the formation energy difference for non-
equivalent sites, we verify one possible pathway for the vacancy migration towards the
(001) surface, and we calculate the migration barrier from the central region to the
nanowire surface. We also calculate the effective-U, and find it to be negative in the
bulk region.

(VI) Finally, we also made a systematic study of nanowires of type III-V (InP
and GaAs) as well as InAs nanoparticles doped with Mn. We study the equilibrium
positions and the possibility of a magnetic order for the impurity in these nanostruc-
tures. For the nanoparticles, when the system is more confined the hole becomes more
localized and, consequently, the energy difference between the high and low spin con-
figuration still favors the high spin but becomes smaller. When we insert holes we can
increase this energy difference.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Defeitos e impurezas são responsáveis por muitas das mais importantes proprie-

dades dos materiais semicondutores. Por exemplo, sem impurezas formando ńıveis

doadores e aceitadores rasos, o siĺıcio não teria aplicações na indústria microeletrônica.

Defeitos sempre estarão presentes em qualquer tipo de material; alguns deles são de-

sejáveis, enquanto outros são inseridos involuntariamente durante o processamento.

Para entender melhor as propriedades de novos materiais e otimiza-los é necessário

um conhecimento detalhado desses defeitos. Entretanto, existe um limite para a quan-

tidade de informações que técnicas experimentais podem fornecer sobre defeitos em

semicondutores. Muitas vezes é dif́ıcil determinar, através do experimento, qual a con-

figuração estrutural mais estável de um defeito para um certo estado de carga. Nesse

sentido, para um perfeito entendimento da f́ısica desses defeitos torna-se necessário um

trabalho conjunto, envolvendo experimento e cálculos teóricos.

Estudar as propriedades de semicondutores magnéticos dilúıdos [1–3] é uma

tendência que a área de spintrônica vem seguindo. Materiais III-V, II-VI e IV do-

pados com metais de transição oferecem uma grande oportunidade para exploração de

ferromagnetismo em semicondutores [2,4–7]. Os recentes desenvolvimentos na área da

spintrônica mostram que materiais nanoestruturados podem ser excelentes candidatos

a semicondutores magnéticos dilúıdos de alta temperatura. Nanocristais semiconduto-

res também são objetos de grande interesse da F́ısica e da Qúımica [8–10], motivados

pela ciência fundamental e pela potencialidade tecnológica desses materiais. Diversas

aplicações comerciais desses materiais já estão em uso, como por exemplo: marcadores

luminescentes [11, 12], componentes regenerativos de células solares [13, 14], disposi-

tivos óticos [15] e dispositivos eletroluminescentes [16]. Entretanto, ainda há uma



2 Caṕıtulo 1 Introdução

enorme expectativa para a utilização de nanofios e nanocristais semicondutores comer-

cialmente na área de tecnologia da informação. Para isso, será necessária a superação

de problemas associados com a nano escala. A śıntese de nanoestruturas já é realizada

corriqueiramente em laboratórios [17] através de métodos coloidais [18, 19], de forma

epitaxial [molecular beam epitaxy (MBE)] [20, 21], entre outros. Entretanto, a funci-

onalização dessas nanoestruturas ainda é um problema com muitos pontos a serem

compreendidos. Como exemplo, ferromagnetismo não é observado em nanopart́ıculas

de InAs dopadas com Mn, mas está presente no bulk de InAs:Mn. Entretanto, ferro-

magnetismo em outro tipo de nanopart́ıculas (ZnO) já foi observado [22]. A maneira

mais eficiente de funcionalizar materiais semicondutores é através da dopagem. Assim,

essa também deve ser uma eficiente maneira de funcionalizar nanoestruras. Isso tem

estimulado muitos esforços nesse sentido [23,24]. Portanto, a dopagem de nanoestrutu-

ras semicondutoras [18,24–27] é o primeiro passo para tornar esses materiais adequados

para aplicações em spintrônica.

Como ponto de partida, devido ao que foi descrito acima, estudamos uma he-

teroestrutura de Si/Ge dopada com manganês. Esse estudo teve como motivação a

utilização de semicondutores magnéticos dilúıdos com base na tecnologia do siĺıcio.

Para que houvesse essa possibilidade o Mn deveria ser termodinamica e cineticamente

estável nas camadas de germânio, dificultando sua migração para as camadas de Si.

Isto porque o Mn em siĺıcio prefere śıtios intersticiais [28], o que favorece a sua mi-

gração e a formação de aglomerados que inibem o ferromagnetismo. A simulação teve

como base o crescimento da heteroestrutura em um substrato de siĺıcio mas verifica-

mos, também, como se comportaria a interação Mn-Mn à medida que variássemos o

parâmetro de rede do substrato.

Com a estabilidade substitucional do Mn em germânio cristalino e na heteroes-

trutura de Si/Ge começamos a investigar nanofios de Ge. Novamente, com o interesse

na dopagem da nanoestrutura com o Mn para posśıvel aplicação em spintrônica. Antes,

porém, verificamos a dependência do gap de energia em relação ao diâmetro do nano-

fio, para fios crescidos nas direções [110] e [111]. Como o gap de energia do cristal de

germânio é indireto, na direção Γ−L, verificamos como esse se comportaria devido ao

confinamento e às diferentes direções de crescimento dos fios. À medida que o sistema

é confinado, através da diminuição do diâmetro do fio, a relação superf́ıcie/cristal fica

cada vez mais importante, influenciando diretamente no comportamento eletrônico dos

mesmos. Outro fator importante a ser levado em consideração é a saturação ou não da

superf́ıcie dos fios. O confinamento quântico aumenta o gap de energia dos nanofios de

germânio quase linearmente; isso para os fios saturados. Para os fios não saturados, a

metalicidade e semicondutividade relacionam-se diretamente com a reconstrução das
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superf́ıcies, bem como com o diâmetro. Nessa parte do trabalho, estudamos a recons-

trução da superf́ıcie (001) para alguns diâmetros de nanofios crescidos na direção [110]

verificando os aspectos descritos anteriormente. Como seqüência, fizemos um estudo

sistemático da dopagem de Mn em nanofios de Ge para verificar quais os śıtios mais

estáveis para a impureza, se no centro ou na superf́ıcie. Estudamos, também, o aco-

plamento Mn-Mn ao longo da direção de crescimento do fio e radialmente ao mesmo

para diferentes distâncias entre os dopantes, comparando com resultados encontrados

para o cristal de germânio.

A maioria dos nanofios de Ge são crescidos por técnicas como vapor-liquid-solid

(VLS), utilizando gotas de ouro como catalizador. Em experimentos recentes foram

observadas part́ıculas de ouro nas paredes do nanofio [29]. Como os nanofios possuem

regiões distintas, como o centro (semelhante ao cristal) e a superf́ıcie, a migração de

átomos de ouro da gota metálica poderá ocorrer por essas diferentes regiões. Esse fato

serviu como motivação para o estudo da energia de formação do Au para as diferentes

regiões dos nanofios de germânio. Como as gotas metálicas influenciam diretamente

na superf́ıcie, no diâmetro e na taxa de crescimento do fio, focamos no entendimento

de como o Au se difundiria nos nanofios, se através da superf́ıcie ou pelo interior

do fio, em situações com maiores e menores concentrações do metal. Neste sentido,

poderemos inferir sobre o comportamento da migração dos átomos de Au através dos

fios. O entendimento da interação entre o metal, usado como semente, e o material

semicondutor é essencial para explicar o crescimento dos nanofios.

Como descrito anteriormente, a utilização de semicondutores como dispositivos

eletrônicos está diretamente ligada a sua dopagem com impurezas que sejam doadoras

ou aceitadoras de elétrons. Como o germânio possui mobilidade eletrônica e de bura-

cos maior que o siĺıcio [30], ele se torna um excelente canditato como dispositivo em

forma de nanofios. Diferentemente dos nanotubos de carbono, as impurezas podem

se localizar no centro ou na superf́ıcie dos nanofios, ressaltando a necessidade de es-

tudos de localização do dopante e sua relação com as propriedades eletrônicas. Como

em nanoestruturas a relação superf́ıcie/cristal é de extrema importância, verificamos o

comportamento da dopagem tipo-n e tipo-p nas propriedades de condução eletrônica

na presença de ligações incompletas na superf́ıcie conjuntamente com a adsorção de

uma molécula de OH. Caso a molécula de OH, adsorvida na superf́ıcie, não altere

a transmitância do sistema indicará a possibilidade de utilização dos nanofios como

biosensores para sistemas que possam ser acoplados nessa molécula. Lieber e colabo-

radores [31] usaram nanofios de siĺıcio dopados com boro para criar sensores altamente

senśıveis para detectar espécies qúımicas e biológicas. A monitoração pode ser efetuada

diretamente pela variação da condutância e relacionada com as propriedades elétricas
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do sistema.

A vacância é um dos sistemas mais estudados em semicondutores e consiste da

ausência de um átomo que compõe a rede cristalina. Apesar da simplicidade, apresenta

vários estados de carga no gap de energia com relaxações locais distintas para cada

estado. Para os estados neutro, (+) e (++) a vacância forma um sistema com U-efetivo

negativo em siĺıcio cristalino. Como a maioria dos métodos de crescimento dos nanofios

ocorre fora do equiĺıbrio, ocorrerão defeitos intŕınsecos como vacâncias. O interesse é

investigar se o confinamento quântico altera o comportamento da vacância em nanofios

comparados com o cristal de Si. Como exemplo, o U-efetivo continuará negativo como

no cristal ? A di-vacância também é mais estável que a mono? Por si só, já seria

relevante um estudo desse defeito em nanoestruturas. Outro fator importante a ser

considerado é a autodifusão da vacância para a superf́ıcie, que se relaciona diretamente

com a difusão de outras impurezas.

A descoberta de ferromagnetismo em GaAs dopado com manganês [32] desper-

tou o interesse no desenvolvimento da tecnologia de semicondutores baseados no spin

eletrônico [5,33,34] que se estendeu para outros materiais do tipo III-V [4,17,31,35–37].

Entretanto, o entendimento do ferromagnetismo nesses semicondutores requer o estudo

dos mecanismos das interações entre os dopantes, no caso o Mn e ainda a identificação

das circunstâncias em que se possa maximizar essas interações [2]. Estudos anteriores

demonstraram que o Mn, em semicondutores do tipo III-V, é incorporado substitucio-

nalmente na posição do cátion [38]. A origem da ordem magnética em semicondutores

magnéticos dilúıdos (DMS) ainda não é totalmente compreendida. Os materiais repor-

tados na literatura podem ser divididos em duas classes relacionados com os ńıveis d do

Mn [39–43]. No caso do InP, GaAs e InAs, o manganês introduz os spins majoritários,

com caráter d ressonantes na banda de valência (VB). O topo da BV, com forte caráter

p, derivados do ânion, hibridiza-se com o ńıvel d da impureza. Nesse caso, o acopla-

mento magnético é devido à hibridização p − d. Por outro lado, o Mn como dopante

no GaN introduz seus ńıveis d acima do topo da banda de valência. Concentramo-

nos no primeiro tipo, no qual o Mn atua como um impureza aceitadora inserindo

buracos próximo a BV. A delocalização desses buracos intermedeia as interações ferro-

magnéticas entre os momentos magnéticos locais das camadas abertas d do manganês.

Este modelo, conhecido como modelo de Zener [44], relaciona a temperatura de Curie

(Tc) dos DMS III-V com a concentração do dopante proporcionalmente a xp1/3, onde

x é a concentração de Mn e p a concentração de buracos. Para aumentar a Tc será ne-

cessária uma alta concentração do dopante ou buracos. Atualmente, grandes esforços

experimentais com o avanço das técnicas de crescimento e de tratamentos térmicos,

conseguem obter Tc(s) da ordem de 150 K [45–48]. Essas baixas temperaturas de Cu-
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rie, comparadas com a temperatura ambiente refletem a dificuldade de incorporação

de dopantes acima de aproximadamente 10% da concentração. Um caminho posśıvel e

com grande potencialidade é a utilização de DMS em nanoestruturas, aliada à crescente

miniaturização dos dispositivos. De acordo com o exposto acima, estudamos impurezas

de Mn em nanoestruturas de InP, GaAs e InAs. Na forma cristalina, esses materiais

apresentam momentos magnéticos locais e buracos devido à presença do Mn que são

ingredientes básicos para o ferromagnetismo.



6 Caṕıtulo 1 Introdução



Caṕıtulo 2

Metodologia

2.1 Introdução

O desenvolvimento de novos materiais e dispositivos na escala nanométrica apre-

senta grandes desafios desde os processos de śıntese até a caracterização. Esse desen-

volvimento tem ocorrido devido à complementação de trabalhos experimentais com

modelagem da estrutura eletrônica em resolução atômica permitida pela Teoria do

Funcional da Densidade (DFT) [49–52] nas descrições de arquiteturas nessa escala.

A DFT tornou-se, nas últimas décadas, uma das teorias mais usadas para cálculos

de propriedades eletrônicas de sistemas complexos: moléculas, sólidos e poĺımeros. A

idéia básica, introduzida por Hohenberg, Kohn e Sham na década de 60 [Hohenberg

e Kohn (1964) [53], Kohn e Sham (1965) [54]], era descrever o sistema em termos da

densidade eletrônica sem referência expĺıcita à função de onda de muitos corpos. Dessa

forma, algumas propriedades do sistema com muitas part́ıculas interagentes poderiam

ser calculadas como função da densidade eletrônica do estado fundamental, n0(r). Em

seu artigo, Hohenberg e Kohn mostraram que a energia do estado fundamental de um

sistema quântico pode ser determinada pela minimização da energia como funcional

da densidade, da mesma forma que em um sistema mecânico quântico padrão onde a

energia do sistema pode ser obtida pela minimização do valor esperado do hamilto-

niano com respeito à função de onda. O ansatz de Kohn-Sham substitui o problema

da interação de muitas part́ıculas por um problema auxiliar de part́ıculas independen-

tes com os efeitos de muitos corpos inclúıdos em um funcional de troca e correlação.
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Entretanto, a forma exata desse funcional, para o qual as equações de Kohn-Sham

darão o mesmo resultado que a equação de Schrödinger para o estado fundamental,

é desconhecida, necessitando de aproximações. Na aproximação da densidade local

(LDA), a densidade de energia de troca e correlação é feita igual à densidade de um

gás de elétrons uniforme. Alguns métodos estão baseados na energia de um gás de

elétrons homogêneo derivado de cálculos de Monte Carlo quântico. A aproximação

generalizada em termos de gradientes (GGA) introduz uma dependência do potencial

de troca e correlação, Exc, com o gradiente da densidade eletrônica |∇n(r)|. Várias

formas de funcionais GGA estão na literatura. Apesar da existências de outros funcio-

nais como meta-GGA [55], que usam o laplaciano da densidade eletrônica, hiper-GGA

e funcionais h́ıbridos [56,57], a LDA e GGA são os funcionais mais usados atualmente.

Cálculos com GGA representam uma melhora sistemática comparados com LDA. Na

sessão 2.1.2 faremos uma descrição mais detalhada desses procedimentos.

A utilização de pseudopotenciais tem como objetivo descrever a interação elétron-

ı́on por um potencial iônico efetivo atuando nos elétrons de valência. Esse procedimento

elimina a necessidade de um tratamento espećıfico para elétrons das camadas mais

internas e quimicamente inertes como são os elétrons de caroço. O pseudopotencial

é gerado em cálculos atômicos e depois utilizado para cálculos das propriedades dos

elétrons de valência em moléculas e sólidos, mantendo os elétrons de caroço fixos.

Existem vários métodos para a criação de pseudopotenciais com norma conservada [58]

e ultrasuaves [59] que permitem cálculos incluindo orbitais d e f de metais a custos

computacionais satisfatórios. Os pseudopotenciais ab initio permitem cálculos acurados

e tornaram-se a base para uma grande parte das pesquisas atuais e o desenvolvimento

de novos métodos de estrutura eletrônica, conforme descrito na sessão 2.1.3.

2.1.1 A Teoria do Funcional da

Densidade

A Teoria do Funcional da densidade [53,54] (DFT- Density Functional Theory) foi

proposta em meados da década de 1960, permitindo a solução do problema do estado

fundamental de um sistema de N elétrons através de uma equação análoga à equação

de Schrödinger de “uma part́ıcula”, onde os efeitos de troca-correlação são inclúıdos de

um modo formalmente exato. Vejamos como isso pode ser obtido.

A idéia básica introduzida por Hohenberg e Kohn [53] em 1964 é descrever o
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sistema em termos da densidade eletrônica sem referência expĺıcita à função de onda de

muitos corpos. O primeiro teorema diz que “o potencial externo sentido pelos elétrons

é um funcional único da densidade eletrônica n(r),”e o segundo diz que “a energia do

estado fundamental E0[n] é mı́nima para a densidade n(r) correta” [60] e apêndice C.

Em 1965, Kohn e Sham [54](KS) mostraram uma estratégia que completaria

a teoria. Eles argumentaram que a densidade do estado fundamental de um sistema

interagente podia ser representada pela densidade do estado fundamental de um sistema

não interagente em um potencial externo local VKS(r). Apesar de não ter provas, o

teorema garante que esse potencial, se existir, será único. Se minimizarmos a energia em

função da densidade, considerando um sistema deN elétrons descrito pelo hamiltoniano

Ĥ = T̂ + Ĥe−e + V̂ , (2.1)

onde T̂ e Ĥe−e são a energia cinética e a interação elétron-elétron, respectivamente,

associados com um potencial externo local V (r) com a energia potencial V̂ descrita

por

V̂ =

∫

V (r)n̂(r)dr, (2.2)

sendo

n̂(r) =

N
∑

i=1

δ(r − ri) (2.3)

o operador densidade.

De acordo com o método de Rayleigh-Ritz a energia E do estado fundamental

pode ser encontradada minimizando o valor esperado do hamiltoniano com relação à

função de onda ψ,

E = minψ < ψ|Ĥ|ψ >, (2.4)

com ψ sendo antisimétrica em relação à mudança de dois orbitais eletrônicos e coorde-

nadas de spin, satisfazendo as condições de contorno do sistema.

Teremos,

EV [n] = minψ→n(r) < ψ|Ĥ|ψ >

= F [n] +

∫

V (r)n(r)dr, (2.5)
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onde a densidade deve ser positiva e cont́ınua,
∫

n(r)dr = N .

Minimizando EV [n] em relação à densidade teremos:

E = minn(r)

{

F [n] +

∫

V (r)n(r)dr

}

. (2.6)

Na realidade, convertemos o prinćıpio variacional para função de onda da mecânica

quântica em um prinćıpio variacional para a densidade e toda a complexidade do

sistema foi colocada no funcional F [n].

Assumindo a existência da derivada funcional F [n] e considerando uma variação

infinitesimal na energia EV [n] teremos:

EV [n+ ηδn] − EV [n] = η

∫
[

δF [n]

δn(r)
+ V (r)

]

δn(r)dr +O(η2). (2.7)

Assim, a energia do estado fundamental deve satisfazer à equação

δF [n]

δn(r)
= −V (r), (2.8)

sujeito à condição
∫

n(r)dr = N .

De acordo com o formalismo do funcional da densidade, a densidade do estado

fundamental pode ser obtida minimizando o funcional da energia não interagente,

E
(0)
VKS

[n] = Ts[n] +

∫

V (r)n(r)dr, onde (2.9)

Ts[n] = minψ→n(r) < ψ|T̂ |ψ > (2.10)

é o funcional de energia cinética não interagente. Semelhante à equação 2.8, com a

mesma condição estacionária, o potencial de Kohn-Sham como funcional da densidade

pode ser escrito como:

δTs[n]

δn(r)
= −VKS(r). (2.11)

Seguindo Kohn-Sham, podemos decompor F [n] da seguinte forma:

F [n] = Ts[n] + EH [n] + Exc[n] (2.12)

onde Ts[n] é o funcional da energia cinética de elétrons não interagentes, EH [n] é o

funcional da energia de Hartree e Exc[n] o funcional de troca e correlação. Substituindo
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a decomposição efetuada em 2.8 teremos o potencial de troca e correlação dado por:

Vxc(r) =
δExc[n]

δn(r)
. (2.13)

De acordo com o ansatz de Kohn-Sham, substitui-se o problema da interação

de muitas part́ıculas por um problema auxiliar de part́ıculas independentes onde os

efeitos de muitos corpos estão inclúıdos em um funcional de troca e correlação. Pode-

se calcular a densidade do estado fundamental, resolvendo a equação de Kohn-Sham

que é tipo Schrödinger, dada por:

[−~
2

2m
∇2 + V (r) + VH(r) + Vxc(r)

]

φα(r, s) = εαφα(r, s), (2.14)

para os orbitais φα(r) com α = 1,2, ... N, ε1 < ε2 < ... < εN . A densidade eletrônica

do estado fundamental é dada por

n(r) =

N
∑

α=1

∑

s

|φα(r, s)|2. (2.15)

A equação de Kohn-Sham 2.14 tem a forma da equação de part́ıculas independen-

tes com um potencial que deve ser resolvido de forma auto consistente com o resultado

da densidade eletrônica. Essa teoria é formalmente exata, supondo um potencial de

troca e correlação exato. Outro fator importante é que obtemos a solução de um pro-

blema com N elétrons interagentes em termos de elétrons não interagentes em um

potencial Vxc(r).
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2.1.2 O Funcional de Troca

Aproximação da Densidade Local - LDA

No desenvolvimento de Kohn-Sham há uma separação expĺıcita da energia cinética de

part́ıculas independentes e a energia de longo alcance de Hartree, restando o funcional

de troca e correlação que pode ser aproximado por um funcional da densidade local.

Nessa aproximação, ignora-se os aspectos não locais da dependência do potencial de

troca e correlação Vxc. A forma exata do potencial Vxc(r) dependerá não somente

da densidade local n(r) mas também de n em todos os outros pontos (r′), e essa

dependência geralmente não é conhecida. Entretanto, esse problema é resolvido ao

assumirmos que Vxc depende somente da densidade local n(r) e que Exc[n] pode ser

escrito como

Exc[n] =

∫

εxc[n]n(r)dr, (2.16)

onde εxc[n] é a energia de troca e correlação por part́ıcula de um sistema com densidade

homogênea n. Na LDA assumimos que a densidade de um sistema não homogêneo varia

muito lentamente, portanto a energia de troca e correlação pode ser considerada “local”

semelhante a um sistema homogêneo. Efetivamente, o termo Exc[n] na LDA pode ser

separado em um termo de troca e outro de correlação da seguinte forma:

Exc[n] ≡ ELDA
xc [n] =

∫

[εx(n) + εc(n)]n(r)dr. (2.17)

A energia de troca de um gás homogêneo é conhecida e dada por

Ehom
x [n] = −3e2

4

(

3

π

)1/3

n4/3. (2.18)

Integrando em todo o espaço obteremos a energia de troca total:

ELDA
x [n] = −3e2

4

(

3

π

)1/3 ∫

n4/3(r)dr. (2.19)

O termo de correlação εc não pode ser determinado exatamente nem mesmo

para um gás de elétrons homogêneo. Ceperley e Alder [61] propuseram um método

extremamente preciso utilizando Monte Carlo Quântico.

Para átomos e moléculas a LDA fornece bons resultados para propriedades estru-

turais (como comprimentos de ligação), densidade eletrônica, freqüências vibracionais
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e diferenças de energia como por exemplo potenciais de ionização. Entretanto, nos

cálculos de estruturas de bandas em sólidos, o valor do gap de energia é subestimado

em relação ao valor experimental. Esse erro decorre de duas partes. A primeira vem da

LDA que introduz erros devido ao desconhecimento do potencial de troca e correlação

exato. A segunda parte está relacionada com a não discontinuidade da derivada fun-

cional do potencial de troca e correlação. Para avaliar o gap de energia de um sistema

com N -elétrons seria necessário a inclusão da discontinuidade em N . Essa necessidade

aumentaria muito a complexidade do sistema e por isso é negligenciada.

Aproximação generalizada em termos de gradientes - GGA

Se a densidade eletrônica n(r) for fortemente não homogênea a energia de troca e

correlação calculada utilizando a densidade de um gás de elétrons uniforme não será

uma boa aproximação. Nesse caso, um refinamento do método LDA pode ser efetuado

expressando-se o funcional Exc[n] em termos do gradiente da densidade de carga total.

Essa expansão generalizada em termos de gradientes da densidade [62] tem a fórmula

funcional:

EGGA
xc [n] =

∫

f(n ↑, n ↓,∇n ↑,∇n ↓)dr, (2.20)

onde f é uma função universal das densidades de spin-up e spin-down e seu gradientes.

Existe várias versões de GGA, com algumas diferenças em sua parametrização.

A idéia principal da GGA é resolver o problema da expansão em termos do

gradiente, para termos espúrios de longo alcance do buraco de exchange, utilizando um

raio de corte no espaço real. Nesse procedimento, a derivação da função f é expressa

em termos de constantes fundamentais determinadas pela teoria do gás de elétrons.
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2.1.3 A Teoria do Pseudopotencial

A teoria do pseudopotencial é uma aproximação que visa simplificar cálculos de

estrutura eletrônica reduzindo o tempo de cálculo computacional. O uso de pseudo-

potenciais nos permite a inclusão parcial de efeitos relativ́ısticos nos potenciais efeti-

vos, bem como acrescentar graus de liberdade eletrônicos na hamiltoniana. Antes de

mostrarmos como essa simplificação ocorre, consideremos que os estados eletrônicos

presentes em moléculas e sólidos dividem-se em dois tipos: os életrons do caroç e os

de valência. Os primeiros estão fortemente ligados e mais próximos aos núcleos e suas

funções de onda permanecem quase inalteradas quando o átomo é colocado em dife-

rentes ambientes qúımicos. Já os últimos são responsáveis pelas ligações qúımicas, ou

seja, életrons de caroço são considerados quimicamente inertes. Assim, é uma apro-

ximação razoável considerar somente os graus de liberdade dos elétrons de valência em

cálculos de propriedades eletrônicas de moléculas e sólidos. No entanto, é necessário

levar em conta a ortogonalidade entre os elétrons do caroço e os elétrons de valência.

Isso pode ser feito com a utilização de pseudopotenciais. As funções de onda do caroço

são transferidas através de cálculos de referência atômica, onde elétrons de caroço de

átomos diferentes não se superpõem. A idéia de pseudopotencial, em sua formulação

primordial, foi obtida através de um cálculo simples [63–65], com o aux́ılio do método de

ondas planas ortogonalizadas (OPW-Orthogonalized Plane Waves) [30] de Herring [66].

Segundo o método OPW, a função de onda do elétron de valência |ψvk〉 pode ser escrita

como:

|ψvk〉 = |Φv
k〉 −

∑

c

|ψck〉〈ψck|Φv
k〉, (2.21)

onde |Φv
k〉 é a parte suave de |ψvk〉 e pode ser bem descrita por uma expansão com

poucas ondas planas e −
∑

c |ψck〉〈ψck|Φv
k〉 é a parte de caroço de |ψvk〉, sendo escrita

como uma combinação de funções de onda |ψck〉 dos elétrons do caroço.

Definido |ψvk〉, o problema é encontrar a equação de onda satisfeita por |Φv
k〉.

Para isso, supomos que |ψvk〉 e |ψck〉 são autofunções do hamiltoniano H a ser estudado,

obedecendo à equação de Schrödinger:

H|ψvk〉 = Ev
k |ψvk〉, (2.22)
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e

H|ψck〉 = Ec
k|ψck〉. (2.23)

Substituindo-se (2.21) em (2.22) e utilizando-se de (2.23), obtemos:

H(|Φv
k〉 −

∑

c

|ψck〉〈ψck|Φv
k〉) = Ev

k(|Φv
k〉 −

∑

c

|ψck〉〈ψck|Φv
k〉) e

(H +
∑

c

(Ev
k −Ec

k)|ψck〉〈ψck|)|Φv
k〉 = H′|Φv

k〉 = Ev
k |Φv

k〉. (2.24)

Escrevendo

H = −1

2
▽2 + Vefetivo(~r), (2.25)

obtemos

H′ = −1

2
▽2 + (Vefetivo(~r) +

∑

c

(Ev
k − Ec

k)|ψck〉〈ψck|) = −1

2
▽2 + Vps, (2.26)

onde Vefetivo(~r) é o potencial efetivo original, Vps é o pseudopotencial de Phillips e

Kleinman (PK) [63, 64] e |Φv
k〉 é a pseudo-função de onda de valência.

Pode-se notar que Vps é não-local,

〈Φv
k|Vefetivo(~r)|Φv

k〉 < 0

e

〈Φv
k|(

∑

c(E
v
k −Ec

k)|ψck〉〈ψck|Φv
k〉 =

∑

c(E
v
k − Ec

k)|〈Φc
k|Φv

k〉|2 > 0,

pois Vefetivo(~r) tem caráter repulsivo e os autovalores de energia dos elétrons de valência

ficam acima dos do caroço. Assim, o potencial repulsivo cancela parcialmente o poten-

cial atrativo, levando a um pseudopotencial “fraco”. Desse modo, obtém-se o autovalor

exato Ev
k de forma mais simples, através de uma hamiltoniana modificada H′, uma

pseudo-função de onda suave e um pseudopotencial fraco.

Comparando a equação 2.22 com a 2.24, verifica-se que para os életrons de

valência os autovalores da hamiltoniana com o potencial real são idênticos aos auto-

valores da hamiltoniana com pseudopotencial. A equação 2.26 é bastante útil para

a introdução do problema dos pseudopotenciais, mas seu uso prático é dif́ıcil pela
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existência do chamado buraco de ortogonalização. Se multiplicarmos 2.21 por < ψvk|
e < Φv

k|, respectivamente, teremos duas equações que, combinadas, levarão a:

< ψvk|ψvk >=< Φv
k|Φv

k > −
∑

c

| < Φv
k|ψck >2 . (2.27)

O segundo termo do lado direito da expressão acima é uma ortogonalização de

buraco. Portanto, de acordo com 2.27 não é posśıvel ortogonalizar simultaneamente

|ψvk > e |Φv
k > e consequentemente não é posśıvel tornar a pseudofunção de onda igual

à função de onda real na região de valência. Para a realização de cálculos atômicos,

utiliza-se o formalismo da DFT na aproximação da densidade local, considerando-se

uma blindagem eletrônica de simetria esférica. Assim, os cálculos serão realizados

auto-consistentemente através da resolução da equação radial de Kohn-Sham:

(−1

2

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ V (n, r))rRnl(r) = εnlrRnl(r), (2.28)

onde:

Rnl(r) é a função de onda atômica radial dos elétrons de valência, n e l são o número

quântico principal e de momento angular, respectivamente, V (n, r) é a soma dos po-

tenciais iônico (−Z
r
), de Hartree (VH(n, r)) e de troca-correlação e n é a densidade

eletrônica.

Logo, obtêm-se Rl(r) e εl, onde a dependência de n foi omitida. A partir disso,

a técnica para obter os pseudopotenciais é primeiramente substituir a parte oscilatória

da função de onda atômica radial na região do caroço por uma função F (r) anaĺıtica

conveniente, sujeita a determinadas condições que serão apresentadas mais adiante. A

função F (r) é da seguinte forma:

F (r) = rRps
l (r) = rl+1f(r), (2.29)

onde Rps
l (r) é a pseudo-função de onda radial na região do caroço e f(r) pode ser um

polinômio f(r) = p(r) = ar4 + br3 + cr2 + d ou uma função exponencial f(r) = ep(r).

Uma vez que a hamiltoniana modificada atuando na pseudo-função de onda deve

produzir um mesmo autovalor εl, temos da equação de Kohn-Sham:

(−1

2

d2

dr2
+
l(l + 1)

2r2
+ Vps(r))rR

ps
l (r) = εlrR

ps
l (r). (2.30)
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O pseudopotencial Vps(r) na região do caroço é obtido com a inversão da equação

acima:

Vps(r) = εl −
l(l + 1)

2r2
+

1

2rRps
l

d2

dr2
(rRps

l ). (2.31)

As condições essenciais para a determinação de Rps
l são [67, 68]:

1. Os autovalores da pseudo-função de onda (PFO) e da função de onda real (FOR)

devem ser iguais.

2. A PFO não deve conter nós. Isso garante um pseudopotencial sem singularidades,

com exceção da origem. A ausência do termo linear em p(r) complementa a

condição, garantindo um pseudopotencial sem singularidade na origem.

3. A PFO e a FOR normalizadas devem coincidir além de um raio de corte rc. A

região do caroço corresponde à região onde r < rc.

4. A condição anterior implica que

∫ rc

0

|Rps
l (r)|2r2d~r =

∫ rc

0

|Rl(r)|2r2d~r, ou seja,

a carga contida na esfera de raio rc é igual para as duas funções de onda (con-

servação da norma). Tal propriedade garante, através do teorema de Gauss, que

o potencial eletrostático produzido fora de rc será o mesmo para a real e pseudo

distribuição de carga.

Como a primeira e a segunda derivadas de F (r) e rRl(r) devem ser iguais no ponto

r = rc, asseguraremos que a pseudo-função de onda “encontra” a função de onda real

de modo cont́ınuo e diferenciável em rc. Com as condições acima, determinam-se os

coeficientes de p(r). O pseudopotencial deve ser utilizado em diferentes ambientes

qúımicos, por isso devemos retirar a blindagem dos elétrons de valência, já que essa

depende do ambiente qúımico em que o pseudopotencial está. O pseudopotencial re-

sultante é o pseudopotencial iônico, obtido pela subtração dos potenciais de Hartree e

de exchange-correlação calculados a partir das PFO de valência, ou seja,

V ps
ion,l(r) = Vps(r) − V ps

H − V ps
xc (r). (2.32)

Para a utilização de pseudopotenciais em cálculos auto-consistentes em moléculas

e sólidos deve ser utilizado o pseudopotencial iônico total, que pode ser escrito em forma

de operador como:
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V̂ ps
ion(r) = V ps

local(r) +
∑

l

V l
semi(r)|l〉〈l|, (2.33)

onde:

V ps
local(r) é a parte local (independente de l) e de longo alcance do potencial total.

Para raios grandes, essa parte do potencial total comporta-se como −Zvalência

r
;

V l
semi(r)|l〉〈l| é a parte semi-local do potencial total, dependente de l e de curto

alcance.

Um ponto interessante desse desenvolvimento é que os dois aspectos de transfe-

rabilidade dos pseudopotenciais para moléculas e sólidos, expressos nas propriedades 3

e 4, estão relacionados por uma única identidade:

−2π[(rφ)2 d

dǫ

d

dr
lnφ]R = 4π

∫ rc

0

φ2r2dr, (2.34)

onde φ é a solução da equação de Schrödinger radial para a energia ǫ. A derivada loga-

ritma de φ está relacionada com o “phase shift”do espalhamento [69]. Como exigimos

que as funções de onda sejam normalizadas dentro de uma esfera de raio R > rc, o lado

direito da equação acima é igual tanto para a pseudofunção como para a função de

onda obtida para o cálculo com todos os elétrons. Pois a densidade de carga deve ser a

mesma nesse limite, já que nessa região a pseudo e a função de onda real são forçadas

a serem idênticas. Assim, para que nosso sistema seja transfeŕıvel a sistemas crista-

linos a derivada logaritmica da pseudofunção de onda deve se aproximar da derivada

logaritmica da função real.

Kleinman e Bylander [70] observaram que usando um pseudopotencial não-local

no lugar do pseudopotencial semilocal (não-local nas coordenadas angulares mas local

na coordenada radial) pode-se reduzir significativamente o número de integrais para a

obtenção das bandas de energia.

Nos pseudopotenciais ultrasuaves de Vanderbilt [59] a condição da norma é rela-

xada. Nesse esquema, é permitido à pseudofunção de onda ser o mais suave posśıvel

na região de caroço levando a uma redução da energia de corte para descrevê-la. Tec-

nicamente isso é posśıvel através da introdução de uma condição generalizada de or-

togonalidade, que modifica significativamente os métodos com conservação de norma.

Entretanto, para recuperar a carga eletrônica total, a densidade eletrônica é fornecida
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pelo módulo quadrado da função de onda acrescida de funções localizadas na região

de caroço. Assim, a densidade eletrônica pode ser dividida em uma parte suave e

uma parte “dura”localizada na região de caroço. É importante lembrar que as funções

acrescidas são somente a densidade eletrônica, o que difere de outros métodos como

LAPW(Linearized Augmented Plane Wave) na qual idéias semelhantes são aplicadas

às funções de onda.

A mudança proposta por Blöchl [71] e Vanderbilt [59] reescreve o potencial não-

local

δV̂NL =
∑

lm

[

∑

s,s′

Bs,s′|βs >< βs′|
]

, (2.35)

em uma forma que envolva uma função suave ϕ̃ = rψ̃ que não possui conservação de

norma.

Um novo potencial não-local que opera em ψ̃ pode ser redefinido como

δV̂ US
NL =

∑

s,s′

Ds,s′|βs >< βs′ |, (2.36)

onde

Ds,s′ = Bs,s′ + εs′∆Qs,s′. (2.37)

A vantagem da relaxação da norma ∆Qs,s′ = 0 reside no fato de que cada pseu-

dofunção suave pode ser formada independentemente com um único v́ınculo de que

ψ̃s(Rc) = ψs(Rc) acima de um raio de corte Rc. Dessa maneira podemos escolher um

raio de corte maior do que para pseudos com conservação de norma.

A solução para as funções suaves ψ̃(r) são ortonormalizadas por

< ψ̃i|Ŝ|ψ̃i′ >= δi,i′, (2.38)

sendo Ŝ o operador de superposição dado por

Ŝ = 1̂ +
∑

s,s′

∆Qs,s′|βs >< βs′|, (2.39)
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e a densidade de valência é definida como

nv(r) =
occ
∑

i

ψ̃∗
i (r)ψ̃i′(r) +

∑

s,s′

ns,s′∆Qs,s′(r), (2.40)

onde

ns,s′ =
occ
∑

i

< ψ̃i|βs′ >< βs|ψ̃i > . (2.41)

O termo extra na densidade em relação aos pseudos com conservação, equação

2.40, surge exatamente pela quebra da conservação da norma e está localizado na região

de caroço; o outro termo é a parte suave, dado pelo quadrado da função de onda. Em

um cálculo autoconsistente o resultado final será semelhante ao all electron, pois com

a condição de ortonormalidade (2.38) recompomos a carga total
∫

drn(r) = nv.

Fortuitamente, essa generalização pode ser resolvida autoconsistentemente com

o hamiltoniano generalizado descrito por

[

−1

2
∇2 + Vlocal + δV̂ US

NL − εiŜ

]

ψ̃i = 0, (2.42)

onde δV̂ US
NL é fornecido pela soma sobre todos os ı́ons da equação 2.36.
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2.2 Transporte baĺıstico em nanoestruturas.

Em sólidos, metais e semicondutores, elétrons nas proximidades do ńıvel de

Fermi são acelerados utilizando um campo elétrico. Entretanto, eles são espalhados

inelasticamente com dissipação de energia causada pelas vibrações da rede e colisões

com defeitos. Repetindo-se esse processo, acelerando e espalhando inelasticamente os

elétrons eles irão movimentar-se, em geral, na direção do campo aplicado com uma

velocidade proporcional ao campo aplicado. Como resultado, para fios condutores

cujos comprimentos são maiores que o livre caminho médio, aplica-se a lei de Ohm,

sendo a condutância inversamente proporcional ao comprimento do fio e proporcional

à sua área transversal.

I
-

R
�

T
-

Figura 2.1: Esquema de uma barreira de potencial.

Como o livre caminho médio está relacionado com a distância que os elétrons per-

correm antes dos eventos de espalhamento acontecerem, as nanoestruturas, em nosso

caso nanofios, terão comportamentos diferentes; pois a região de espalhamento será

menor que o livre caminho médio eletrônico. Esse tipo de condução é dito transporte

baĺıstico. No caso do transporte baĺıstico a condutâcia é independente do comprimento

do fio. Assumiremos então que a região de espalhamento será caracterizada pela trans-

missão e reflexão das ondas que chegam em ambos os lados. As part́ıculas passarão

pelo nanofio sem espalhamento (exceto por reflexões causadas por posśıveis barreiras)

movendo-se elasticamente. Se os reservatórios são descritos pelo ńıvel de Fermi, µ1 e

µ2, que são separados por uma pequena diferença de potencial eδV , somente os elétrons

vindos dos estados ocupados à esquerda (assumindo que estão com energias maiores)

para os estados vazios à direita contribuirão para a corrente, figura 2.1. No caso mais

simples, T = 0, os estados estão completamente ocupados até o ńıvel de Fermi e vazios

acima dele. Desde que os portadores movam-se elasticamente, elétrons que deixam
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o reservatório esquerdo acima do ńıvel de Fermi chegam ao reservatório direito com

um excesso de energia de eδV , que deverá ser dissipado nesse reservatório. Caso não

haja nenhuma barreira, a corrente será determinada somente pelo número de elétrons

que deixaram a fonte (o reservatório esquerdo; na realidade o número de elétrons que

sairam por unidade de tempo). Quando há uma barreira presente, uma parte dos

elétrons da fonte é refletida de volta (back scattering) e a outra parte é transmitida

através da barreira por tunelamento. Quando o diâmetro da seção tranversal do na-

nofio torna-se menor que o comprimento de onda de Fermi dos elétrons e os ńıveis

de energia são quantizados, os elétrons passarão pelo nanofio somente por ńıveis de

energia quantizados. Nesse propósito, os fenômenos de condução, que são significa-

tivamente diferentes dos efeitos de transporte difusivo dos sólidos devem surgir, tais

como quantização da condutância, bloqueio coulombiano, caracteŕısticas não lineares

da corrente x voltagem. Pela primeira vez, a verificação experimental da condutância

quantizada foi realizada por van Wees e colaboradores [72] em um gás de elétrons bi-

dimensional, usando um cristal semicondutor. Resultados semelhantes foram obtidos

por Wharam e colaboradores [73].

Teorias deselvolvidas por Landauer [74] e Kubo [75] tornaram-se as mais utiliza-

das hoje em dia para o transporte eletrônico em materias nanoestruturados, metálicos

ou semicondutores. Entretanto, as duas teorias diferem entre si. A teoria de Kubo

é considerada uma teoria universal envolvendo várias técnicas matemáticas. Por ou-

tro lado, a teoria de Landauer fornece fórmulas mais simples e intuitivas. Ambas são

eficientes para problemas de baixa dimensionalidade, particularmente problemas uni-

dimensionais. A teoria implementada no código computacional [76] utilizado baseia-se

no formalismo de Landauer.

O nanofio de germânio utilizado neste cálculo (figura 2.2) ilustra o modelo de

Landauer. A caracteŕıstica principal de seu modelo é a inserção de eletrodos nas ex-

tremidades do condutor. Nesse caso, o sistema (nanofio de Ge) é composto por três

regiões: a conexão com o eletrodo esquerdo (lead esquerdo), a região de espalhamento

e a conexão com o eletrodo direito (lead direito). O que controla a corrente é a di-

ferença de potencial entre os potenciais qúımicos, µE e µD, dos eletrodos esquerdo e

direito, respectivamente. Assumindo as regiões de conexão esquerda e direita da região

espalhadora com os eletrodos como sendo ideais (que não espalham), cada elétron com

energia E < µE(µD) é injetado pelo contato da esquerda (direita) para o eletrodo da

esquerda (direita).

O processo de espalhamento elástico na região de espalhamento pode ser expresso

pela probilidade de transmissão (T ) e reflexão (R)(T + R = 1). Denotando a energia
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Figura 2.2: Esquema geométrico utilizado nos cálculos de transporte.

dos elétrons e o número de onda por E(k) e k respectivamente, a magnitude da corrente

pode ser escrita como:

I(k) = −eT dE(k)

~dk
, (2.43)

onde dE(k)/~dk é a velocidade de grupo dos elétrons incidentes. Quando o número de

onda em energias equivalentes a µE e µD pode ser identificado por kE e kD respectiva-

mente, a corrente total será dada por :

Itotal = 2

∫ kE

kD

I(k)
dk

2π
, (2.44)

onde o 2 representa a degenerecência de spin. Assumindo que T é independente de k,

das equações 2.43 e 2.44 teremos:

Itotal = −2e

h
T

∫ kE

kD

dE(k) = −2e

h
T (µE − µD). (2.45)

Sendo a diferença de potencial entre os dois eletrodos dada por

V =
(µE − µD)

−e , (2.46)

a condutância será

G =
Itotal
V

=
2e2

h
T. (2.47)

A equação 2.47 é conhecida como fórmula de Landauer-Büttiker [77]. Essa condutância
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pode ser expressa através dos coeficientes de transmissão em termos de funções de Green

e do acoplamento entre os contatos e a região de espalhamento como:

T (E) = Tr[ΓL(E)GR(E)ΓRG
A], (2.48)

onde ΓR(L) é o acoplamento com o contato esquerdo (direito) e GR(A) é a função de

Green retardada (avançada) para o dispositivo.

Para encontrar a transmitância através de cálculos de estrutura eletrônica pode-se

utilizar as funções de Green diretamente. O formalismo de Keldysh [78,79] de funções

de Green fora do equiĺıbrio [non-Equilibrium Green’s Function (NEGF)] permite a

construção da densidade de carga a partir dessas funções de forma auto consistente

[80–82]:

n̂ = − i

2π

∫

dEG<(E), (2.49)

com a função de Green retardada dada por

G<(E) = GRΣ<[fL, fR]GA, (2.50)

onde Σ< representa a injeção de carga do eletrodo e pode ser calculada em termos de

auto energias devido ao acoplamento com os contatos, e fL(R) representa a função de

distribuição dos elétrons no contato esquerdo (direito).

Em vez de resolver a equação de Kohn-Sham diretamente,aproxima-se a função

de onda de uma part́ıcula, expandindo-a em funções base de orbitais locais:

ψµ(r) =

N
∑

i

cµiφ(r), (2.51)

onde as funções φi(r) encontram-se centradas em cada átomo e decaem rapidamente a

zero fora de seus respectivos centros atômicos.

A equação tipo Schrödinger pode ser transformada em um problema de autova-

lores generalizado

∑

j

Hijcµj = εµ
∑

j

Sijcµj , (2.52)



Jeverson Teodoro Arantes Junior 25

onde Sij é a matriz de superposição descrita como

Sij =

∫

d(r)φ∗
i (r)φj(r), (2.53)

e

Hij =

∫

d(r)φ∗
i (r)

[

−∇2

2
+ Vext(r) +

∫

d(r′)
n(r′)

|r − r′|

]

× φj(r)

+

∫

d(r)

∫

d(r′)φ∗
i (r)Vxc(r, r

′)φj(r
′). (2.54)

O pré-requisito para usar NEGF para cálculos de condutância é o particiona-

mento do hamiltoniano de Kohn-Sham. Teremos a região de espalhamento entre o

contatato esquerdo e o direito, conforme figura 2.2, sendo os contatos e a região de

espalhamento identificados como dispositivo. Nesse procedimento, o potencial efetivo

é feito semelhante ao do eletrodo em regiões afastadas da interface contato/região de

espalhamento. Como estamos interessados somente nas funções de Green do disposi-

tivo, o sistema pode ser dividido em eletrodo direito e esquerdo e o dispositivo. O uso

da expansão em um número finito de funções de base, efetuado anteriormente, per-

mite a separação do sistema em várias partes de acordo com seus arranjos geométricos

de forma natural. Este procedimento permite que tratamentos diferentes possam ser

efetuados em cada parte do sistema independentemente.

Ao invés de resolver a equação 2.54 diretamente resolve-se a equação matricial:

∑

k

(E+Sik −Hik)G
R
kj(E) = δij, (2.55)

que tem como solução GR
ij(E), a qual pode ser escrita em termos das funções de base

φi como

GR(r; r′;E) = GR
ij(E) =

∑

i,j

GR
ij(E)φi(r)φ

∗
j(r

′) (2.56)

onde

GR
ij(E) =

∑

µ

cµic
∗
µj

E+ − εi
(2.57)

e

E+ = limδ→0+E + iδ. (2.58)
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Como o interesse é nas funções de Green do dispositivo, a equação 2.55 pode ser

escrita em notação de blocos como







E+SLL −HLL E+SLM −HLM E+SLR −HLR

E+SML −HML E+SMM −HMM E+SMR −HMR

E+SRL −HRL E+SRM −HRM E+SRR −HRR







×







GR
LL GR

LM GR
LR

GR
ML GR

MM GR
MR

GR
RL GR

RM GR
RR






=







ILL 0 0

0 IMM 0

0 0 IRR






. (2.59)

Como as bases localizadas são de curto alcance, negligenciamos a interação inter-

eletrodo e o bloco de superposição entre os mesmos HLR(RL), ou seja, negligenciamos

o tunelamento direto entre os eletrodos. Isto nos leva a resolver GR
MM como:

GR
MM = E+SMM −HMM − ΣR

L(E) − ΣR
R(E)

−1
,

ΣR
L(E) = (E+SML −HML)G

0;R
LL (E+SLM −HLM),

ΣR
R(E) = (E+SMR −HMr)G

0;R
RR(E+SRM −HRM ),

G0;R
LL = (E+SLL −HLL)

−1,

G0;R
RR = (E+SRR −HRR)−1. (2.60)

A equação 2.60 expressa as funções de Green na região de espalhamento em termos

de elementos da matriz hamiltoniana na mesma região, com o acoplamento com os

eletrodos esquerdo e direito inclúıdos em termos dos operadores de auto energia ΣR
L(E)

e ΣR
R(E).

Assim, a transmitância pode ser calculada pela equação 2.48, onde ΓL(E) e ΓR(E)

são dados por:

ΓL(E) = i(ΣR
L(E) − [ΣR

L(E)]+), (2.61)

ΓR(E) = i(ΣR
R(E) − [ΣR

R(E)]+). (2.62)

Para representar o acomplamento com os eletrodos como operadores de auto energia é

essencial que a descrição do dispositivo tenha sido efetuada com base na aproximação

de uma part́ıcula. Assim, o hamiltoniano do dispositivo, em segunda quantização, pode

ser diagonalizado de forma mais simplificada.
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Heteroestrutura de Si/Ge

3.1 Introdução

Devido ao potencial de heterojunções de Si/Ge e Si/GeSi em transistores hetero-

bipolares e dispositivos opto-eletrônicos, o germânio sobre siĺıcio tem sido amplamente

estudado. Qualitativamente, Si e Ge são muito similares em suas propriedades estru-

turais e eletrônicas. Os dois elementos formam-se na estrutura cristalina do diamante.

Com uma diferença de 4% no parâmetro de rede, quando misturados formam uma liga

homogênea, SixGe1−x, sendo completamente misćıveis para qualquer concentração de

Si. Dessa forma, é posśıvel projetar ligas com qualquer valor de gap entre o gap do Si

e do Ge. Esse tipo de procedimento é muito utilizado no projeto de heteroestruturas.

Nos últimos anos, a dopagem de semicondutores com metais de transição desen-

volveu-se muito, em virtude da posśıvel aplicação desses materiais para spintrônica [1].

Recentemente, uma nova classe de semicondutores ferromagnéticos foi reportada por

mais de um grupo, baseada nos compostos do tipo-IV [83]. É importante notar que

todos esses materiais são de interesse tecnológico. Entretato, do ponto de vista f́ısico,

o desafio é entender suas propriedades magnéticas e a influência desse magnetismo nas

propriedades de transporte. Especialmente MnxGe1−x [7, 84, 85] e MnxSi1−x [86–88]

para semicondutores ferromagnéticos baseados em Si. Isto tiraria proveito da robusta

tecnologia do Siĺıcio.

Nesse caṕıtulo, estudamos uma heteroestrutura de Si/Ge, dopada com manganês,

em um substrato de Si. Como há uma grande diferença entre a estabilidade substitu-
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cional e intersticial no caso do Mn como dopante em cristais de Si e Ge procuramos,

inicialmente, estabilizar a impureza substitucionalmente nas camadas de Ge. Assim,

a impureza não difundiria facilmente. Isto porque em Si [89–91], ao contrário do Ge,

a posição mais estável para o átomo de Mn é no interst́ıcio. Portanto, a estabilidade

substitucional da impureza em Ge previniria a formação de aglomerados (clusters) das

impurezas dentro do material.

Considerando que em todos os cálculos efetuados com a heteroestrutura Si/Ge

obtivemos um momento magnético localizado na impureza de Mn com valores similares

a cálculos com a impureza em cristais puros de Si e Ge indicamos, em prinćıpio, a

possibilidade de crescimento de materiais com impurezas de Mn baseados em Siĺıcio

para DMS.

Os resultados dessa sessão foram obtidos através de cálculos de energia total

baseados na DFT utilizando a aproximação GGA [92], com pseudopotenciais ultra-

suaves [59] e uma expansão em ondas planas até 230,0 eV, como implementado no

código computacional VASP [93, 94]. A heteroestrutura foi constrúıda usando apro-

ximação por supercélulas (apêndice D) com 12 planos crescidos na direção (001). Foi

utilizado o esquema de Monkhorst e Pack [95] 2x2x1 para mapear a zona de Brillouin

da heteroestrutura. Para os cristais de Si e Ge o esquema utilizado foi 3x3x3 com

células unitárias cúbicas contendo 64 śıtios atômicos. Como critério de força o valor

usado foi 0,02 eV/
◦

A−1 e foi permitido que todos os átomos da supercélula relaxassem.

3.2 Heteroestrutura de Si/Ge:Mn

A heteroestrutura de Si/Ge foi constrúıda de tal forma que há por simetria um

total de quatro camadas de siĺıcio Si(i)( i = 1, 2, 3 e 4) e duas camadas de germânio

Ge(i)( i = 1 e 2 ) não equivalentes, conforme figura 3.1.

É sabido que efeitos de tensões uni e biaxiais provocam uma quebra em ńıveis

de energia degenerados, introduzindo descontinuidades nas bandas de condução e de

valência, quando dois semicondutores são acoplados em uma heterojunção. Como efei-

tos de tensões provocam alterações na estrutura de bandas e também estão relaciona-

dos com os potenciais atômicos dos constituintes da heteroestrutura. Pode-se utilizar

desse artif́ıcio para a construção de materiais que terão parâmetros de rede entre o

parâmetro do substrato e da liga. A natureza da tensão nas camadas do material de-

penderá da composição do substrato onde a heteroestrutura será crescida. Utilizando

um substrato de siĺıcio, as camadas de Si na heteroestrutura de Si/Ge não sofrerão
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Figura 3.1: Heteroestrutura de Si/Ge, com 12 camadas atômicas, sendo 8 camadas para os
átomos de Si e 4 para o Ge. Os números em sub-escrito estão relacionados com
as camadas atômicas a partir da interface da heterojunção.

as tensões causadas pelo substrato, cujas bandas de energia casarão com as bandas

do substrato. Entretanto, as camadas de germânio sofrerão uma tensão biaxial. A

presença das camadas de Ge cria uma barreira que confinará a energia dos elétrons

de condução deslocando os estados de condução da heteroestrutura acima do fundo da

Figura 3.2: Densidade de carga do HOMO e do LUMO
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banda de condução do substrato. Como exemplo, na figura 3.2 mostramos o último

orbital ocupado (HOMO) e o mais baixo orbital desocupado (LUMO) da heteroes-

trutura. Como pode ser observado, o HOMO localiza-se nas camadas de germânio,

enquanto o LUMO encontra-se nas camadas de siĺıcio. Nesse caso, esse sistema ficará

restrito a um pequeno número de camadas. Isto porque o crescimento hetero-epitaxial

de Ge em Si(001) leva à formação de ilhas de Ge após a deposição de algumas camadas

de Ge [96].

Como o potencial, a uma pequena distância da interface, comporta-se como no

material bulk podemos ajustar os potenciais médios na mesma escala de energia dos

potenciais do bulk, veja figura 3.3. Com essa diferença de energia e utilizando o topo

da banda de valência do cristal de Ge ou Si calculamos o band offset de valência da

heteroestrutura . O valor encontrado foi de 0,20 eV. Esse resultado está em bom acordo

com cálculos prévios [97]. Para uma heteroestrutura com 9 camadas de germânio e 7

camadas de siĺıcio Colombo e colaboradores [98] calcularam um band offset de valência

no valor de 0,47 eV. Usando medidas de DLTS, Vescan e colaboradores [99] obtiveram

um band offset de valência, para uma heteroestrutura Si/Si0.7Ge0.3 crescida sobre um

substrato de Si, no valor de 0,22 ± 0,02 eV e o valor teórico foi de 0.22 eV.

Figura 3.3: Potencial da heteroestrutura de Si/Ge
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Colocamos a impureza de Mn em śıtios intersticiais tetraédricos bem como em

posições substitucionais nas camadas de Ge e Si de acordo com a figura 3.1. A energia

de formação para a impureza neutra, no śıtio intersticial tetraédrico, EI
f , foi calculada

da seguinte forma:

EI
f = Edef −Ebulk − µMn, (3.1)

onde Edef é a energia total da supercélula com o Mn intersticial, Ebulk é a energia total

da supercélula sem a impureza e µMn é o potencial qúımico do Mn. Para os cálculos

com a impureza substitucional, sempre removendo ou o átomo de Si ou o de Ge, a

energia de formação é dada por:

ES
f = (Edef + µX) − Ebulk − µMn, (3.2)

onde µX é potencial qúımico do Si ou Ge.

Na figura 3.4, usando as equações 3.1 e 3.2, mostramos as energias de formação

Figura 3.4: Energias de formação para a impureza de Mn, substitucional e intersticial, na
heteroestrutura de Si/Ge relativas à posiç ao mais estável (Mn na segunda camada
de Ge).
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Figura 3.5: Densidade de spin para a impureza de Mn substitucional na segunda camada de
Ge da heteroestrutura de Si/Ge. (a) Densidade total ρup − ρdown; (b) corte da
densidade de carga total centrada no átomo de Mn.

para o átomo de Mn no interst́ıcio tetraédrico e substitucional das camadas de Si e Ge

da heteroestrutura relativos ao Mn na segunda camada de germânio. A configuração

de mais baixa energia é para a impureza de Mn substitucional na segunda camada

de Ge (valor que utilizamos como referência). Todos os cálculos efetuados foram para

a impureza neutra. Entretanto, como o Mn fica com uma vizinhança diferente na

interface do material, verificamos a influência do potencial qúımico do Mn levando em

consideração seus primeiros vizinhos [28]. Usamos o µMn calculado de uma fonte de

MnGe para a segunda camada de Ge onde seus primeiros vizinhos são todos átomos

de germânio. Para a interface da heteroestrutura onde o Mn encontra-se com dois

vizinhos de cada espécie, utilizamos o µMn calculado quando ele encontra-se em uma

liga de Si0.5Ge0.5. Nas camadas de siĺıcio o µMn foi obtido através de uma fonte de

MnSi. Conforme inset da figura 3.4 observamos que o Mn fica mais estável ainda na

camada de germânio.
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Como dito anteriormente, a impureza de Mn prefere śıtios intersticiais estando

nas camadas de Si, o que está de acordo com cálculos efetuados no Si bulk. A diferença

de energia entre posições intersticiais e substitucionais variam de 0,14 a 0,45 eV para a

primeira e quarta camadas respectivamente. Por outro lado, nas camadas atômicas de

Ge, os átomos de Mn preferem posições substitucionais, sendo a mais estável na segunda

camada de Ge. A diferença de energia entre a posição intersticial e a substitucional na

segunda camada de Ge é de ∆ES−I = 1,12 eV. Essa grande diferença de energia indica

uma boa estabilidade para a impureza substitucional. Sendo assim, na heteroestrutura

de Si/Ge é posśıvel manter impurezas de Mn em śıtios substitucionais nas camadas

de Ge dificultando a difusão da impureza. Esse resultado, comparado com a diferença

de energia de formação do Mn intersticial e substitucional no Ge-bulk que é de ∆ES−I

= 0,77 eV está relacionada com a compressão do parâmetro de rede do germânio

que aumenta a energia de formação do Mn intersticial nas camadas de germânio da

heteroestrutura [28]. Na camada de siĺıcio mais próxima do cristal, Si(4), por outro lado,

a diferença de energia de formação entre o śıtio intersticial e substitucional é de ∆ES−I

= 0,45 eV, que é bem próximo do valor encontrado para o cristal de siĺıcio, ∆ES−I

= 0,42 eV. Esse resultado é razoável, pois as camadas de siĺıcio possuem o parâmetro

de rede do substrato. Na interface Si/Ge obtivemos um ∆ES−I = 0.62 eV para a

camada Ge(1) e ∆ES−I = 0,14 eV para a camada Si(1). Mesmo que nominalmente

a camada Si(1) seja uma camada de siĺıcio, o Mn substitucional possui energia mais

baixa que o intersticial. Nesse caso, mesmo sendo uma camada de siĺıcio, o Mn possui

dois primeiros vizinhos que são átomos de germânio. Essa variação em energia já foi

observada para o Mn em ligas SiGe [28].

A partir desses resultados, podemos observar que sendo mais estável substitucio-

nalmente nas camadas de Ge que mais se assemelham ao cristal de Ge, o Mn-Ge(2) é

0,45 eV mais baixo em energia que intersticialmente na camada de Si(4). Isso indica

que a impureza de Mn é termodinamicamente estável nas camadas de germânio. Outro

ponto importante é que a impureza de Mn intersticial na camada de Ge(2) possui uma

energia de 1,12 eV como limite inferior para a difusão da impureza. Isso significa que

a impureza é cineticamente estável nessa camada, devido a barreira de migração ser

mais alta que a energia térmica t́ıpica.

Investigamos, também, o caráter da magnetização da rede, definida por m(r) =

ρup(r) − ρdown(r) para a posição mais estável (Mn substitucional na segunda camada

de Ge). O comportamento da magnetização local da rede está ilustrado na figura 3.5.

Como pode ser observado, o momento magnético de spin está localizado na impureza

de Mn, com uma contribuição antiparalela de spin localizada nos quatro germânios

vizinhos da impureza. Esse resultado assemelha-se ao Mn em GaAs [100, 101]. O
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Tabela 3.1: Diferença de energia total entre as configurações anti e ferromagnéticas,
∆EAFM−FM , para os átomos de Mn posicionados como segundos vizinhos na
camada de Ge(2) em relação a diferentes parâmetros de rede do substrato.

Substrato ∆EAFM−FM distância

(meV) Mn-Mn (
◦

A)

Si -3,00 3,41
Si0.75Ge0.25 19,0 3,59
Si0.50Ge0.50 41,0 3,68
Si0.25Ge0.75 64,0 3,76

valor calculado para o momento magnético foi de 3,00 µB para a supercélula. Pode-

mos concluir que o momento magnético possui um comportamento similar ao que foi

encontrado para o cristal de Ge puro.

Uma outra importante questão é se o acomplamento Mn-Mn dependeria do

parâmetro de rede do substrato como depende da concentração x de Ge na liga SixGe1−x.

Nesse caso, fizemos cálculos variando x para os seguintes valores: 1, 0,75, 0,5 e 0,25.

Como estamos sempre usando a mesma estrutura, essa variação na realidade é apenas

lateral, pois estamos variando o parâmetro de rede do substrato e assumindo a lei de

Vegard como uma boa aproximação para o parâmetro de rede de SixGe1−x [102]. Na

tabela 3.1 podemos observar que: (1) já foi mencionado como Si(x=1) como subs-

trato e que nessa configuração o acoplamento Mn-Mn é antiferromagnético; (2) com o

aumento de x, e conseqüentemente o aumento do parâmetro de rede, o acoplamento

Mn-Mn tornou-se ferromagnético; (3) próximo ao parâmetro de rede do Ge o acom-

plamento ferromagnético entre os átomos de Mn aumenta. Para o caso do cristal de

germânio, a diferença de energia entre a configuração anti e ferromagnética encontrada

foi de ∆EAFM−FM = 110 meV.

Na figura 3.6 mostramos a magnetização local da rede, m(r) = ρup(r)− ρdown(r),

em torno dos átomos de Mn. Os dois painéis superiores, (a) e (b), correspondem ao

substrato com parâmetro de rede igual ao do Si (x = 1 resultado da tabela 3.1),

enquanto os painéis inferiores, (c) e (d), referem-se ao parâmetro de rede da liga

Si0.25Ge0.75. Os painéis da direita, nos dois casos, representam as configurações de

mais baixa energia. Para o substrato com parâmetro de rede do Si, o acomplamento

Mn-Mn favorece um alinhamento antiparalelo entre os momentos magnéticos dos dois

átomos. Entretanto, para o substrato Si0.25Ge0.75, o alinhamento dos momentos em

paralelo possui a energia mais baixa. No primeiro caso, a distância entre os átomos

de Mn é igual a 3,41
◦

A e aumenta para 3.76
◦

A no caso posterior. A repulsão entre

os elétrons d do Mn é a provável causa do alinhamento antiparalelo quando os Mn
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Figura 3.6: Isosuperf́ıcies para a magnetização local da rede m(r) = ρup(r)− ρdown(r) para 2
átomos de manganês substitucionais na camada Ge(2) . Os dois painéis superiores,
(a) e (b), correspondem ao substrato com parâmetro de rede igual ao do Si (x = 1
resultado da tabela 3.1), enquanto os painéis inferiores, (c) e (d), referem-se ao
parâmetro de rede da liga Si0.25Ge0.75. Os painéis da direita, nos dois casos,
representam as configurações de mais baixa energia.

estão muito próximos, no caso do substrato de Si. É sabido que no caso de superf́ıcies

de filmes de Ga1−xMnxN [103], o estado antiferromagnético é mediado pela contração

do comprimento de ligação. Em nosso caso, a contração das ligações na interface da

heteroestrutura de Si/Ge pode ser causada pelo parâmetro de rede do substrato, que

possui grande importância no acoplamento Mn-Mn. O momento magnético do man-

ganês polariza antiferromagneticamente os spins dos átomos de Ge vizinhos, figura 3.6

(d), resultando em um acoplamento ferromagnético entre os átomos de Mn. Esse ali-

nhamento de spins, Mn(↑)-Ge(↓)-Mn(↑), indica que o ferromagnetismo é mediado por

um acoplamento p− d entre os portadores e os átomos de Mn.
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Caṕıtulo 4

Propriedades eletrônicas,

estruturais, magnéticas e de

transporte de nanoestruturas tipo

IV

4.1 Introdução

Materiais nanoestruturados 1D (unidimensionais ou quasi-unidimensionais) como

fios, nanotubos e outros, tornaram-se foco de muitas pesquisas, impulsionados por gran-

des progressos em sua fabricação e caracterização [104–111]. Com posśıveis aplicações

em eletrônica, opto-eletrônica e sensores, nanofios e nanotubos semicondutores são

materiais que possibilitam a utilização como dispositivos ativos e também como inter-

conexões entre dispositivos. Esse tipo de propriedade está intrinsecamente associada

com sua baixa dimensionalidade. Várias demonstrações da potencialidade dos nanofios

e nanotubos semicondutores já foram reportadas. Na nanoeletrônica como transisto-

res de efeito de campo [field-effect transistors (FETs)] [17, 31, 112–115], como portas

lógicas [116, 117], na nanofotônica, como diodos [17, 118] e também como lasers de

diodo [119]. Do ponto de vista tecnológico, sem dúvida, seria importante nanofios de

germânio (GeNWs) e siĺıcio (SiNWs). Pois assim, poder-se-ia utilizar toda a infra-

estrutura experimental baseada em siĺıcio. Em particular, nanofios de siĺıcio têm sido

explorados como sensores e transistores biomoleculares [31, 116, 120,121].

Uma das técnicas mais utilizadas na fabricação de nanofios tipo-IV é a VLS que
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utiliza um metal como catalizador [107, 122–124]. Esse metal na maioria das vezes

é o ouro, que juntamente com os precursores como silano [SiH4 (para os fios de Si)]

e germano [GeH4 (para os fios de Ge)] fomam uma mistura Au-Si ou Au-Ge que,

favorecida pela temperatura, provoca a precipitação do nanofio. Vale ressaltar que a

utilização da VLS e do ouro como catalizador ocorre desde a metade da década de

60 [106] e que o diâmetro do fio está diretamente relacionado com o diâmetro da gota

do catalizador [125] que serve como semente.

Em experimentos recentes foram sintetizados vários nanofios com comprimentos,

diâmetros, direções de crescimento diferentes e com superf́ıcies saturadas, reconstrúıdas

e não reconstrúıdas [108, 126–131]. Para muitas aplicações, os nanofios deverão conter

uma estrutura cristalina livre de defeitos estruturais e com uma variação de diâmetros.

À medida que se diminui o diâmetro confina-se cada vez mais o sistema. Os nanofios

exibem efeitos de confinamento quântico similares aos poços quânticos nas direções

perpendiculares ao crescimento do fio e estrutura de banda periódica paralela à direção

de crescimento. Com o confinamento, a relação cristal/superf́ıcie torna-se cada vez

mais importante. Nesse ponto, reconstruções e não reconstruções de determinadas

superf́ıcies influenciam no caráter metálico ou semicondutor dos nanofios.

Hoje, como a indústria de dispositivos é baseada no siĺıcio, o interesse em no-

vos dispositivos com a utilização do atual parque industrial fica evidenciada. Bons

candidatos são os nanofios de siĺıcio (SiNWs). Como observado anteriormente, os na-

nofios semicondutores possuem um grande potencial tecnológico [132–134] e podem

ser utilizados na nanoeletrônica como sensores, na biotecnologia, em células sola-

res [31,116,120,121], etc. Nanofios de siĺıcio são crescidos com boa qualidade através de

técnicas como deposição qúımica por vapor (chemical vapor deposition), laser ablation,

VLS [107,122–124] e em solução.

Com a dificuldade de utilização do siĺıcio como semicondutor magnético dilúıdo

propusemo-nos a estudar outros defeitos como, por exemplo, vacâncias. A vacância no

cristal de Si pode ser considerado um dos mais simples exemplos de defeitos pontuais em

uma rede semicondutora. Porém não menos importante. A vacância em Si desempenha

um papel importante em sua auto difusão e no processo de difusão de outras impurezas.

Outro importante papel está relacionado com as propriedades eletrônicas do material,

possibilitando a existência de vários estados de carga no gap de energia.

Nesse caṕıtulo, estudamos os nanofios de germânio crescidos na direção [110]

e [111] com diversos diâmetros. Verificamos as reconstruções da superf́ıcie (001) na

caracterização do nanofio em semicondutor e metálico relacionado com o diâmetro.

Verificamos os śıtios mais estáveis para a impureza de Mn com posições substitucionais,
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em interst́ıcios e em regiões do centro do fio e na superf́ıcie do mesmo. Estudamos

também o acoplamento entre os átomos de Mn. Como os nanofios são crescidos a

partir de metais, utilizados como catalizadores, fizemos um estudo para entender quais

os śıtios mais estáveis para os átomos de ouro em nanofio de germânio em relação a sua

concentração. A energia de formação da impureza para diferentes posições, centro e

superf́ıcie do fio, nos indicará uma posśıvel rota de difusão para a mesma. Isso porque a

gota metálica está diretamente ligada a diversas propriedades dos nanofios. Verificamos

a influência da saturação da superf́ıcie, da dopagem tipo-n e tipo-p nas propriedades

de transporte dos nanofios de Ge. Estudamos, também, o comportamento da vacância

em nanofios de Si à medida que o sistema é confinado, com o intuito de responder

às seguintes questões: (I) A vacância em nanofios de Si também é um sistema U -

efetivo negativo como no cristal ? (II) Qual o comportamento da barreira de difusão

da vacância do centro para a superf́ıcie do fio? (III) A di-vacância nos nanofios possui

energia mais baixa que a mono-vacância ? Todos os processos de crescimento dos fios,

citados anteriormente, ocorrem em condições fora do equiĺıbrio e, portanto, defeitos

nativos como vacâncias e discordâncias poderão ocorrer.

Todos os resultados dessa sessão foram obtidos através de cálculos de energia to-

tal baseados na DFT utilizando a aproximação GGA [92] com pseudopotenciais ultra-

suaves [59] e uma expansão em ondas planas até 230,0 eV, como implementado no

código computacional VASP [93, 94]. Os nanofios foram constrúıdos usando apro-

ximação por supercélulas (apêndice D). Utilizamos um vácuo de 8,0
◦

A para minimizar

a interação com as imagens. Para todos os GeNWs utilizamos o esquema de Monkhorst

e Pack [95] com três pontos na direção de crescimento (1x1x3) para mapear a zona de

Brillouin. Como critério de força o valor usado foi 0,02 eV/
◦

A−1 e todos os átomos da

supercélula foram relaxados. Exceto para a seção 4.5 onde utilizamos o código TRAN-

SAMPA [76] que está baseado no programa SIESTA [135] e utiliza como metodologia

a DFT e NEGF.

4.2 Nanofios de germânio puro.

Os nanofios de germânio (GeNWs) foram crescidos nas direções [110] e [111]. To-

dos apresentando uma seção transversal hexagonal. As faces expostas para os GeNWs

crescidos na direção [110] são {111} e {001} e para os crescidos na direção [111] são

faces {110}. Os fios nas diferentes direções de crescimento podem ser observados na

figura 4.1. Na tabela 4.1 sumarizamos a composição atômica dos fios saturados por
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hidrogênio.

Figura 4.1: Densidade de carga total do nanofio de Ge com isosuperf́ıcies no valor de 0.2 e/
◦

A3.
Em (a), temos uma vista longitudinal e em (b) uma seção transversal para os fios

crescidos na direção [110]. Para os fios na direção [111] com diâmetro d ≃ 22.20
◦

A, mostramos também uma visão longitudinal (c) e uma seção transversal (d).

Para os GeNWs crescidos na direção [110], o ângulo entre as faces expostas {111}
e {001} é de 54,92o e da face {111} com a face {111} é de 54,91o. Outro ângulo

importante é entre as faces {111} e {111} no qual o valor que encontramos foi de

70,74o. Esses cálculos estão de acordo com resultados experimentais [108]. Nas faces

{001}, os átomos de Ge encontram-se ligados a dois hidrogênios. Após a relaxação o

ângulo H-Ge-H obtido foi de 105,0o permanecendo na fase canted 1x1. Este resultado

é similar com a superf́ıcie Si(001) hidrogenada [136]. Nossos cálculos mostraram que a

superf́ıcie de Ge(001) é mais estável que a mesma superf́ıcie nos nanofios por 0,83 eV.
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Tabela 4.1: Estrutura dos nanofios de Germânio.

Direção Diâmetro (
◦

A) átomos de Ge átomos de H
35.0 218 104

[110] 27.0 134 80
18.7 76 40
14.7 36 24
22.2 122 54

[111] 17.5 72 42
12.6 38 30

Esse resultado está de acordo com experimentos realizados por Hanrath e Korgel [108].

Obtivemos também uma pequena variação entre 107,0o e 110,0o para os ângulos H-Ge-

H tri-hidrogenados que encontram-se nas faces e vértices {111}.

Para os GeNWs crescidos na direção [111], o ângulo entre a face exposta {011} e

as faces {101} e {110} são 59,73o e 60,35o respectivamete. As faces {101} apresentam-

se mono-hidrogenadas com vértices di-hidrogenados. O ângulo de ligação H-Ge-H dos

vértices é 107,5o, perto do valor tetraédrico. Para todos os diversos diâmetros de

nanofios observamos uma pequena contração entre 1, 6% e 1, 2% nas ligações Ge-Ge

da superf́ıcie quando comparadas com ligações Ge-Ge do centro do nanofio para as

direções de crescimento [110] e [111] respectivamente.

Na figura 4.2 apresentamos as bandas de energia para diversos diâmetros e dife-

rentes direções de crescimento. Como esperávamos, o gap de energia aumenta quando

diminúımos o diâmetro dos fios. Como sabemos, o Ge-bulk apresenta quatro mı́nimos

equivalentes na direção Γ − L. Esses mı́nimos são perpendiculares à direção de cresci-

mento [110]. Dessa forma, são projetados no ponto Γ tornando os nanofios crescidos

nessa direção fios de gap direto, como obtidos em nossos cálculos. Por outro lado, os

fios crescidos na direção [111] deveriam apresentar um gap de energia indireto. Nossos

resultados mostraram esse comportamento mesmo para diâmetros pequenos ( veja fi-

gura 4.2). Os gaps diretos calculados foram 0,53, 0,78, 1,00 e 1,34 eV para os diâmetros

35,00, 27,00, 18,70 e 14,70
◦

A respectivamente. No caso dos gaps indiretos, econtramos

os valores de 0,97, 1,36 e 1,94 eV para os diâmetros 22,20, 17,50 e 12,60
◦

A respec-

tivamente. É interessante observar que a diferença de energia entre os dois mı́nimos

da banda de condução apresentam comportamentos diferentes com a diminuição do

diâmetro. Para os fios crescidos na direção [111] essa diferença permanece constante e

aumenta para os fios crescidos na direção [110].

Na figura 4.3 observamos o gap de energia crescendo com 1/d para os nanofios

calculados com diversos diâmetros. Os fios crescidos na direção [111] apresentam um
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Figura 4.2: Bandas de energia para os fios crescidos na direção [110] (a), (b), (c) e (d) e
na direção [111], todos passivados por hidrogênio. Os fios apresentam gaps de
0,53 (a), 0,78 (b), 1,00 (c), 1,34 (d), 0,97 (e), 1,36 (f) e 1,94 eV (g) para os

diâmetros de 35,00, 27,00, 18,70, 14,70, 22,20, 17,50 e 12,60
◦

A respectivamente.
A energia do HOMO foi utilizada como referência.

gap de energia indireto maior que os fios crescidos na direção [110] com a diminuição

do diâmetro. A diferença de energia HOMO-LUMO (∆Eg) está escalonada com o

diâmetro d de forma que ∆Eg α d
−0.9 e d−1.1 para os fios crescidos na direção [110] e

[111], respectivamente.

Na figura 4.4 mostramos a densidade de carga do HOMO (azul) e do LUMO

(verde) para os nanofios de Ge. Para a direção de crescimento [110] escolhemos o

diâmetro de 27,0
◦

A (a) e observamos que o HOMO é mais homogeneamente distribúıdo
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Figura 4.3: Aumento do gap de energia em relação ao confinamento quântico como função
de 1/d. As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos.

no centro e a densidade LUMO é mais delocalizada com sua distribuição sendo do centro

para a superf́ıcie em direção aos vértices. Para o GeNW com diâmetro de 14,7
◦

A (b)

o HOMO é homogeneamente distribúıdo e o LUMO é mais concentrado na superf́ıcie.

Na direção [111] os diâmetros de 22,2
◦

A (c) e 12,6
◦

A (d) apresentam a densidade de

carga do HOMO e LUMO distribúıda do centro para a superf́ıcie. Entretanto para

o diâmetro de 12,6
◦

A observamos um aumento dos estados de superf́ıcie no HOMO e

LUMO. Resultados semelhantes foram obtidos para fios de InP crescidos na direção

[111] [137]. Em fios de siĺıcio crescidos na direção [110] o LUMO é homogeneamente

distribúıdo do centro para a superf́ıcie [138]. Essa diferença está relacionada com o

mı́nimo da banda de condução do material bulk. Para o Ge, o mı́nimo da banda de

condução está na direção Γ − L e para o Si esse mı́nimo está na direção Γ −X.

Para entender a reconstrução da superf́ıcie {001} dos nanofios de germânio es-

tudamos três diâmetros sem passivação por hidrogênio. Os nanofios foram compostos

por 160, 128 e 76 átomos de Ge com diâmetros aproximados de 25,0 22,0 e 16,5
◦

A respectivamente. Os nanofios sem passivação foram crescidos na direção [110]. Na
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Figura 4.4: Densidade de carga do HOMO (azul) e do LUMO (verde) para os fios crescidos

na direção [110] com diâmetros de d ≃ 27.0
◦

A (a) e d ≃ 14.7
◦

A (b) e para a direção

[111] com diâmetros de d ≃ 22.2
◦

A (c) e d ≃ 12.6
◦

A (d). O valor utilizado para a

isosuperf́ıcie foi de 0.002 e/
◦

A3. As setas indicam apenas a separação das imagens
do HOMO e do LUMO em uma escala ligeiramente menor.

figura 4.5 mostramos as posições iniciais (a), (b) e (c) e as finais (d), (e) e (f) após a

relaxação para os diâmetros 25,0 22,0 e 16,5
◦

A respectivamente. Após a relaxação, a

simetria da superf́ıcie dos fios foi quebrada. Para o diâmetro de 25,0
◦

A encontramos

uma energia de reconstrução do d́ımero da superf́ıcie de 0,83 eV por d́ımero. Esse

resultado é similar ao encontrado para a dimerização da superf́ıcie de Ge(001), veja

apêndice A. Entretanto, a formação do buckling na superf́ıcie de Ge(001) em uma

reconstrução 4x2 possui um ganho de energia de 0,63 eV por d́ımero. Na superf́ıcie
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Figura 4.5: Nanofios de Ge sem passivação por hidrogênio crescidos na direção [110]. As
posições iniciais encontram-se em (a), (b) e (c) e após a relaxação em (d), (e) e

(f) para os diâmetros d ∼ 25.0
◦

A, d ∼ 22.0
◦

A e d ∼ 16.5
◦

A, respectivamente. Nas
posições relaxadas, as setas indicam em uma escala maior as superf́ıcies < 001 >
e < 110 >. Após a relaxação e reconstrução da superf́ıcie (001) o fio de diâmetro

de 25,0
◦

A (a) apresentou um gap de energia de 0,17 eV os demais diâmetros, (b)
e (c), apresentaram-se metálicos.

(001) do nanofio, com uma reconstrução 2x1, o ganho por d́ımero é pequeno, de apenas

0,05 eV. Para o diâmetro de 22,0
◦

A obtivemos uma energia de dimerização de 0,19 eV

por d́ımero menor que para o diâmetro de 25,0
◦

A. Nesse caso, não obtivemos a formação
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Figura 4.6: Densidade de carga do HOMO e do LUMO para os nanofios não passivados

com diâmetros de d ∼ 25.0
◦

A (a), d ∼ 22.0
◦

A (b) e d ∼ 16.5
◦

A (c). O valor

utilizado para a isosuperf́ıcie foi de 0.002 e/
◦

A3. As imagens da direita são apenas
a separação em HOMO (azul) e LUMO (verde) para os respectivos diâmetros.
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do buckling na superf́ıcie. Mesmo com uma pequena diferença de diâmetro (d ∼ 25, 0 e

d ∼ 22, 0), esses fios apresentaram uma estrutura eletrônica distinta. Enquanto o fio de

diâmetro de 25,0
◦

A possui um gap de energia de 0,17 eV o fio de diâmetro igual a 22,0
◦

A apresentou-se metálico. Isso ocorre devido à competição entre as superf́ıcies {001} e

{111}. A diferença geométrica entre os dois diâmetros ocorre apenas na terminação dos

fios. O nanofio com diâmetro de 22,0
◦

A apresenta uma superf́ıcie de forma a minimizar

as ligações quebradas fazendo com que os estados da superf́ıcie {111} sejam dominantes

sobre os estados da superf́ıcie {001}. É conhecido que as superf́ıcie infinitas {111} de

Si e Ge são metálicas. O fio de menor diâmetro, d ∼ 16, 5
◦

A, sem passivação possui

uma estrutura eletrônica metálica.

A quebra de simetria da superf́ıcie por sua não passivação apresenta grande in-

fluência sobre o HOMO e LUMO. Na figura 4.6 (a), (b) e (c) podemos observar um

aumento dos estados de superf́ıcie desses orbitais para os diâmetros de 25,0, 22,0 e

16,05
◦

A, respectivamente. No caso (a) o HOMO está distribúıdo do centro para as

superf́ıcies < 110 > e < 110 >. Em (b), o HOMO e o LUMO não são distribúıdos ho-

mogeneamente e em (c), no menor diâmetro, voltam a distribuir-se homogeneamente.

Comparando os fios com e sem passivação, observamos que no primeiro caso os esta-

dos de superf́ıcie presentes no HOMO e LUMO aumentam com o confinamento. No

segundo caso, sem passivação, o HOMO e o LUMO são compostos mais por estados

de superf́ıcie, o que os torna mais localizados. Resultados semelhantes foram obtidos

para fios de InP não saturados [139]. Essa localização indica que os fios não saturados

são mais senśıveis a reações na superf́ıcie.

Os nanofios de germânio crescidos na direção [110] apresentaram um gap de ener-

gia direto enquanto para os fios crescidos na direção [111] o gap de energia encontrado

foi indireto, mesmo para pequenos diâmetros. A variação do gap de energia com o

diâmetro é proporcional a d−0.9 e d−1.1 para os nanofios crescidos na direção [110]

e [111], respectivamente. Esses resultados podem ser importantes para caracterização

ótica por possúırem diferentes recombinações elétron-buraco. Fios sem passivação, com

diâmetros acima de 20,0
◦

A após a reconstrução da superf́ıcie (001) apresentaram-se se-

micondutores. Isso porque a reconstrução da superf́ıcie (001) “limpa”o gap de energia.

Entretanto, para diâmetros menores, mesmo após a reconstrução da superf́ıcie (001)

apresentaram-se metálicos. Nesse caso a competição entre as superf́ıcies {001} e {111}
favoreceu a metalicidade dos fios. Sabe-se que superf́ıcies {111} infinitas em Si e Ge

são metálicas, o que explica o fato anterior.
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4.3 Nanofios de Ge dopados com Mn

Fizemos um estudo sistemático da dopagem de Mn em nanofios de germânio,

com o objetivo de verificar quais as posições mais estáveis do Mn substitucional. Na

figura 4.7 mostramos as posições utilizadas no cálculo de forma a verificar posśıveis

migrações da impureza para determinadas faces. Na figura 4.8 mostramos a energia

Figura 4.7: Geometria atômica para o nanofio de Ge com diâmetro de d ≃ 27.0
◦

A. As
esferas cinzas maiores, representam os átomos de Ge, e as menores os átomos de
hidrogênio na superf́ıcie. As esferas pretas representam as posições substitucio-
nais para o átomo de Mn.

de formação para o manganês substitucional em diferentes śıtios não equivalentes re-

ferentes à figura 4.7. A energia de referência utilizada foi com o Mn substitucional no

centro do fio. As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos, e elas conectam

posições em direção a determinadas faces ou vértices. As energias de formação foram

calculadas da seguinte forma:
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ES
f = (Edef + µGe) − Enw − µMn, (4.1)

onde Edef é a energia total da célula com o átomo de Mn no respectivo śıtio substitu-

cional Enw é a energia total no nanofio puro. O µGe e µMn são os potenciais qúımicos

Figura 4.8: Energia de formação para a impureza de Mn nos diferentes śıtios calculados em
função da distância do dopante ao centro do fio. O mânganes no centro do fio foi
utilizado como referência. As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos e
conectam posições relacionadas a caminhos em direção a determinadas faces ou
vértices.

do Ge e Mn respectivamente. Para efetuar o cálculo, retiramos um átomo de Ge e o

substitúımos pelo átomo de Mn de acordo com as posições especificadas na figura 4.7.

Feito isso, o sistema foi relaxado até que fossem atingidos os critérios de convergência.

Os resultados mostram que a energia de formação mais baixa encontra-se no centro do

nanofio de Ge.

Na tabela 4.2 mostramos a distância do Mn substitucional e seus primeiros vizi-

nhos. Existem duas posśıveis orientações para as ligações entre o Mn e os primeiros
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Tabela 4.2: Comprimento de ligação do Mn-Ge. A primeira coluna representa as diversas
posições substitucionais calculadas conforme figura 4.1. Na segunda (terceira)
coluna encontram-se as ligações longitudinais (transversais).

Config. longitudinal (
◦

A) transversal (
◦

A)
I 2.46, 2.46 2.48, 2.48
II 2.46, 2.46 2.48, 2.49
III 2.47, 2.46 2.48, 2.48
IV 2.45, 2.46 2.48, 2.48
V 2.44, 2.46 2.47, 2.47
VI 2.54, 2.49 2.46, 2.47
VII 2.47, 2.47 2.49, 2.49
VIII 2.46, 2.46 2.47, 2.48
IX 2.49, 2.48 2.46, 2.49
X 2.55 2.49, 2.52
XI 2.56 2.55

vizinhos. As ligações orientadas ao longo da direção de crescimento do fio são iden-

tificadas como longitudinais e as perpendiculares ao crescimento do mesmo indicam

as transversais. Para as posições de I a VIII, exceto a posição VI, há uma pequena

distorção, apresentando uma simetria local Td. Em todas essas configurações o Mn está

cercado por quatro átomos de Ge que não estão saturados por hidrogênios. Em geral,

os primeiros vizinhos do Mn sofrem uma contração de 0, 8 % a 1, 6 % em suas ligações

quando comparadas com o germânio puro. As posições VI e IX apresentam uma sime-

tria local C3v. Essas posições encontram-se na camada abaixo da superf́ıcie permitindo

uma maior relaxação. Uma grande relaxação estrutural ocorre quando o Mn está na

superf́ıcie, posições X e XI. A presença do átomo de Mn favorece a formação de uma

molécula de H2 quase livre. Nessa configuração a impureza apresenta uma energia

de formação de 0.6 eV mais baixa que no centro. Isso indica que com a implantação

de átomos de Mn no fio haverá uma barreira de migração em direção à superf́ıcie.

Entretanto para fios saturados com hidrogênio haverá uma grande concentração de

impurezas na superf́ıcie. Calculamos também o Mn no śıtio intersticial tetraédrico.

Como no bulk, nosso resultado mostrou que o Mn em posições substitucionais possue

energias mais baixas que em interst́ıcios. A diferença de energia entre o Mn intersticial

tetraédrico e substitucional é 0,69 eV e 0,78 eV para os diâmetros 24,87
◦

A e 16,22
◦

A, respectivamente. Para o bulk, essa diferença é igual a 0,42 eV. Esses resultados

mostram que há um aumento na diferença de energia intersticial e substitucional com

o decréscimo do diâmetro do nanofio de Ge, ou seja, o confinamento quântico propicia

uma maior estabilidade para o Mn substitucional nos GeNWs.

Na figura 4.9 mostramos a magnetização da rede, m(r) = ρup(r)− ρdown(r), para
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Figura 4.9: Magnetização da rede m(r) = ρup(r) − ρdown(r) para a) Mn na posição I, b)
Mn na posição X. As regiões em azul (verde) representam predominantemente
a densidade eletrônica ρup (ρdown). A isosuperf́ıcie mais esférica corresponde ao

valor de +0.01e/
◦

A3 e os quatro orbitais p correspondem a um valor de isosuperf́ıcie

de −0.01e/
◦

A3. Em (c) e (d) mostramos uma seção transversal e em (e) e (f)
uma seção longitudinal relacionadas à densidade de spin mostradas em (a) e
(b). A isosuperf́ıcie negativa (verde) mais externa (interna) possui o valor de
m(r) = −0.01 (m(r) = −0.05) e as isosuperf́ıcie positivas (azuis) com valores
iguais a m(r) = 0.20 (m(r) = 0.01) para a mais interna (externa).

o Mn substitucional em duas das posições calculadas. A magnetização local encontra-

se em volta do átomo de Mn, com contribuições de spin anti-paralelas vindas dos

seus primeiros vizinhos. De uma forma geral, esse comportamento é observado para o

Mn substitucional em semicondutores e também foi observado para todas as posições

calculadas neste trabalho. A integração dos valores da rede para m(r) foi igual a

3,00 µB, exceto para a posição VI, cujo valor encontrado foi 3,66 µB. Essa posição

mostrou um aumento na polarização com os átomos de Ge que são primeiros vizinhos

e encontram-se na superf́ıcie.

A densidade parcial (PDOS) de spin dos orbitais d do Mn, figura 4.10, proje-

tada no ponto-Γ, mostra-se similar para todas as posições calculadas, sendo inclusive
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Figura 4.10: Densidade de spin do Mn-d projetada no ponto-Γ para os diferentes śıtios subs-
titucionais, (veja figura 4.1). A linha pontilhada representa o ńıvel de Fermi.
Em azul está representado os spins majoritários e em verde os minoritários.
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semelhante ao Mn substitucional no bulk de Ge. O átomo de Mn introduz nos ńıveis

majoritários de spin um forte caráter d ressonante na banda de valência (BV). O topo

da banda de valência possui um forte caráter p do Ge com uma pequena componente

d do Mn, ocorrendo uma hibridização p− d.

Para entender a ordem magnética estudamos o acoplamento entre átomos de

Mn. Substitúımos dois átomos de Ge por átomos de Mn e estudamos alguns pares

de configurações. A concentração de Mn é de ∼ 2,0 %. Para cada um desses pares

computamos a diferença de energia total entre os estados de alto spin (ferromagnético-

FM) e baixo spin (antiferromagnético-AFM), que podem ser observados na tabela 4.3.

A notação da primeira coluna da tabela refere-se à representação utilizada na figura

4.7. A configuração I + V, por exemplo, indica um átomo de Mn na posição I e outro

na posição V.

Tabela 4.3: Acoplamento magnético entre os átomos de Mn. A primeira coluna representa as
diferentes configurações da impureza referentes à figura 4.1. A coluna dMn−Mn

mostra a distância interatômica entre os átomos de Mn. A coluna ∆E
(AFM−FM)
f

representa a diferença de energia entre o estafo AFM e o FM. As duas colunas
seguintes identificam o momento magnético local em cada átomo de Mn. A
última coluna identifica a direção do acoplamento Mn-Mn. As duas primeiras
linhas mostram a interação Mn-Mn na direção longituninal, enquanto as restantes
identificam o acoplamento transversal.

Configuração dMn−Mn ∆E
(AFM−FM)
f µ1(I) µ2 direção

(
◦

A) (eV) (µB) (µB)
I + I 4.07 0.22 3.48 3.48 [110]
I + I∗ 8.14 0.14 3.45 3.45 [110]
I + 1st 2.00 -0.69 -2.87 2.87 [111]

I + VIII 4.03 0.22 3.47 3.47 [110]
I + IV 4.79 0.12 3.50 3.46 [320]
I + V 5.70 0.07 3.49 3.44 [001]

I + VII 7.13 0.07 3.52 3.44 [362]
I + VI 7.61 0.04 3.60 3.38 [401]
I + IX 8.33 0.10 3.42 3.54 [110]
I + X 8.89 0.00 3.16 3.46 [621]

∗ Nesse cálculo a célula unitária foi duplicada na direção de crescimento do fio.

As duas primeiras linhas representam interações entre os átomos de Mn orientados

ao longo da direção de crescimento, e as outras linhas indicam a interação preferencial-

mente de uma seção transversal. Na terceira coluna mostramos a diferença de energia

entre a configuração antiferromagnética (AFM) e ferromagnética (FM). As duas colu-

nas seguintes representam os momentos magnéticos locais em cada átomo de Mn. A
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última coluna indica a direção do acoplamento Mn-Mn. Para a configuração com dois

Mn(s) como primeiros vizinhos, distância de 2,0
◦

A, o estado fundamental do sistema é

Figura 4.11: Diferença de energia entre o estado AFM e o FM em função da distância Mn-Mn
para as últimas oito linhas da tabela 4.3 e para o cristal de Ge.

antiferromagnético com uma diferença de energia ∆E(AFM−FM) = −0, 69 eV, similar

ao que foi calculado para o bulk [84]. Nesse caso, como os átomos de Mn estão muito

próximos ocorre um aumento da energia cinética para a configuração ferromagnética,

favorecendo o acoplamento antiferromagnético. O aumento da energia para o caso fer-

romagnético é devido ao prinćıpio de exclusão de Pauli pela repulsão entre os ńıveis

d do manganês. Comparando os resultados para diferentes distâncias entre Mn-Mn,

veja figura 4.11, não observamos um comportamento oscilatório entre estados AFM e

FM como acontece no bulk [84]. O que observamos é que para distâncias Mn-Mn entre

4,00 a 8,00
◦

A a diferença de energia entre as configurações anti e ferromagnéticas são

semelhantes, com favorecimento para o estado ferromagnético.

O confinamento quântico favorece uma maior estabilidade para o Mn substitucio-

nal em relação a posições intersticiais. Esse processo dificulta a migração da impureza

quando comparado diretamente com sistemas que possuem preferência intersticial para
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o Mn como dopante. Entretanto, à medida que o sistema é confinado, a introdução

de Mn eleva o custo energético de sua incorporação. Para nanofios saturados com hi-

drogênio observamos que haverá uma grande concentração de Mn na superf́ıcie. Mas,

a energia de formação para a impureza em camadas abaixo da superf́ıcie é maior que

no centro do fio, indicando a existência de uma barreira de migração caso o manganês

esteja em regiões centrais do fio. A incorporação de Mn no cristal e em nanofios de

Ge introduz momentos magnéticos localizados na impureza devido aos ńıveis d resso-

nantes na BV, que hibridizam com o topo da faixa de valência (hibridização p − d).

No estudo do acoplamento Mn-Mn, para diversas distâncias entre os mesmos, não ob-

servamos um comportamento oscilatório entre as configurações anti e ferromagnéticas,

como acontece no cristal de Ge.

4.4 Au em nanofios de Ge

Os nanofios de germânio são crescidos, normalmente, através de técnicas como

VLS. Nesse processo, gotas de metais, em especial o ouro, são colocadas sobre um

substrato e através de precursores gasosos como GeH4 e SiH4 ocorre a precipitação

dos fios de germânio e siĺıcio, respectivamente. Nesse processo a gota Au-Ge fica su-

persaturada com o Ge. A supersaturação propicia a formação de um cristal de Ge

ciĺındrico com diâmetro semelhante ao diâmetro da gota de ouro. Com essa técnica

pode-se manipular as condições de crescimento de forma a obter nanoestruturas unidi-

mensionais com propriedades eletrônicas e funcionais espećıficas. A utilização de gotas

metálicas influencia diretamente na superf́ıcie, no diâmetro e na taxa de crescimento

dos nanofios.

No caso de nanofios de siĺıcio era convencional afirmar que caso a gota de ouro não

mudasse de tamanho durante o crescimento, as paredes no nanofio estariam “limpas”

[106,140–142]. Entretanto, Hannon [143] e colaboradores mostraram que essa premissa

era falsa. Eles demonstraram que nanofios de Si crescidos em Si(111) sob condições

em que todos os parâmetros experimentais estivessem controlados, o ouro difundiria

durante o crescimento dos fios. Isso alteraria o comprimento, a forma e as propriedades

da superf́ıcie [144]. Verificaram também que o ouro difundia de gotas menores para

maiores, alterando os diâmetros dos fios durante o crescimento. Esse efeito recebeu o

nome de “Ostwald ripening”depois que Wilhelm Ostwald recebeu o prêmio Nobel de

qúımica de 1909 por ter explicado que há um decréscimo da energia de superf́ıcie quando

átomos são transferidos por processos de difusão de cristais menores para maiores
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[145–148]. Em fios de germânio [29] também foi observado o acúmulo de Au em suas

paredes.

Figura 4.12: Nanofio de Germânio com diâmetro de 27,0
◦

A identificando as posições substi-
tucionais e intersticiais calculadas para a impureza de ouro. As posições substi-
tucionais na superf́ıcie, após a otimização, encontram-se nas figuras expandidas.

Para enteder como a difusão de ouro aconteceria em nanofios de germânio uti-

lizamos um nanofio com diâmetros de 27,0
◦

A, conforme figura 4.12. A energia de

formação para alguns śıtios não equivalentes substitucionais e intersticiais encontram-

se na tabela 4.4. Podemos observar que a posição IX, substitucional na superf́ıcie [111]

monohidrogenada, é a posição mais estável. Há uma pequena diferença de energia

em relação ao śıtio VII que encontra-se na superf́ıcie [001]. Entretanto, essa posição

é bi-hidrogenada. Na região central do fio, posições I, II e II, o ouro substitucional

possui energia de formação muito próximas às da superf́ıcies mono e bi-hidrogenadas.

Isso nos leva a crer que poderá ocorrer uma difusão de átomos de ouro tanto pelo

centro do fio quanto pela superf́ıcie [143]. Em nanocristais de InAs a temperatura
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ambiente, observou-se que o ouro difunde-se para dentro da part́ıcula [149]. Mas é

importante observar que átomos de ouro substitucionais no centro do fio terão uma

barreira de migração de pelo menos 1,2 eV para a superf́ıcie. As posições intersticiais

A,B e C, tanto no centro como na superf́ıcie do fio são desfavoráveis energeticamente.

As geometrias iniciais para as posições intersticiais foram sempre no respectivos śıtios

tetraédricos. Porém as posições B e C, conforme figura 4.12, não convergiram para

śıtios intersticiais tetraédricos, quebrando a simetria da superf́ıcie. Para o cristal de

germânio a posição intersticial também é desfavorável energeticamente ficando com

uma energia de formação de 1,42 eV acima da energia substitucional. Para os na-

nofios, a diferença de energia de formação substitucional-intersticial na região central

do fio é similar ao cristal. Essa variação de energia diminui um pouco para posições

substitucionais-intersticiais nas camadas próximas da superf́ıcie, como pode ser obser-

vado na tabela 4.4. Hannon [143] e colaboradores conclúıram que a difusão de ouro

limita o comprimento, a forma e as propriedades da superf́ıcie dos nanofios de Si. Isso

porque o Au “molha”as superf́ıcies Si[001] e Si[111]. Entretanto, utilizando outras

técnicas de crescimento que não VLS, conseguiram crescer nanofios com diâmetros

constantes. A diferença é que técnicas não muito “limpas”dificultam a migração do

ouro, permitindo o crescimento de fios maiores e com diâmetros regulares. As posições

Tabela 4.4: Energias de formação substitucional e intersticial para o átomo de ouro no nanofio
de Ge conforme figura 4.12.

Config. Eform (eV)
I 1,10
II 1,11
III 1,08
IV 1,18
V 1,27
VI 1,70
VII 1,04
VIII 1,47
IX 1,00
A 2,30
B 2,08
C 1,70

substitucionais na superf́ıcie, śıtios VII, VIII e IX que são bi, tri e monohidrogena-

dos respectivamente, apresentam um comportamento semelhante referente às ligações

Au-H. Essas ligações tendem a ficar no mesmo plano das ligações Au-Ge das camadas

sub-superf́ıcie conforme figura 4.12.
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Figura 4.13: Densidade de estados do orbital d do Au substitucional projetada no ponto
Γ para a impureza no centro do fio (a) e na superf́ıcie [001] do fio (b). O

diâmetro do nanofio é 27,0
◦

A e a distância Au-imagem é 12,218
◦

A. Os ńıveis
foram alinhados pelo primeiro autovalor ocupado e deslocados pelo valor do
HOMO do nanofio puro utilizado como referência (energia = 0,0 eV). A linha
tracejada à esquerda refere-se ao HOMO, e a da direita ao LUMO.

Uma posśıvel explicação para o comportamento do ouro substitucional na su-

perf́ıcie do fio seria devido a interação Au-Au, provocada pela impureza e sua imagem.

Nesses cálculos, a distância Au-imagem foi de 8,254
◦

A, sendo em prinćıpio pequena,

o que propiciaria a interação Au-Au. Por outro lado, reflete parcialmente a situação

inicial do crescimento do nanofio. Como tentativa para um melhor entendimento das

propriedades do ouro como impureza no nanofio de germânio, aumentamos nossa célula

unitária na direção de crescimento do fio. Isso implica em um aumento na distância da

impureza a sua imagem. Passamos a ter uma célula unitária com o comprimento de

12,218
◦

A. Nessa situação, a geometria das ligações dos hidrogênios com o átomo de ouro

seguiram o mesmo perfil descrito anteriormente. Há uma tendência para que todas as

ligações efetuadas pelo átomo de ouro na superf́ıcie estejam no mesmo plano. Entre-

tanto, a diferença de energias de formação para a impureza no centro e na superf́ıcie

Ge[001] tem uma grande variação. Na tabela 4.4 temos uma diferença de energia en-

tre a posição-I, no centro do fio, com a posição-VII de 0,06 eV favorável ao śıtio na

superf́ıcie. Com o aumento da distância Au-imagem, que corresponde a diminuição

dessa interação, obtivemos uma diferença de energias de formação, na mesma situação
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Figura 4.14: Au substitucional na superf́ıcie [001] do nanofio com diâmetro de 18,7
◦

A e

distância Au-imagem de 12,218
◦

A. Em (a) mostramos as posições atômicas, em

(b) a densidade de carga total com isosuperf́ıcie no valor de 0,065 e/
◦

A
3
, em (c)

e (d) estão representados cortes da densidade total perpendicular e paralela à
direção de crescimento do fio respectivamente.

(centro - superf́ıcie), no valor de 0,44 eV, também favorável à superf́ıcie. Podemos

concluir que à medida que o nanofio cresce, a difusão de ouro passará a ser majoritária

pela superf́ıcie. Mas nos estágios iniciais do crescimento, com uma alta concentração

de ouro, a difusão também ocorrerá pelo interior do fio.

O ouro substitucional no germânio forma ńıveis e e t2 ressonantes na banda de
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valência devido ao campo cristalino. Entretanto, o topo da banda de valência, que

possui caráter p do germânio e simetria t2, hibridiza com os ńıveis d do ouro em uma

hibridização p − d. Tanto no cristal como no nanofio de germânio, os ńıveis d da

impureza encontram-se ressonantes na banda de valênica. Na figura 4.13 mostramos a

densidade de estados parcial para os ńıveis d do ouro projetadas no ponto-Γ, para o

ouro substitucional no centro e na superf́ıcie [001] do nanofio. No siĺıcio, o ouro como

impureza substitucional também possui esse comportamento [150]. Com a impureza

na superf́ıcie, os ńıveis d do ouro hibridizam menos com o topo da banda de valência,

“limpando”o gap. Nesse caso, a energia total do sistema abaixa, justificando a energia

de formação do ouro na superf́ıcie ser mais estável que no centro do fio. Ainda na

superf́ıcie, podemos observar, figura 4.13 (b), que os ńıveis d da impureza se espalham

mais. Entretanto, continuam ressonantes na banda de valência.

Figura 4.15: Densidade de estados do orbital d do Au substitucional projetada no ponto-Γ no

centro do fio (a) e na superf́ıcie [001] do fio (b). O diâmetro do nanofio é 18,7
◦

A e a distância Au-imagem é 12,218
◦

A. Os ńıveis foram alinhados pelo primeiro
autovalor ocupado e deslocados pelo valor do HOMO do nanofio puro utilizado
como referência (energia = 0,0 eV). A linha tracejada à esquerda refere-se ao
HOMO, e a da direita ao LUMO.

A interação Au-Au também influencia na magnetização do sistema. Utilizando

uma célula unitária com comprimento de 12,218
◦

A obtivemos uma magnetização de

1,0 µB com o átomo de ouro substitucional no centro do fio. Por outro lado, na
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superf́ıcie a magnetização é suprimida por transferências de cargas entre os átomos de

hidrogênio e a impureza.

Figura 4.16: Estados de carga para o Au substitucional no cristal (a) e no fio (b). O diâmetro

do nanofio é 18,7
◦

A e a distância Au-imagem é 12,218
◦

A.

Para verificar como a difusão de ouro ocorreria em fios com diâmetros menores,

utilizamos um nanofio de germânio com diâmetro de 18,7
◦

A, figura 4.14. À medida

que o diâmetro diminui, a relação cristal-superf́ıcie fica mais importante. Semelhante

aos cálculos com o maior diâmetro, colocamos a impureza de ouro no centro e na

superf́ıcie do fio. A superf́ıcie [001] foi bi-hidrogenada e por construção as superf́ıcies

{111} ficaram mono-hidrogenadas. O ouro na superf́ıcie [111] teve um comportamento

semelhante ao fio com maior diâmetro, com uma tendência para que todas as ligações

do ouro fiquem em um mesmo plano, conforme posição-XI na figura 4.12, e sua energia

de formação também ficou abaixo da posição central. O valor das energias de formação

foram 0,57 e 1,41 eV para o ouro substitucional na superf́ıcie e no centro do nanofio

respectivamente. Como esperávamos, no caso da região central do fio, ao confinarmos

mais o sistema a energia de formação aumentou de aproximadamente 0,2 eV em relação

a posição central do fio com diâmetro de 27,0
◦

A. Na superf́ıcie [001], onde o átomo

de ouro ficou bi-hidrogenado, seu comportamento foi diferente em relação ao maior

diâmetro. O átomo de ouro aproximou os átomos de hidrogênio e eliminou-os como

uma molécula de H2. A distância H-H encontrada foi de 0,75
◦

A.
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Como no caso do maior diâmetro, os ńıveis d do ouro são ressonantes na banda

de valência, como pode ser observado na figura 4.15. Quando o ouro está na superf́ıcie,

ocorre uma maior hibridização dos ńıveis d com um maior espalhamento, figura 4.15

(b). Para o ouro no centro do fio calculamos o valor da repulsão coulombiana U e

valor encontrado foi de 0,36 eV. Na figura 4.16 mostramos os estados de carga (+),

neutro e (-) para o ouro no cristal e no nanofio. O estado (0/-) prevalece nos dois casos,

entretanto o estado que é raso no caso do cristal localiza-se mais com o confinamento.

As diferenças de energia de formação para o átomo de Au no centro e na superf́ıcie

do nanofio de Ge indicam que a migração da impureza relaciona-se diretamente com

sua concentração. Nos estágios iniciais do crescimento, com uma alta concentração

de ouro, a difusão ocorrerá pela superf́ıcie e pelo interior do fio. Entretanto, à me-

dida que o nanofio aumenta de comprimento a difusão de ouro passa a ser majoritária

pela superf́ıcie. Outro comportamento a ser considerado é que o átomo de ouro na su-

perf́ıcie dos nanofios tende a alinhar suas ligações em um mesmo plano. Para diâmetros

abaixo de 20,0
◦

A, a reatividade da superf́ıcie aumenta consideravelmente. Nessa cir-

cunstância, quando a superf́ıcie é bi-hidrogenada o átomo de ouro elimina uma molécula

de hidrogênio. Para essa configuração ocorre um espalhamento dos ńıveis d do ouro

baixando sua energia de formação.

4.5 Transporte em nanofios de germânio.

Como a velocidade de chaveamento de transistores está diretamente ligada e

limitada pela velocidade dos portadores de carga, é essencial a fabricação de disposi-

tivos utilizando semicondutores com altas mobilidades. Nesse caso, o germânio possui

mobilidade eletrônica e de buracos maior do que a do siĺıcio [30] e oferece um ganho

potencial de performance em relação aos dispositivos com sua utilização em nanofios.

O uso de nanofios semicondutores em dispositivos eletrônicos está condicionado à sua

dopagem com impurezas, capazes de inserir ńıveis com elétrons ou buracos no gap de

energia. Esses ńıveis, por sua vez, tanto doadores quanto aceitadores irão garantir a

possibilidade de funcionalização dessas nanoestruturas como dispositivos eletrônicos,

influenciando diretamente as propriedades de transporte do sistema em questão. Ou-

tro fator importante é a relação cristal-superf́ıcie, pois à medida que confinamos cada

vez mais o sistema a superf́ıcie torna-se mais reativa. Diferentemente dos nanotubos,

as impurezas podem localizar-se no centro ou na superf́ıcie dos fios tornando-se ne-

cessário um estudo relacionando a localização f́ısica das mesmas a posśıveis variações

que a localidade provoca nas curvas de transmitância.
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Figura 4.17: Curvas de transmitância para os eletrodos dos fios de Ge com diâmetros de 18,7

e 22,0
◦

A

Nessa seção, utilizando a equação 2.48, estudamos a influência da dopagem tipo-n

e tipo-p e da superf́ıcie nas propriedades de transmissão eletrônica. Para o primeiro caso

utilizamos como dopante o gálio e o arsênio, e através da adsorção de uma molécula de

OH e ligações incompletas na superf́ıcie verificamos o segundo caso. A molécula de OH

foi escolhida pela possibilidade de utilização de nanofios semicondutores como biosen-

sores. Na figura 4.17, mostramos as curvas de transmitâncias para os nanofios de Ge

puro para dois diâmetros diferentes. É importante observar que para a região de ener-

gia maior que 0,75 eV (banda de condução) os platôs de transmitância estão em 3,0 e

4,0 (G0) para o diâmetro de 18,7
◦

A. Com o aumento do diâmetro temos a diminuição do

gap de energia, e a região referente à banda de condução para o nanofio com diâmetro

de 22,0
◦

A passa a ser acima de 0,50 eV com os canais de transmitância em 2,0, 4,0 e

8,0 G0. Na banda de valência, energias menores que -0,50 e -0,75 eV para os diâmetros

de 22,0 e 18,7
◦

A respectivamente, os patamares encontram-se em 1,0 e 2,0 (G0) para

o ambos os diâmetros. A introdução de impurezas doadoras, aceitadoras e moléculas

na superf́ıcie do nanofio provocará variações na transmitância do mesmo, obstruindo

total ou parcialmente os canais de transporte eletrônico. Como descrito anteriormente,
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Figura 4.18: Bandas de energia e transmitâncias para o fio de Ge com diâmetro de 18,7
◦

A
dopado com Ga e As em posições centrais e superf́ıciais.

a célula para o cálculo de transporte possui três partes: o contato esquerdo, a região

de espalhamento e o contato direito. Entretanto, esse sistema será acoplado a reser-

vatórios eletrônicos, ou seja, em cada contato será acoplado um eletrodo. Na figura 2.2

identificamos as partes necessárias para o cálculo das transmitâncias do sistema.
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A dopagem dos nanofios de germânio com o arsênio e o gálio que são tipo-n e tipo-

p, respectivamente foi substitucional. Nesse procedimento, retiramos um átomo de Ge e

o substitúımos pelo dopante. Para ambos, verificamos o comportamento das impurezas

no centro e na camada abaixo da superf́ıcie, onde os dopantes ainda ficam com seus

primeiros vizinhos sendo átomos de Ge. Para esses casos, computamos uma diferença

de energia de formação entre a dopagem no centro e na camada abaixo da superf́ıcie no

valor de -0,22 e -0,14 (eV) para o As e o Ga respectivamente. Note que a impureza não

está ligada aos hidrogênios da saturação. Entretanto, essa diferença de energia aumenta

para -0,29 e -0,39 eV para os dopantes tipo-n e tipo-p respectivamente, quando estão

na superf́ıcie diretamente ligados aos hidrogênios da saturação. A posição mais estável,

para as impurezas de As e Ga, é no centro do fio. Esse resultado difere do encontrado

por Peelaers [151] para fios de siĺıcio dopados com boro e fósforo. De acordo com

nossos resultados, haverá uma barreira de migração dos dopantes das regiões centrais

para a superf́ıcie do fio. Resultado semelhante foi obtido para o manganês nos fios

de germânio, onde logo abaixo da superf́ıcie a energia de formação encontrada para

o defeito foi maior que no centro. Esse resultado reforça a possibilidade de nanofios

dopados, tipo-n ou tipo-p, possuirem impurezas nas regiões centrais do fio.

Figura 4.19: Superf́ıcie [001] do nanofio de Ge (diâmetro de 18,7
◦

A) com um OH ligado ao
germânio. Deixamos também uma ligação incompleta na superf́ıcie. Em (a)
mostramos as bandas de energia e em (b) identificamos o ńıvel parcialmente
ocupado inserido no gap de energia devido à ligação incompleta da superf́ıcie.

Impurezas tipo-n e tipo-p, inserem ńıveis doadores e aceitadores respectivamente,
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no gap de energia, figura 4.18. Devido a barreira de potencial, criada pela impureza,

os elétrons são refletidos totalmente de volta ao reservatório inicial, levando a trans-

mitância a zero nas regiões em que a energia é igual à energia do ńıvel criado pelo de-

feito. Esse processo aumenta a resistência do nanofio (weak localization). Esses ńıveis

provocam alterações na transmitância nas regiões próximas à banda de condução e de

valência. Podemos verificar que uma pequena reflexão mostra que as part́ıculas não

são totalmente localizadas e que essa interação também cria uma resistência adicional.

Mostramos na seção anterior como o átomo de ouro expulsa uma molécula de H2

ao diminuirmos o diâmetro do nanofio. Por isso, a funcionalização dos nanofios requer

estudos das propriedades de sua superf́ıcie, pois à medida que confinamos o sistema,

as mesmas tornam-se mais reativas. Principalmente na utilização de nanofios como

sensores.

Figura 4.20: Curvas de transmitância para o fio de Ge (diâmetro de 18,7
◦

A) com uma
molécula de OH na superf́ıcie [001].

Colocamos uma molécula de OH na superf́ıcie [001] do nanofio de Ge e deixa-
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mos uma ligação incompleta [dangling bond (DB)]. A ligação incompleta insere um

ńıvel de energia parcialmente ocupado no gap de energia. Como pode ser observado

na figura 4.19, o ńıvel devido ao defeito é um ńıvel aceitador. Como no caso do Ga,

na transmitância, figura 4.20, verificamos uma reflexão total gerada pela barreira cau-

sada pela ligação incompleta da superf́ıcie. Novamente, temos um estado localizado.

Uma variação na transmitância é sentida pelos estados que estão próximos ao ńıvel

localizado (na banda de valência) e possuem uma reflexão parcial. Creditamos esse

comportamento ao oxigênio, pois em fios de siĺıcio com a ausência de um hidrogênio,

gerando uma ligação incompleta na superf́ıcie não alterou a condutância do fio, como

mostra Fernándes-Serra [152]. É importante observar na figura 4.20 que caso o na-

nofio seja saturado por OH, sem ligações incompletas na superf́ıcie, o comportamento

da transmitância, na região de energia analisada, será semelhante à saturação apenas

por hidrogênios. Esse resulltado é importante devido ao fato de que muitas moléculas

orgânicas possuem OH em sua composição e que desta forma a funcionalização de na-

nofios de germânio é facilitada. Além do fato de que o OH não altera a transmitância

do nanofio de Ge, sendo qualquer alteração gerada pelo radical ligado a ela.

A impureza tipo-n insere ńıveis doadores que ficam acima do estado gerado pela

ligação incompleta da superf́ıcie. Nessa situação, ocorre uma transferência eletrônica

do estado da impureza doadora (As) para o ńıvel da ligação incompleta, veja figura 4.21.

O estado da ligação incompleta fica totalmente ocupado enquanto o ńıvel do As subs-

titucional no centro do nanofio fica totalmente desocupado. Ao contrário, a impureza

aceitadora, Ga no centro do fio, insere ńıveis abaixo do estado da ligação incompleta,

ocupando-se completamente e deixando o ńıvel da ligação incompleta da superf́ıcie to-

talmente desocupado e mais profundo no gap de energia. Nos nanofios de germânio sa-

turados com hidrogênio vimos que as impurezas Ga e As possuem energias de formação

mais baixas no centro do fio. Entretanto, caso o fio possua ligações incompletas na su-

perf́ıcie essa tendência se inverte. A diferença de energia de formação calculada para o

Ga (As) no centro e próximo a superf́ıcie foi de 0,52 (0.63) eV. Isso mostra quão reativa

é a superf́ıcie. Fatores eletrônicos foram majoritários para que essa inversão ocorresse

e favorecesse a reconstrução da ligação que estava incompleta na superf́ıcie. Para a

impureza tipo-p (Ga) juntamente com a ligação incompleta da superf́ıcie, nos casos

em que a impureza encontra-se no centro e próximo a superf́ıcie, podemos observar

que os defeitos ficaram inertes em relação à transmitância, indicando um transporte

totalmente baĺıstico. Entretanto, geometricamente ocorreu diferenças na superf́ıcie.

Com o Ga no centro do fio, o elétron da ligação incompleta transferiu-se para o ńıvel

da impureza, diminuido a repulsão coulombiana entre a ligação incompleta e o elétron

do hidrogênio que saturava o germânio perpendicularmente à direção de crescimento,
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Figura 4.21: Bandas de energia e transmitâncias para o fio de Ge com diâmetro de 18,7
◦

A
dopado com Ga e As em posições centrais e superf́ıciais com uma molécula de
OH e um dangling bond na superf́ıcie.

veja figura 4.19. Nessa situação, o hidrogênio ficou ligado aos dois átomos de Ge da

superf́ıcie. Porém, com o Ga próximo à superf́ıcie, o complexo Ga e ligação incompleta

geram um ńıvel totalmente ocupado e que se encontra ressonante na banda de valência.

O OH da superf́ıcie sofre uma torção ficando alinhado com a direção de crescimento
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do fio.

Nos nanofios de Ge saturados por hidrogênio, tanto impurezas doadoras quanto

aceitadoras provocam uma pequena diminuição da transmitância em regiões próximas

às bandas de valência e de condução. Com essa pequena diminuição e com o fato de que

a transmitância não vai a zero nessas regiões, os nanofios de germânio são bons can-

ditatos para dispositivos nanoeletrônicos. Para o caso do OH na superf́ıcie (001) com

uma ligação incompleta, a impureza tipo-p praticamente não altera a transmitância,

independente de sua posição f́ısica no centro ou na superf́ıcie do fio. Entretanto, para

impurezas tipo-n, verificamos que a transmitância varia tanto próxima à banda de

valência quanto da condução. Nesse caso, também vai a zero na energia de -0,75 eV,

provocando uma interferência destrutiva da função de onda de um canal. Outro resul-

tado importante a ser considerado é a não alteração da transmitância quando temos

uma molécula de OH na superf́ıcie saturando o germânio e sem ligações incomple-

tas. Esse resultado viabiliza a utilização dos nanofios como biosensores, pois várias

moléculas orgânicas possuem OH em sua composição. Como esse não provoca al-

teração na transmitância, qualquer variação será devido ao radical a ela ligado. Como

as maiores variações encontradas na transmitância, tanto para o As como para o Ga,

foram aproximadamente de 1,0 (G0) a utilização de impurezas doadoras diminuirão a

transmitância, mas não a levarão a zero em nenhuma situação. Isto porque na região

da banda de condução tanto para o nanofio saturado com H como com o OH sem

ligação incompleta, os canais da transmitância são 3,0 e 4,0 (G0). Essa mesma si-

tuação não ocorre na região da banda de valência. Assim, os melhores resultados para

transporte utilizando nanofios de germânio serão obtido com dopantes tipo-n. Nesse

mesmo sentido, melhores resultados serão obtidos com os nanofios de germânio quando

comparados com nanofios de siĺıcio [152]. As bandas de condução são mais próximas

em nanofios de germânio do que em fios de siĺıcio, gerando mais canais de transmitância

em um pequeno intervalo de energia a partir do fundo da banda de condução.

4.6 Vacâncias em nanofios de Si.

Como no caso dos nanofios de germânio, os de siĺıcio possuem uma seção transver-

sal hexagonal, como pode ser observado na figura 4.22. Fios crescidos na direção [110]

expõem as faces {111} e {001}. Imagens de STM [131] mostraram que faces {001} pos-

suem superf́ıcies bi-hidrogenadas (SiH2) e faces {111} apresentam-se tri-hidrogenadas

(SiH3). Um fator a ser observado sobre a face bi-hidrogenada, {001}, é que ao efe-
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Figura 4.22: Nanofios de Si crescidos na direção [110] com diâmetros de 27,0
◦

A (a e b) e

18,0
◦

A (c e d). Para cada diâmetro, mostramos o fio longitudinal e lateralmente.

tuarmos o corte do fio, relacionado ao seu diâmetro, os hidrogênios (ângulo H-Si-H)

podem ficar alinhados de forma paralela [4.22 (a)] ou perpendicular [4.22 (c)] à direção

de crescimento do nanofio. Paralelamente (perpendicularmente) alinhados apresentam

um ângulo de 104,57 o (107,15 o , próximo ao valor tetraédrico). No caso paralelo, os

hidrogênios não se encontram na mesma altura referente ao átomo de siĺıcio em que

estão ligados. Nos dois diâmetros estudados, e para as diferentes faces, a distância

Si-H das superf́ıcies possue em média o valor de 1,49
◦

A. A composição atômica dos

nanofios de siĺıcio encontra-se na tabela 4.5. Os nanofios utilizados são saturados com

hidrogênio, de forma que todos os átomos de siĺıcio estejam com 4 ligações.

A vacância é um dos sistemas mais estudados em semicondutores e consiste da

ausência de um átomo que compõe a rede cristalina. Quando um átomo de siĺıcio é

removido da rede, quatro ligações incompletas são formadas. Esses orbitais criam ńıveis
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Tabela 4.5: Estrutura dos fios de Siĺıcio.
Diâmetro átomos de átomos de comprimento

(nm) Si H do nanofio (nm)
133 80 0.770

2.70 200 120 1.155
267 160 1.540
75 40 0.770

1.80 113 60 1.155
189 100 2.036

a1(tipo-s) não degenerado e ńıveis t2(tipo-p) tri-degenerados. O ńıvel a1, totalmente

ocupado e com uma energia mais baixa, fica ressonante na banda de valência; enquanto

os ńıveis t2 encontram-se profundos no gap de energia [153]. A ocupação dos ńıveis t2

dependerá do estado de carga que pode ser negativo, neutro, positivo e duplamente

positivo para três, dois, um e desocupado com relação ao número de elétrons. Nos

fios estudados podemos identificar, na figura 4.23, os ńıveis t2 inseridos no gap de

energia. O ńıvel representado pela cor vermelha está ocupado, e os ńıveis em azul

e verde encontram-se desocupados. Nesse caso, o estado de carga representado é o

neutro com apenas um dos ńıveis t2 ocupado. Essa ocupação leva a uma quebra

da degenerescência desses ńıveis, causada por uma distorção Jahn-Teller que baixa a

simetria local Td, da rede perfeita, para uma simetria D2d. No fio de diâmetro maior

(27
◦

A), a dispersão é bem menor que no fio de diâmetro menor (18,0
◦

A), para um

mesmo comprimento. Isso indica, que à medida que confinamos o sistema a interação

defeito-defeito aumenta para um mesmo comprimento de célula unitária. À medida

que aumentamos o comprimento do fio, que em nosso caso refere-se ao comprimento da

célula unitária, podemos minimizar o efeito da interação do defeito com sua imagem,

veja figura 4.23 (c) e (d). Isso porque nossos cálculos usam condições periódicas de

contorno, como detalhado anteriormente nos aspectos teóricos.

Efetuamos um estudo sistemático da vacância nos nanofios de Si refente a variação

de diâmetro e comprimento da célula unitária, que reflete a distância vacância-vacância.

A energia de formação do defeito (Ef ) foi computada conforme a equação abaixo:

Ef = Edef + q(µe + Ev) −
N − 1

N
Enw, (4.2)

onde Edef é a energia total da supercélula com a vacância e Enw corresponde a energia

total do sistema sem o defeito. O q representa a carga do sistema e Ev é a energia

do topo da banda de valência do sistema puro. As energias de formação, conforme

equação 4.2, da vacância para os dois diâmetros estudados encontram-se na figura

4.24. À medida que a distância vacância-vacância aumenta, a energia de formação
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Figura 4.23: Densidade parcial de carga da vacância neutra nos nanofios de Si com isosu-

perf́ıcies no valor de 0.009 e/
◦

A3. Os ńıveis em vermelho, azul e verde derivam-se
do t2 inserido no gap pelo defeito. O ńıvel em vermelho é o último ocupado. Em

(a) e (b) estão representados os diâmetros de 27,0 e 18,0
◦

A, respectivamente,

para o comprimento do fio no valor de 11,55
◦

A. Em (c) e (d) os diâmetros são

de 27,0 e 18,0
◦

A para comprimentos de 15,40 e 20,36
◦

A, respectivamente. Os
átomos representados em preto são os primeiros vizinhos do defeito.

tende para o valor de 4.5 eV para os diâmetros estudados. Esse valor é obtido mais

rapidamente para diâmetros maiores. Devido ao confinamento quântico, esse valor

de energia de formação é 0,8 eV maior que no material cristalino. Também pode ser

observado que para células unitárias com comprimentos menores, tais como 7,5
◦

A, a

energia de formação da vacância ficou mais baixa que os 4.5 eV. Isso mostra claramente
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Figura 4.24: (a) Energia de formação da vacância neutra em relação a distância vacância-
vacância. (b) Energia de formação da vacância em direção a superf́ıcie (001)

do nanofio com diâmetro de 27,0
◦

A e distância vacância-vacância de 11,5
◦

A. No
inset, mostramos algumas posições não equivalentes para a vacância. As linhas
pontilhadas conectam pontos calculados da barreira de migração da vacância.
As linhas tracejada e pontilhada são apenas guias para os olhos.
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a interação vacância-vacância e não o estudo do defeito isolado. Quanto mais o sistema

é confinado, maior será a distância defeito-imagem (defeito) necessária para o estudo

dos defeitos isoladamente. A di-vacância em cristais de siĺıcio é mais estável que a

mono-vacância. No caso dos nanofios de Si esse comportamente se repete com uma

diferença de energia de aproximadamente 1,0 eV favorável à di-vacância.

Figura 4.25: Densidade de carga total do nanofio de Si com com uma vacância no centro do

fio; referente ao diâmetro de 27,0
◦

A e comprimento de 7,7
◦

A.

Para verificar a barreira de migração da vacância do centro do fio para a su-

perf́ıcie, estudamos algumas posições não equivalentes para o defeito em direção a face

de interesse. Na figura 4.24 (b), identificamos seis posições para a vacância em direção à

superf́ıcie (001). Como esperávamos, a energia de formação da vacância diminui à me-

dida que ela dirige-se à superf́ıcie. Entretanto, à medida que a superf́ıcie se aproxima,

a barreira de migração aumenta. Para a barreira de migração da vacância na região

central do fio encontramos um valor de 0.46 eV, que assemelha-se a valores teóricos e

experimentais encontrados para o barreira no cristal de Siĺıcio [154, 155].

A relaxação em torno da vacância, para os dois diâmetros calculados, é bastante

influenciada pelo confinamento e pela distância vacância-vacância. Esses efeitos indu-
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Figura 4.26: Electron Localization Function (ELF) para a vacância neutra (a) e (d), positiva
em (b) e (e) e duplamente positiva em (c) e (f). O nanofio com diâmentro de

27,0
◦

A está representado em (a), (b) e (c) e o diâmetro de 18,0
◦

A encontra-se em

(d), (e) e(f). Ambos os diâmetros possuem um comprimento de 11,55
◦

A.

zem uma anisotropia na tensão perpendicular e paralela ao crescimento do fio [153,156,

157]. Para a distância vacância-vacância de 7.7
◦

A, para ambos os diâmetros, os primei-
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ros vizinhos do defeito, paralelo e perpendicular ao crescimento do fio, aproximam-se. É

posśıvel observar através da densidade de carga, figura 4.25, a reconstrução das ligações

entre os primeiros vizinhos do defeito paralelos e perpendiculares à direção de cresci-

mento. Essa situação se refere a uma alta concentração de vacâncias, onde a interação

entre elas é efetivamente muito grande. Nessa condição, a simetria do sistema não

reflete a simetria do defeito isolado no cristal. Com o aumento da distância vacância-

vacância esse comportamento deixa de existir. No caso do fio de maior diâmetro,

a reconstrução passa a ser similar ao cristal com uma distância entre os defeitos de

11,5
◦

A. Para o menor diâmetro, a similaridade à reconstrução da vacância no cristal

de siĺıcio acontece com uma distância entre os defeitos de 20,4
◦

A. Para o cristal de

Si a reconstrução possui uma simetria local D2d. Como dito anteriormente, o con-

finamento quântico propicia uma interação defeito-defeito por um alcance maior e a

forma para solucionar este problema é o aumento da celúla unitária, que também au-

menta a distância entre o defeito e sua imagem. Resolvendo o problema da interação

defeito-imagem, criamos outros como custo computacional e quantidade de memória

a ser utilizada. Nesse caso a computação paralela auxilia muito. Voltando à vacância

no nanofio, podemos verificar através da energia de formação, figura 4.24 (a), e das

bandas de energia, figura 4.23, que distâncias mı́nimas para a vacância-imagem nos

nanofios de siĺıcio são 11,5 e 20,4
◦

A para os diâmetros de 27,0 e 18,0
◦

A respectivamente.

As ligações incompletas deixadas pela vacância geram quatro orbitais que, como dito

anteriormente, hibridizam-se. Dessa hibridização juntamente com o efeito Jahn-Teller

teremos a simetria local do sistema. O cristal de siĺıcio com a ausência de um átomo

se reconstrói com simetria D2d. Essa simetria é obtida para os nanofios à medida

que minimizamos os efeitos da interação vacância-imagem. Uma forma gráfica para

visualizarmos essa reconstrução encontra-se na figura 4.26. A função de localização

eletrônica, do inglês Electron Localization Function (ELF) [158], relaciona-se com a to-

pologia das ligações; veja apêndice B. Podemos observar que a região entre as ligações

dos átomos de siĺıcio, fora do defeito, são mais circulares onde a concentração eletrônica

é maior (coloração avermelhada). No caso (a), a reconstrução ocorre lateralmente entre

os primeiros vizinhos da vacância (simetria D2d) e diferencia-se bastante do caso (d),

simetria C2v, onde a reconstrução foi perpendicular ao crescimento do fio. Os valores

0,7 e 0,8 indicam que os elétrons das ligações incompletas encontram-se no defeito. As

demais imagens apenas indicam uma diminuição da carga no defeito. Para o fio com

menor diâmetro, mas comprimento de 20,5
◦

A, as reconstruções foram semelhantes ao

fio de 27,0
◦

A e assemelham-se ao cristal de Si.

O volume relativo da vacância comparado com seus sistemas puros é mostrado

na tabela 4.6. Para cálculos de bulk, observamos uma contração no volume da vacância
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de 24,52, 16,91 e 7,64 % relativo à estrutura não relaxada para os estados de carga

neutro, positivo (+) e duplamente positivo (++), respectivamente. A maior contração

observada foi para o diâmetro de 27,0
◦

A e distância vacância-vacância de 7,7
◦

A. En-

tretanto, para o menor diâmetro e mesma distância defeito-defeito, observamos uma

expansão no volume de 19,07, 17,46 e 11,66 % do volume para o estado neutro, (+) e

(++) respectivamente.

Usando a equação 4.2, obtivemos também a energia de formação para os esta-

dos de carga (+) e (++), veja figura 4.27. Para cálculos no Si-bulk observamos uma

transição (0/++) em 0,34 eV [159]. Para ambos os diâmetros, nos casos (b), (c) e

(e) a vacância neutra irá prevalecer aos estados de carga (+) e (++). Para ambos os

diâmetros e as maiores distâncias entre os defeito podemos observar uma tendência ao

bulk.

Para verificarmos se a vacância no nanofio de siĺıcio é um sistema U -negativo,

como no Si-bulk, usamos a equação abaixo para obtermos a energia de repulsão, U :

U = E(++) + E(0) − 2E(+), (4.3)

onde E é a energia total do sistema em seu respectivo estado de carga. Na figura 4.28

podemos observar que à medida que a distância vacância-vacância aumenta, o sistema

tende aos resultados do bulk. Entretanto, para distâncias menores entre o defeito e sua

imagem o sistema é U -positivo.

A energia de formação encontrada para a vacância neutra no centro do fio, para

os diâmetros de 27,0 e 16,5
◦

A com distância vacância-vacância de 15,40 e 20,36
◦

A

respectivamente, foi de 4,5 eV. Para um cristal de Si, a energia de formação calculada

Tabela 4.6: Volume relativo da vacância no centro do fio para os estados de carga neutro, (+)
e (++). Na primeira coluna identificamos o diâmetro, na segunda o comprimento
do fio e nas outras representamos o volume relativo para os diferentes estados de
carga.

Diâmetro (
◦

A) Comprimento (
◦

A) Volume
(0) (+) (++)

bulk 3a -24,52 -16,91 -7,64
7,70 -43,62 -41,40 -34,72

27,0 11,55 -33,08 -3,97 13,14
15,40 -33,71 -6,96 12,20
7,70 19,07 17,46 11,66

18,0 11,55 -26,47 -11,86 16,01
20,36 -27,94 4,41 20,36
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Figura 4.27: Energias para os diferentes estados de carga da vacância relacionados com o
potencial qúımico eletrônico. Em (a) representamos as energias para o defeito

no cristal de Si. As energias para o diâmetro de 18,0
◦

A encontram-se em (b), (c)

e (d) para os comprimentos do fio sendo 7,70, 11,55 e 20,36
◦

A, respectivamente.

Para o diâmetro de 27,0
◦

A, as energias estão representadas em (e), (f) e (g) e os

comprimentos dos fios são 7,70, 11,55 e 15,40
◦

A, respectivamente.

para a vacância neutra foi 0,8 eV mais baixa que a encontrada para os nanofios. Isto

ocorre nas nanoestruturas devido ao confinamento, onde a relaxação do sistema se

propaga por distâncias maiores do que nos cristais. À medida que a vacância aproxima-

se da superf́ıcie do fio sua energia de formação diminui. Entretanto, nas regiões centrais

do fio a barreira de migração encontrada foi de 0,46 eV em direção a superf́ıcie. Esta

barreira é semelhante ao cristal de siĺıcio, evidenciando a possibilidade desse tipo de

defeito ocorrer em nanoestruturas. Para baixas concentrações de vacância em nanofios

a relaxação assemelha-se ao cristal, ficando com simetria local D2d com transições

(0/++) em 0,34 eV e apresentando um U -efetivo-negativo.
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Figura 4.28: Cálculo da energia U, usando a equação 4.3 para os diferentes diâmetros dos
fios de Si.
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Caṕıtulo 5

Propriedades eletrônicas,

estruturais e magnéticas de

nanoestruturas tipo III-V

5.1 Introdução

Semicondutores magnéticos dilúıdos têm atráıdo muita atenção dos pesquisadores

a partir de trabalhos efetuados em materiais tipo III-IV dopados com Mn que repor-

taram ferromagnetismo [4, 5, 160]. Em particular, em Ga1−xMnxAs e In1−xMnxP, que

possuem os ingredientes básicos para terem ordem magnética: (1) momento magnético

local, e (2) buracos que intermedeiam a interação entre os metais de transição dopan-

tes [31].

Nesse caṕıtulo estudamos sistematicamente as propriedades dos nanofios de InP

e GaAs dopados com manganês. As principais questões que tentamos responder foram:

(1) quais são as propriedades eletrônicas das nanoestruturas dopadas com Mn que são

afetadas pelo confinamento quântico em relação aos respectivos cristais? (2) Quais são

as posições de equiĺıbrio para a impureza na nanoestrutura? (3) Os altos momentos

magnéticos ainda estarão presentes nas nanoestuturas como nos cristais? e (4) Há uma

ordem magnética nas nanoestuturas dopados com Mn?

Com a crescente miniaturização dos dispositivos e o advento da nanotecnolo-

gia, tornou-se muito importante o entendimento das propriedades dos materiais na-
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nométricos [161, 162]. Nanocristais semicondutores são uma classe de materiais cuja

manipulação e observação podem ser feitas com bastante precisão. Entretanto, há

ainda muitos desafios a serem superados. Cálculos ab initio podem fornecer um cami-

nho rápido e eficiente com a sugestão de direções para experimentos e também explicar

resultados não acesśıveis aos mesmos.

5.2 Nanofios de InP dopados com Mn.

Todos os resultados dessa sessão foram obtidos através de cálculos de energia to-

tal baseados na DFT utilizando a aproximação GGA [92] com pseudopotenciais ultra-

suaves [59] e uma expansão em ondas planas até 230,0 eV, como implementado no

código computacional VASP [93, 94]. Os nanofios foram constrúıdos usando apro-

ximação por supercélulas (apêndice D). Utilizamos um vácuo de 8,0
◦

A para minimizar

(I) (II) (III)

(IV) (V) (VI)

Figura 5.1: Geometria atômica do fio de InP dopado com Mn. Para o manganês substituci-
onal utilizamos seis posições não equivalentes. As esferas em branco representam
os átomos de In, em vermelho os átomos de P, em amarelo o átomo de Mn e em
laranja representamos os átomos de hidrogênio.
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a interação com as imagens e para mapear a zona de Brillouin usamos o esquema de

Monkhorst e Pack [95] com dois pontos na direção de crescimento (1x1x2). Como

critério de força o valor usado foi 0,02 eV/
◦

A−1 e todos os átomos da supercélula foram

relaxados.

Figura 5.2: Energia total das seis configurações do Mn sustitucional no nanofio de InP em
função da distância do dopante ao centro do fio. A referência utilizada foi a
configuração em que o Mn está no centro do fio.

Para o átomo de Mn substitucional no śıtio do In no cristal de InP, uma distorção

Jahn-Teller é esperada devido ao ńıvel t2 parcialmente ocupado. Nossos resultados mos-

traram que essa distorção foi muito pequena. Na figura 5.1 mostramos as geometrias

otimizadas para o átomo de Mn substitucional no śıtio do ı́ndio para seis posições não

equivalentes do fio. Quando o átomo de Mn está no centro do fio, a distância de ligação

com seus primeiros vizinhos sofre uma contração de 7 % com relação à configuração

sem o defeito. As geometrias locais em torno do Mn, nas configurações I, II, e III,

apresentam uma simetria Td distorcida levemente, próximo à simetria C3v. Nas confi-

gurações IV, V e VI os átomos de Mn estão próximos da superf́ıcie, o que propicia uma

maior relaxação, especialmente para os átomos de hidrogênio ligados ao manganês que

continua com coordenação quatro.

As energias totais das configurações mostradas na figura 5.1 encontram-se na

figura 5.2. O Mn na posição I, centro do nanofio, foi utilizado como referência. Quando
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a impureza está próxima à superf́ıcie, especialmente na configuração V, a energia tem

uma redução significativa. Isto leva à conclusão de que para fios de InP saturados com

hidrogênio haverá uma grande concentração de impurezas de Mn próximas à superf́ıcie.

Mas, uma parte significantiva do dopante será incorporada nas regiões centrais do fio,

especialmente para fios com grandes diâmetros em concordância com os experimentos

[163].

Figura 5.3: Nı́veis de spin majoritários com caráter d do Mn para as configurações estudadas.
Cı́rculos cheios: ńıveis ocupados. Cı́rculos vazios: ńıveis desocupados. As linhas
horizontais representam o topo da banda de valência e o fundo da banda de
condução do nanofio de InP puro.

Como já é bem estabelecido na literatura, o manganês substitucional em materi-

ais III-V ocupa o śıtio do cátion [38]. Os materiais reportados na literatura podem ser

divididos em duas classes diferentes relacionadas com os ńıveis d do Mn [39–43]. No

GaAs e no InP, o Mn introduz ńıveis com spins majoritários e forte caráter d dentro

da banda de valência, deixando na região do gap de energia ńıveis com forte caráter

p do material com uma pequena contribuição da componente d do Mn. Nesse caso, o

acoplamento é devido à hibridização p− d; os buracos possuem caráter predominante-

mente p e a ordem magnética pode ser explicada fenomenologicamente pelo modelo de
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Zener [44]. Por outro lado, no caso do GaN, a impureza de Mn introduz seus ńıveis d

acima do topo da banda de valência. Nesse caso, os buracos possuem caráter predomi-

nantemente d e foi proposto que a ordem magnética é baseada na competição entre os

efeitos de double exchange e superexchange.

Figura 5.4: Bandas de energia para o Mn substitucional no śıtio de In: a) no centro do
nanofio (configuração I); e b) na posição mais estável da superf́ıcie do nanofio
(configuração V). As linhas cheias (azuis) representam os spins majoritários e as
linhas tracejadas (verdes) indentificam os spins minoritários. A linha horizontal
pontilhada (vermelho) indica a energia de Fermi. Ao lado das bandas de energia
mostramos a densidade parcial de carga dos ńıveis d do Mn projetados no ponto
Γ.

Na figura 5.3 mostramos ńıveis de energia dos spins majoritários com caráter d

da impureza para as diferentes posições do dopante no nanofio. Quando o Mn está nas

regiões centrais do fio, posições I, II, e III, semelhante ao cristal de InP, ele introduz
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um momento magnético local devido aos ńıveis d ressonantes na banda de valência.

Há também dois ńıveis ocupados e um buraco acima do topo da banda de valência

com caráter dominante p, vindo dos átomos de fósforo ligados ao Mn, semelhante ao

Mn em GaAs e GaN [41]. Comparando com o cristal de InP:Mn, este buraco teve um

acréscimo do caráter d devido ao confinamento quântico. Por outro lado, quando o

manganês está localizado próximo à superf́ıcie do fio, posições IV, V e VI, ele é afetado

por um campo cristalino não tetraédrico. Nessas configurações há um aumento do

caráter d ressonante na banda de valência e um decréscimo do caráter d nos orbitais

próximos ao topo da banda de valência. Os estados não ocupados aproximam-se da

banda de condução e o acoplamento p − d diminui. É importante observar que para

o Mn no centro do nanofio o estado de buraco encontra-se na região do gap e para

a configuração mais estável, posição V, não há ńıveis majoritários no gap de energia

e os estados majoritários desocupados encontram-se acima dos estados d-minoritários

vazios, como mostrado na figura 5.4.

Figura 5.5: Magnetização da rede, m(r) = ρ↑(r) − ρ↓(r), para: a) átomo de Mn no cristal
de InP; b) átomo de Mn no centro do nanofio; e c) átomo de Mn próximo à
superf́ıcie. O caráter da região azul (verde) representa predominantemente a
densidade eletrônica ρ↑ (ρ↓).

Para verificarmos a localização do momento magnético mostramos, na figura 5.5,

a magnetização da rede, m(r) = ρ↑(r) − ρ↓(r), onde ρ↑(↓) é a densidade de carga total
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polarizada nos canais ↑ (↓). O momento magnético, m(r), identifica um átomo isolado

de Mn em três configurações: (a) dopante no cristal de InP, (b) no centro do nanofio

(posição I) e (c) impureza próxima a superf́ıcie do fio (posição V). Para todos os casos,

a densidade de spin mostrou um momento magnético fortemente localizado no śıtio de

Mn. Próximo ao átomo de Mn, a magnetização local tem um caráter up do ńıvel d.

Na direção das ligações, os primeiros vizinhos do Mn apresentaram uma magnetização

local com caráter down, proveniente dos ńıveis p do fósforo. O estado fundamental da

impureza de Mn nos śıtios de In é consistente com os ńıveis down de buraco interagindo

antiferromagneticamente com os ńıveis up S = 5/2 da configuração d5 do śıtio de Mn.

O momento magnético total encontrado foi de 4,0 µB e o momento magnético local

ficou em torno de 3,6 µB para o Mn nas posições do centro para a superf́ıcie do nanofio.

Para analisar a ordem magnética, estudamos o acoplamento entre dois átomos

de manganês substitucionais nos śıtios de In no nanofio de InP. Nesse caso, a concen-

tração de dopantes chega a aproximadamente 10 %. Como há seis configurações não

equivalentes para a incorporação do Mn no nanofio, seria necessário vários cálculos

em diferentes configurações. Escolhemos nove pares de configurações que reportamos

na tabela 5.1. Como esperado para fios com diâmetro de 13,2
◦

A, as menores energias

obtidas relacionam-se com os átomos de Mn próximos ou na superf́ıcie do fio. Para os

pares de configurações que relacionam posições nas regiões centrais do fio obtivemos

estados fundamentais com alto spin, ou seja, o acoplamento ferromagnético está pre-

sente. Por outro lado, se apenas um dos átomos da impureza estiver na superf́ıcie não

haverá ordem magnética ou será antiferromagnética.

Tabela 5.1: Diferença de energia entre as configurações AFM e FM [∆E(AFM−FM)(meV)]
relativo a energia total da configuração mais estável (V+V).

Mn-Mn ∆E (meV) ∆ET(eV ) d (
◦

A) d(
◦

A)
(AFM−FM) (FM) (AFM)

bulk +281 – 4.13 4.14
I+II +32 0.38 4.28 4.12
I+III +58 0.35 3.80 3.85
II+III +248 0.25 4.19 4.10
I+IV -141 0.27 3.66 3.65
II+V -84 0.18 3.45 3.20
IV+V -62 0.09 4.28 4.21
I+V ∼ 0 0.26 5.68 5.68
V+V ∼ 0 0.00 7.89 7.90
V+VI ∼ 0 0.01 5.40 5.40
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Na figura 5.6 (a) e (b) mostramos a magnetização local da rede para a configura

ção em que os átomos de Mn ocupam as posições I e IV com spins paralelos e antipa-

ralelos, respectivamente. Ao passo que na figura 5.6 (c) e (d), os átomos da impureza

ocupam as posições II e III com alinhamento antiparalelo e paralelo de spins respectiva-

mente. Pode ser observado que na supercélula, a magnetização local possui um caráter

d-majoritário, enquanto que próximo aos átomos de fósforo primeiros vizinhos do Mn

o caráter é p-minoritário. A mudança de spin introduz nódos na magnetização, m(r),

e muda a orientação dos lóbos tipo p minoritários. Comparando a magnetização da

Figura 5.6: Magnetização da rede, m(r) = ρ↑(r) − ρ↓(r), para a interação dos átomos de
manganês. Em (a), configuração AFM, e (b), configuração FM, para a impureza
de Mn nas posições I e IV conforme figura 5.1. A configuração mais estável
nesse caso é AFM (b). Em (c) e (d), apresentamos as configurações AFM e FM
respectivamente para a impureza nas posições II e III, cuja configuração mais
estável é a FM (d).

rede entre as configurações (II + III) e (I + IV), verificamos que a polarização oposta

em torno do śıtio do Mn é diferente. No caso I + IV a distância Mn-Mn é muito pe-

quena e por isso há um aumento da energia cinética do acomplamento ferromagnético,

o que favorece a configuração antiferromagnética. Quando pelo menos um dos átomos
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substitucionais de Mn encontra-se na superf́ıcie, o modelo de Zener [44] torna-se me-

nos efetivo. O buraco não é um estado delocalizado em comparação com a impureza

no cristal de InP. Observamos também que superf́ıcies não passivadas inserem vários

ńıveis de energia no gap do material. Por isso, esperamos que esses estados interajam

com os estados do Mn afetando a magnetização.

O manganês como dopante no fio de InP apresentou como śıtio mais estável

as posições próximas à superf́ıcie. O que nos leva a concluir que a concentração de

impurezas próxima a superf́ıcie será alta, mas também haverá incorporação de Mn em

regiões do nanofio que são semelhantes ao cristal. Quando a impureza de Mn encontra-

se no centro do fio ele insere ńıveis d ressonantes na banda de valência o que produz

um momento magnético local. No topo da banda de valência, que possui caráter p,

ocorre uma hibridização p − d com a introdução de buracos. Por outro lado, quando

a impureza encontra-se na superf́ıcie do fio, há um aumento do caráter d ressonante

na banda de valência e um decrécimo desse caráter no topo da mesma. A interação

Mn-Mn em regiões centrais do fio é ferromagnética, semelhante ao cristal de InP. Na

superf́ıcie, o acoplamento antiferromagnético é favorecido.

5.3 Nanofios de GaAs dopados com Mn

Todos os resultados dessa sessão foram obtidos através de cálculos de energia to-

tal baseados na DFT utilizando a aproximação GGA [92] com pseudopotenciais ultra-

suaves [59] e uma expansão em ondas planas até 230,0 eV, como implementado no

código computacional VASP [93, 94]. Os nanofios foram constrúıdos usando apro-

ximação por supercélulas (apêndice D). Utilizamos um vácuo de 8,0
◦

A para minimizar

a interação com as imagens e para mapear a zona de Brillouin usamos o esquema

de Monkhorst e Pack [95] com três pontos na direção de crescimento (1x1x3). Como

critério de força o valor usado foi 0,02 eV/
◦

A−1 e todos os átomos da supercélula foram

relaxados.

Os diferentes diâmetros utilizados para os cálculos dos nanofios de GaAs estão

representados na figura 5.7. A direção de crescimento utilizada foi a [111], pois expe-

rimentos mostraram que os nanofios de III-V com diâmetros pequenos cresciam pre-

ferencialmente na direção [111]. Os fios utilizados apresentam uma seção transversal

hexagonal composta por seis planos {110}. A periodicidade utilizada para a direção

de crescimento foi
√

3 a, onde o a é o parâmetro de rede (a = 5,742
◦

A). Uma visão
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longitudinal (transversal) dos fios pode ser observada na figura 5.7 (a), (b) e (c) ( (d),

(e) e (f) ) para os diâmetros 21,8, 17,0 e 12.3
◦

A, respectivamente. A descrição estrutural

dos fios está identificada na tabela 5.2.

Figura 5.7: Geometria atômica dos nanofios de GaAs. Em (a), (b) e (c) mostramos uma
visão longitudinal e em (d), (e) e (f) representamos uma seção transversal para

os diâmetros 21.8
◦

A, 17.0
◦

A e 12.3
◦

A, respectivamente.

Tabela 5.2: Estrutura dos nanofios de GaAs.

Diâmetro(
◦

A) Ga As H
21.8 61 61 54
17.0 37 37 42
12.3 19 19 30

O comprimento de ligação do GaAs nos nanofios sofre pequenas varições em

relação ao bulk, e nesse caso o valor calculado foi de 2,49
◦

A. Para saturar as ligações da

superf́ıcie os átomos de Ga e As da superf́ıcie são mono e bi-hidrogenados, eliminando

assim ligações incompletas. Após a relaxação, os comprimentos de ligações da superf́ıcie

apresentaram valores de 1,56 e 1,52
◦

A para Ga-H e As-H, respectivamente. Os ângulos
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encontrados para os átomos de Ga e As bi-hidrogenados da superf́ıcie foram 124o e 98o.

Podemos observar que a relaxação da superf́ıcie altera os ângulos de ligação H-Ga-H e

H-As-H ficando com valores diferentes da angulação tetragonal [164–166].

Figura 5.8: Aumento do gap de energia em relação ao confinamento quântico como função de
1/d. No inset estão as bandas de energia para os diferentes diâmetros calculados
na direção de crescimento [111]. As energias representadas referem-se a banda

de valência (VB) e a banda de condução (BC) para os diâmetros de 21,8
◦

A (a),

17,0
◦

A (b) e 12.3
◦

A (c).

Para sabermos como a energia do gap relaciona-se com o confinamento quântico

utilizamos três diâmetros diferentes. Na figura 5.8 mostramos o aumento do gap em

relação a diminuição do diâmentro como função de 1/d, onde d é o diâmetro dos

nanofios. Podemos observar que o aumento da energia do gap é proporcional a 1/d [167].

No inset mostramos as bandas de energia para os diferentes diâmetros calculados na

direção de crescimento [111]. As energias representadas referem-se a banda de valência

e a banda de condução para os diâmetros de 21,8
◦

A (a), 17,0
◦

A (b) e 12.3
◦

A (c). Como

esperado, o gap de energia aumenta à medida que o diâmetro diminui. Os nanofios de
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GaAs apresentam um gap direto como o GaAs-bulk. Entretanto, o segundo mı́nimo na

banda de condução, que encontra-se ao longo da direção de crescimento do fio, aumenta

sua proximidade com o mı́nimo no ponto-Γ devido ao decréscimo do diâmetro. Isto

indica, em prinćıpio, que diâmetros menores que 12,0
◦

A poderão ter gap de energia

indireto.

A densidade de carga do HOMO e do LUMO para os diferentes diâmetros dos

nanofios de GaAs estão representados na figura 5.8. Eles são homogeneamente dis-

tribúıdos nos nanofios indo do centro a superf́ıcie. O nanofio de menor diâmetro

(d ∼ 12.3
◦

A) apresenta um aumento dos estados de superf́ıcie relacionados com o

HOMO e o LUMO.

No caso dos semicondutores III-V, o Mn substitucional é mais estável na posição

do cátion [168]. Para entender a dopagem de Mn nos fios de GaAs, fizemos um estudo

de posśıveis posições substitucionais não equivalentes do Mn no lugar do Ga para

os diversos diâmetros. Na figura 5.7 mostramos as diferentes posições estudadas. Os

números indicam as camadas na célula unitária e a letras referem-se a raios concêntricos

indo da superf́ıcie ao centro do nanofio, indentificados de A a C respectivamente. A

energia de formação para o manganês substitucional para os diferentes śıtios encontram-

se na tabela 5.3. A energia de referência utilizada foi com o Mn substitucional no

centro do fio de cada diâmetro. Para efetuar o cálculo, retiramos um átomo de Ga

e o substitúımos pelo átomo de Mn de acordo com as posições especificadas. Feito

isto, o sistema foi relaxado até que fossem atingidos os critérios de convergência. Os

resultados mostram que a energia de formação mais baixa encontra-se no centro do

nanofio de GaAs para os diâmetros de de 21,8 e 17,0
◦

A. Entretanto, para o fio de menor

diâmetro a energia mais baixa foi na superf́ıcie do fio (posição 1A).

Tabela 5.3: Energia de formação, em eV, para o Mn substitucional nos fios de GaAs referente
às posições da figura 5.7.

Configuração d ≃ 12.3
◦

A d ≃ 17.0
◦

A d ≃ 21.8
◦

A

1C 0.00 0.00 0.00
1B 0.04
2B -0.03 0.05
3B -0.03 0.05
1A -0.08 0.08 0.12
2A -0.05 0.07
3A 0.11 0.19

Para entender melhor esses resultados efetuamos cálculos utilizando cargas par-
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ciais para os hidrogênios da superf́ıcie [169] com pseudopontenciais PAW [170]. Essa

diferença de carga é devido ao comportamento diferente dos elementos tipo III e V da

superf́ıcie. A utilização de cargas parciais nos permite a simulação de ligações cova-

lentes perfeitas para os diferentes comportamentos atômicos do Ga e As. Nesse caso,

observamos que a diferença de energia entre o Mn no centro do fio e na posição 2B

segue o comportamento dos fios de maior diâmetro. Isso ocorre devido a transferências

de carga entre a superf́ıcie e o defeito, devido ao pequeno diâmetro do fio (d ∼ 12, 3
◦

A). Com o Mn na superf́ıcie, posição 3A, ligado a 2 hidrogênios, ocorre um alinha-

mento dessas ligações com a direção de crescimento do fio formando uma molécula de

H2, presa ao fio. A distância de ligação H-H é 0,98
◦

A e 0,96
◦

A para os diâmetros de

12,3 e 17,0
◦

A, respectivamente. É importante observar que nanofios de GaAs saturados

por hidrogênio possuirão uma grande concentração de Mn na superf́ıcie, especialmente

para pequenos diâmetros. Entretanto, ocorrerá a incorporação da impureza em regiões

centrais do fio [171].

Figura 5.9: Densidade de estados parcial para os estados d do manganês no centro do fio

para os diâmetros de 21,8, 17,0 e 12,3
◦

A representados em (a), (b) e (c), respec-
tivamente. As linhas pontilhadas representam o HOMO à esquerda e o LUMO à
direita em seus respectivos diâmetros.

Quando manganês é utilizado para dopar GaAs, os ńıveis da impureza de spins
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majoritários são ressonantes na BV. O topo da BV, que possui caráter p do As, hibri-

diza com os estados da impureza [172] de mesma simetria, inserindo buracos próximos

ao ńıvel de Fermi. Na Figura 5.9 mostramos a PDOS para os estados d do Mn substitu-

cional no centro dos fios. Os autovalores foram alinhados pelo estado de valência mais

baixo (5s). Podemos observar uma grande hibridização dos ńıveis d do Mn ressonantes

na BV para os diâmetros de 21,8 e 17,0
◦

A representados na figura 5.9 (a) e (b), respec-

tivamente. Para o menor diâmetro (12,3
◦

A), os estados d do Mn são mais localizados,

mas continuam ressonantes na banda de valência. Os estados d do manganês que hi-

bridizam com o topo da banda de valência, DBH, e estão no gap de energia, possuem

energias semelhantes independente do confinamento quântico. Isto ocorre para alguns

semicondutores [173]. Entretanto não observamos esse comportamento para o Mn nos

nanofios de GaAs.

Com a substituição de dois átomos de Ga por Mn(s), estudamos o acoplamenento

Mn-Mn para diferentes distâncias dos pares Mn-Mn. Para cada um desses pares com-

putamos a energia total para os estados de alto spin (ferromagnético-FM) e baixo spin

(antiferromagnético-AFM), que podem ser observados na tabela 5.4. A primeira co-

luna da tabela refere-se às posições utilizadas na figura 5.7, a segunda e terceira colunas

referem-se à distância Mn-Mn para as configurações AFM e FM respectivamente. A

quarta coluna representa a diferença de energia AFM - FM e as duas últimas colunas

representam os momentos magnéticos locais em cada átomo de manganês. Nas três

primeiras colunas, as diferenças de energia são quase degeneradas com uma pequena

tendência para uma configuração ferromagnética. As três linhas seguintes, mostram

claramente um comportamento ferromagnético. Essas configurações encontram-se no

centro do fio e são semelhantes ao bulk. Para o nanofio com maior diâmetro (21,8
◦

A), estudamos duas configurações. A primeira com um átomo de Mn no centro do fio,

posição 1C e outra na posição 1B. Nesse caso, encontramos uma diferença de energia

entre as configurações AFM e FM de 0,264 eV. No segundo caso, um Mn no cen-

tro 1C e o outro na posição 1A, a diferença de energia AFM e FM foi de 0,106 eV.

As distâncias Mn-Mn, para as duas configurações, foram de 4,03 e 7,11
◦

A respectiva-

mente. Podemos concluir que tanto para o fio de menor diâmetro como para o de

maior diâmetro calculado, a interação entre os dopantes em regiões centrais do fio é

ferromagnética, semelhante ao material bulk. Na segunda parte da tabela mostramos

as configurações antiferromagnéticas. As quatro primeiras linhas mostram energias de-

generadas para as configurações AFM. As últimas três linhas da tabela, representam

efetivamente um acoplamento AFM entre os átomos de Mn. É importante observar

que das configurações efetivamente antiferromagnéticas um dos átomos da impureza

encontra-se na superf́ıcie.
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Tabela 5.4: Acoplamento magnético entre os átomos de Mn para o fio com diâmetro de 12.3
◦

A.
A primeira coluna representa as diferentes configurações da impureza referentes
a figura 5.7. A coluna dMn−Mn mostra a distância interatômica entre os átomos

de Mn para o estado anti e ferromagnético. A coluna ∆E
(AFM−FM)
f representa

a diferença de energia entre o estado AFM e o FM. As duas colunas seguintes
identificam o momento magnético local em cada átomo de Mn.

Config. dMn−Mn dMn−Mn ∆E
(AFM−FM)
f µ1 µ2

AFM (
◦

A) FM (
◦

A) (eV) (µB) (µB)
1C + 1A 3.94 4.04 0.015 3.745 3.822
1C + 2A 5.76 5.74 0.021 3.791 3.779
2B + 2A 4.06 4.15 0.026 3.767 3.853
3B + 2B 5.59 5.95 0.162 3.762 3.995
1C + 2B 4.14 4.09 0.258 3.659 3.998
1C + 3B 4.07 4.02 0.278 3.966 3.638
2B + 1A 3.49 3.65 -0.003 3.733 -3.855
2A + 3A 6.00 6.00 -0.014 4.276 -4.269
1A + 2A 4.45 4.50 -0.019 3.728 -3.732
1C + 3A 5.56 5.51 -0.051 4.211 -4.136
3B + 3A 3.90 4.03 -0.090 4.205 -4.139
3B + 2A 3.68 4.21 -0.182 3.849 -3.740
2B + 3A 3.91 4.15 -0.210 4.148 -4.093

Para investigar o acoplamento Mn-Mn ao longo da direção de crescimento do

nanofio, utilizamos uma célula unitária com a periodicidade de 2a
√

3. Calculamos

os acoplamentos para três distâncias diferentes entre os dopantes, identificados na

figura 5.10. Para as configurações 1C + 2B, computamos uma diferença de energia

entre a configuração AFM e FM no valor de 0,325 eV. A concentração de impureza

nesse caso é de 5,26 %. Essa mesma configuração, só que com uma concentração

de impureza de 10,53 %, veja tabela 5.4, possui uma diferença de energia entre os

estados AFM e FM de aproximadamente 21 % menor. Esses resultados comparados

com resultados de bulk [100,101,174] mostram que o confinamento quântico não diminui

a diferença de energia entre as configurações AFM e FM [175] em oposição ao que ocorre

com nanopart́ıculas de ZnSe dopadas com cobalto [176].

Para o nanofio de GaAs, com diâmetro similar ao fio de InP, encontramos resul-

tados semelhantes ao mesmo, onde a a estabilidade da impureza de Mn é próxima a su-

perf́ıcie. Entretanto, verificamos o comportamento da dopagem em fios com diâmetros

maiores. No último caso, a posição mais estável foi no centro do fio. Atribúımos isso

ao fato de diâmetros menores apresentarem transferências de carga da superf́ıcie para

o defeito. Pois no diâmetro de aproximadamente 12,3
◦

A há um aumento dos estados

de superf́ıcie relacionados ao HOMO e LUMO. O acomplamento Mn-Mn apresentou-
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Figura 5.10: Diferença de energia entre as configurações AFM e FM relacionadas à distância
Mn-Mn ao longo da direção de crescimento do nanofio. A linha tracejada é
apenas um guia para os olhos.

se ferromagnético para configurações no centro e semelhantes ao cristal de GaAs.

Novamente, a superf́ıcie suprime a interação ferromagnética favorecendo a antiferro-

magnética. Próximo à superf́ıcie o modelo de Zener torna-se menos efetivo. A energia

do buraco não é um estado delocalizado comparado com a impureza no centro do fio,

ou em regiões abaixo da superf́ıcie.
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5.4 Nanopart́ıculas de InAs dopadas com Mn

Os resultados dessa sessão foram obtidos através de cálculos de energia total

baseados na DFT. Utilizamos pseudopotenciais PAW [170] com uma expansão em

ondas planas até 441,0 eV, como implementado no código computacional VASP [93,94].

Os nanocristais foram constrúıdos usando aproximação por supercélulas (apêndice D)

com um vácuo de 8,0
◦

A para minimizar a interação com as imagens. O mapeamento

da zona de Brillouin foi efetuado com o ponto Γ. Como critério de força o valor usado

foi 0,02 eV/
◦

A−1 e todos os átomos da supercélula foram relaxados.

Iniciamos o estudo de nanocristais de InAs com três diferentes diâmetros, sendo

suficientes para nos fornecer as informações estruturais, eletrônicas e magnéticas de

impurezas de Mn em pequenos nanocristais. Será posśıvel também uma estimativa

sobre a variação qúımica para nanocristais puros e dopados em função do diâmetro.

Na figura 5.11 mostramos as estruturas relaxadas dos nanocristais de InAs. Para

analisar as propriedades eletrônicas dos nanocristais, saturamos suas superf́ıcies com

átomos de hidrogênio. De acorco com a saturação da espécie atômica, utilizamos

cargas parciais para os hidrogênios [169]. O objetivo desse tipo de saturação é manter

o ambiente local da superf́ıcie similar à estrutura tetragonal das ligações do InAs. Em

nanocristais coloidais reais, suas superf́ıcies são geralmente passivada com moléculas

orgânicas. Teoricamente, é muito dif́ıcil a simulação da superf́ıcie de nanocristais como

elas realmente são, isso porque as soluções são compostas por moléculas muito grandes.

Com a saturação com hidrogênio, podemos identificar e entender bem os efeitos do

confinamento quântico nos nanocristais em situações dentro dos mesmos.

Mudanças na estrutura eletrônica dos nanocristais já são compreendidas na li-

teratura. É sabido que o gap de energia dos nanocristais aumenta (blueshift) com a

diminuição de seu diâmetro. Essa variação no gap de energia é usualmente proporcio-

nal à massa efetiva da banda de condução e de valência. Na tabela 5.5 mostramos a

variação do gap de energia em função do diâmetro do nanocristal.

Tabela 5.5: Gap de energia das nanopart́ıculas de InAs em função do diâmetro.

Diâmetro (nm) Gap de energia (eV)
1.3 2.83
1.7 1.97
2.0 1.56
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Figura 5.11: Estrutura relaxada dos nanocristais de InAs. Os diâmetros são 2,0, 1,7 e 1,3 nm
para (a), (b) e (c) respectivamente.

Uma forma de funcionalizar semicondutores é através da dopagem. E no caso dos

nanocristais semicondutores, acreditamos que também seja esse o caminho. A dopagem

de nanocristais com metais de transição já foi obtida mostrando comportamentos que

intrigam. Espera-se que esses nano-semicondutores magnéticos dilúıdos sejam bons

candidatos para aplicações em spintrônica. Face a isto, é de grande importância o

entendimento das propriedades desses materiais [24–27, 176]. O estudo de impurezas

magnéticas em semicondutores é um vasto campo de pesquisa. A inserção de metais de
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Figura 5.12: Comprimento de ligação do InAs a partir do centro do nanocristal.

transição, como exemplo, levam à inclusão de ńıveis d ressonantes na banda de valência

ou no gap do semicondutor. Se buracos são inseridos ao mesmo tempo, como é o caso

de Mn em InAs, esses semicondutores serão ferromagnéticos devido ao superexchange.

Isto significa que, nesse caso, o ferromagnetismo é mediado por buracos.

Na figura 5.12 mostramos os comprimentos de ligação para o InAs puro (painel

superior) e dopado com Mn (painel inferior). Podemos observar para os três diâmetros

calculados que as ligações InAs próximas à superf́ıcie sofrem uma contração quando

comparadas com os comprimentos de ligação do centro do nanofio. Ao colocarmos o

Mn substitucional no centro do nanofio, observamos que as ligações com seus primeiros
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Figura 5.13: Densidade de estados projetada dos ńıveis d do manganês para os diferentes
diâmetros com a impureza no centro e próximo ao centro dos nanocristais. Os

diâmetros das nanopart́ıculas são 20,0 17,0 e 13,0
◦

A para (a), (b) e (c) respec-

tivamente. Para o diâmetro de 17,0
◦

A computamos a PDOS para a impureza
fora do centro da nanopart́ıcula e estão representados em (d) e (e), enquanto
(f) representa a densidade parcial dos ńıveis d para a impureza intersticial. As
linhas pontilhadas a esquerda (direita) representam o HOMO (LUMO) para a
nanopart́ıcula pura em seus respectivos diâmetros. Para facilitar a comparação
com os nanofios foi efetuado um expansão das densidades em vez de ilustrar
apenas os ńıveis.
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vizinhos ficam aproximadamente em 2,50
◦

A e que a partir de um raio de 4,0
◦

A da

impureza os comprimentos de ligação assemelham-se ao nanocristal puro.

É esperado que os efeitos do confinamento quântico para os ńıveis d ressonantes

na banda de valência sejam diferentes quando comparados com centros profundos nes-

ses materiais. Para o caso de impurezas de Mn em InAs, os ńıveis d são ressonantes na

banda de valência. Esses ńıveis irão hibridizar com os ńıveis p do material host com

mesma simetria no topo da banda de valência. Na figura 5.13 mostramos a densidade

de estados projetada (PDOS) dos ńıveis d do manganês para os diferentes diâmetros

dos nanocristais. Nesse caso, a impureza está substitucional no centro dos nanocristais.

Em azul identificamos os portadores de spin majoritários (up) e em verde os porta-

dores de spin minoritários (down). Os autovalores foram alinhados através do ńıveis

(5s) mais profundos. Apesar dos nanocristais possuirem diâmetros diferentes e por isso

concentrações diferentes, podemos observar que os ńıveis d da impureza estão alinhados

em todas as part́ıculas, exceto para o Mn intersticial (5.13 f). O alinhamento ocorre

para os ńıveis ressonantes na BV e também para o ńıvel t2 com a hibridização p− d do

topo da banda de valência. Os ńıveis d do Mn para o canal de spins majoritários ficam

em torno de -2,6 eV para todos os diâmetros das nanopart́ıculas. Para os spins mino-

ritários os ńıveis d estão aproximadamente em 1,5 eV, e também ocorrem para todas as

part́ıculas calculadas. Isto confirma que ńıveis profundos são fixados energeticamente

em nanocristais semicondutores [173]. De forma similar, ńıveis profundos de metais de

transição são fixados energeticamente em alguns cristais semicondutores [168].

Usando o diâmetro de 17,0
◦

A, investigamos algumas posições, para o dopante,

fora do centro do nanocristal. Verificamos estas posições porque resultados experi-

mentais [18, 177] mostraram que a dopagem no centro dos nanocristais é muito dif́ıcil.

Entretanto, não observamos nehuma indicação para esse fato. Primeiro que eletronica-

mente essas situações são muito semelhantes, como pode ser observado na figura 5.13

(b), (d) e (e). Energeticamente, a diferença de energia entre o Mn no centro e como

primeiro vizinho do centro da part́ıcula foi de 13 meV, favorável fora do centro. Isto

indica apenas uma tendência. A dificuldade em dopar o centro das nanopart́ıculas

está relacionado com a dificuldade em dopar os nanocristais nos estágios iniciais do

crescimento.

Energeticamente, podemos observar que a impureza é mais estável em śıtios subs-

titucionais nos átomos de In, independente do diâmetro do nanocristal. No bulk de

InAs, a posição intersticial do Mn é mais alta em energia por 1,11 eV comparada com

a posição substitucional. Apesar de existir muitas possibilidades para a posição da

impureza, nos concentramos em posições substitucionais e interst́ıcios tetraédricos. Na
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Figura 5.14: Energia de formação da impureza de Mn nos nanocristais de InAs.

figura 5.14 podemos identificar que tanto o interst́ıcio e a posição substitucional aumen-

tam suas energias de formação a medida que o diâmetro do nanocristal diminui. Essa

relação de aumento de energia a medida que o sistema é confinado mostra que a dopa-

gem deverá ser dif́ıcil [178]. Outra constatação é que a energia do interst́ıcio aumenta

mais rapidamente do que quando a impureza encontra-se em śıtios substitucionais. A

comparação entre a energia substitucional e intersticial da figura5.14 nos leva a crer

que Mn intersticial não deverá ocorrer nessa nanoestrutura com baixas concentrações

do dopante.

Experimentalmente, foi observado que nanocristais de InAs dopados com Mn não

são ferromagnéticos [19]. Esse é um resultado interessante já que esse sistema tem as

caracteŕısticas necessárias para ser um semicondutor ferromagnético. Até o momento,

esse resultado ainda não foi explicado. Uma opção poderia ser a impureza encontrar-se

em śıtios intersticiais, como ocorre com alguns materiais cristalinos. Este não seria

o caso aqui, pois verificamos que a impureza intersticial aumenta mais rapidamente

sua energia de formação a medida que o diâmetro das nanopart́ıculas diminui. Con-

seqüentemente, a relação entre a população de impurezas intersticiais e substitucionais

deverá diminuir a medida que o sistema é confinado. Normalmente, as nanopart́ıculas

de InAs são crescidas sobre GaAs, e essa variação de parâmetros de rede gera nano-

part́ıculas tensionadas. Em uma primeira aproximação, utilizando o nanocristal com
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diâmetro de 17,0
◦

A, escalonamos suas ligações com a variação do parâmetro de rede do

InAs em direção ao parâmetro do GaAs conforme figura 5.15. O que podemos obser-

Figura 5.15: Variação da energia de formação do Mn substitucional e intersticial com a va-
riação do parâmetro de rede da nanopart́ıcula.

var é que para o cristal de InAs, a medida que o sistema é tensionado, a diferença de

energia entre o Mn substitucional e intersticial sempre aumenta. O que não é verdade

para as nanopart́ıculas. Para o Mn substitucional nos nanocristais, verificamos que a

tensão não exerce influência em sua energia de formação. Creditamos isso ao fato dos

ńıveis da impureza serem fixados energeticamente, o que daria um ganho energético

em relação à geometria. Por outro lado, a impureza intersticial é totalmente influenci-

ada pela tensão, inclusive diminuindo sua energia de formação a medida que o sistema

é cada vez mais tensionado. Nessa situação a competição entre fatores estruturais e

eletrônicos fazem a diferença de energia entre o Mn sustitucional e intersticial diminuir.

Permitindo, em prinćıpio que nanopart́ıculas possuam um equilibrio entre impurezas

substitucionais e intersticiais. Em parte, esse resultado explicaria a não observação de

ferromagnetismo em nanopart́ıculas de InAs dopadas com Mn.

Quando dois átomos de Mn são inseridos no nanocristal, pode-se obter duas

configurações diferentes para seus momentos magnéticos locais: spins paralelos e anti-

paralelos. No primeiro caso, spins paralelos, temos uma configuração ferromagnética e
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para o segundo caso, spins antiparalelos, a configuração é antiferromagnética. A confi-

guração mais favorável nos dirá se o material será ferromagnético ou não. Em primeira

ordem de aproximação, o valor da diferença de energia antiferro e ferromagnética nos

mostrará pistas sobre a temperatura de Curie (Tc) desse material. Quanto maior a

diferença de energia maior o Tc. Na tabela 5.6, mostramos a variação de energia en-

tre o estado antiferro e o ferromagnético. Para o cristal de InAs, encontramos uma

difereça de energia ∆EAFM−FM = 272 meV enquanto para o menor diâmetro essa

mesma diferença de energia ficou em 83 meV. Podemos observar claramente que essa

diferença de energia diminui a medida que diminúımos o diâmetro, ou que o sistema é

confinado. Esse resultado está de acordo com experimentos e está relacionado com o

Tabela 5.6: Diferença de energia entre o estado antiferro e ferromagnético com a variação
do diâmetro das nanopart́ıculas.

Diâmetro (nm) ∆EAFM−FM (meV)
bulk 272
2.0 123
1.7 85
1.3 83

fato de ocorrer uma maior localização dos ńıveis de impureza a medida que o diâmetro

diminui [176].

Uma forma eficiente de variar as propriedades de semicondutores magnéticos

dilúıdos é através da inclusão de doadores ou aceitadores de forma a variar a energia

de Fermi do sistema, e posivelmente aumentar o Tc [176]. Para verificar essa possibi-

lidade nos nanocristais de InAs inserimos buracos na nanopart́ıcula, com diâmetro de

17,0
◦

A, removendo um elétron do sistema. Idealmente, esse procedimento seria equiva-

lente a inserir um ńıvel aceitador no sistema. Como resultado, obtivemos uma maior

estabilidade da fase ferromagnética. A diferença de energia entre a configuração ferro e

antiferromagnética passou de 85 para 182 meV. Esse aumento pode levar a observação

de ferromagnetismo nesse tipo de sistema.

As interações de exchange entre impurezas magnéticas, em nanocristais semicon-

dutores como InAs, diminuem com o confinamento quântico quando comparadas ao

cristal de InAs. Quanto menor o nanocristal, menor a interação entre os dopantes

magnéticos. Isto deverá diminuir a temperatura de Curie, Tc, desse material. Esta

diminuição da interação é devido ao aumento da localização dos ńıveis de buracos no

gap de energia do material. Por outro lado, os ńıveis profundos são fixados energeti-
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camente independente do diâmetro do nanocristal tornando a dopagen de nanocristais

mais dif́ıcil a medida que diminui-se o diâmetro das nanoestruturas. Entretanto, au-

mentando o número de buracos no sistema possivelmente ocorrerá um aumento da Tc,

pois a diferença de energia das configurações anti e ferromagnéticas aumenta favora-

velmente ao estado ferromagnético.
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Caṕıtulo 6

Conclusões e Perspectivas

Verificamos, sistematicamente, a estabilidade do Mn substitucional e intersticial

na heteroestrutura de Si/Ge. O śıtio mais estável para o Mn substitucional é nas

camadas de germânio que se assemelham ao cristal do mesmo. A existência de uma

barreira de migração de pelo menos 1,12 eV torna o Mn substitucional cineticamente

estável nas camadas de Ge. Isto significa que crescendo camadas de MnxGe1−x sobre um

substrato de siĺıcio o Mn não tenderá a migrar-se para os śıtios de Si. Com a utilização

de um substrato de Si para o crescimento da heteroestrutura de Si/Ge, a interação Mn-

Mn na camada mais estável de germânio indicou uma configuração antiferromagnética.

Entretanto, aumentando o parâmetro de rede do substrato em direção a uma liga de

Si1−xGex, a interação Mn-Mn passou a ser ferromagnética, indicando a possibilidade

do uso de materiais tipo IV como semicondutores magnéticos dilúıdos para uso em

dispositivos de spintrônica.

Com a crescente miniaturização dos dispositivos e com o fato do Mn em germânio

ser estável substitucionalmente, investigamos o comportamento desse dopante à medida

que o sistema é confinado. Antes, porém, investigamos a relação gap de energia pelo

diâmetro. Os nanofios de germânio crescidos na direção [110] apresentaram um gap

de energia direto, enquanto para os fios crescidos na direção [111] o gap de energia

encontrado foi indireto, mesmo para pequenos diâmetros. A variação do gap de energia

pelo diâmetro é proporcional a d−0.9 e d−1.1 para os nanofios crescidos na direção [110]

e [111], respectivamente. Esses resultados podem ser importantes para caracterização

ótica por possúırem diferentes recombinações elétron-buraco. Fios sem passivação,

com diâmetros acima de 20,0
◦

A, após a reconstrução da superf́ıcie (001) apresentaram-se

semicondutores. Isto porque a reconstrução da superf́ıcie (001) “limpa”o gap de energia.
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Entretanto, para diâmetros menores, mesmo após a reconstrução da superf́ıcie (001)

apresentaram-se metálicos. Nesse caso a competição entre as superf́ıcies {001} e {111}
favoreceu a metalicidade dos fios. Sabe-se que superf́ıcies {111} infinitas em Si e Ge são

metálicas, o que explica o fato anterior. Com o interesse na utilização de nanofios de Ge

em spintrônica, verificamos como seria a estabilidade desse dopante na nanoestrutura

comparada com o cristal. Observamos que o confinamento quântico propicia uma maior

estabilidade substitucional para o Mn. A impureza introduz um momento magnético

local devido a seus ńıveis d ressonantes na banda de valência. O topo da mesma

apresenta um caráter p do Ge com uma pequena componente d do Mn, ocorrendo uma

hibridização p−d. Nossos resultados mostraram que o Mn substitucional possui energia

de formação mais baixa no centro do fio quando comparado com regiões próximas à

superf́ıcie, indicando a existência de uma barreira de migração em direção à mesma.

Entretanto, para nanofios de germânio saturados com hidrogênio haverá uma grande

concentração de impurezas na superf́ıcie, onde a energia de formação do Mn é 0,6 eV

mais baixa que no centro do fio.

Como algumas técnicas de crescimento de nanoestruturas utilizam metais como

catalizadores, estudamos a relação entre a concentração e a possibilidade de migração

do catalizador ( em nosso estudo átomos de Au) através da superf́ıcie ou pelo interior

no nanofio. Isso porque, experimentalmente, observaram-se part́ıculas de ouro nas pa-

redes de nanofios. A migração de átomos de ouro para o nanofio de germânio possui

dois estágios a serem considerados. Nos estágios iniciais do crescimento, com uma alta

concentração de ouro, a difusão ocorrerá pela superf́ıcie e pelo interior do fio, pois

a energia de formação da impureza nessas posições é muito semelhante. Entretanto,

à medida que o nanofio aumenta de comprimento, a difusão de ouro passará a ser

majoritária pela superf́ıcie. Esses processos estão diretamente relacionados à concen-

tração do metal, que no ińıcio do processo de crescimento do fio é maior. O átomo

de ouro na superf́ıcie dos nanofios tende a alinhar suas ligações em um mesmo plano.

Para diâmetros abaixo de 20,0
◦

A, a reatividade da superf́ıcie aumenta consideravel-

mente. Nessa circunstância, quando a superf́ıcie é bi-hidrogenada, o átomo de ouro

elimina uma molécula de hidrogênio. Para essa configuração ocorre um espalhamento

dos ńıveis d do ouro baixando sua energia de formação.

A necessidade crescente de novos dispositivos eletrônicos e a funcionalização de

nanoestruturas impulsiona grande parte da pesquisa cient́ıfica no mundo. A busca por

dispositivos cada vez menores e mais eficientes levam diretamente a nanoestruturas

de germânio. Primeiro pela possibilidade de utilização de todo um parque industrial

já estabelecido baseado em materiais tipo IV. Segundo, por possuir uma mobilidade

eletrônica e de buracos maior que o śılicio. Entretanto, tudo isso se torna realmente
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efetivo a partir da dopagem dos nanofios de germânio com impurezas que sejam capazes

de doar ou receber elétrons ou buracos. Nos nanofios de Ge saturados por hidrogênio,

tanto impurezas doadoras quanto aceitadoras provocam uma pequena diminuição da

transmitância em regiões próximas à banda de valência e a de condução. Com essa

pequena diminuição e com o fato de que a transmitância não vai a zero nestas regiões

os nanofios de germânio tornam-se bons canditatos para dispositivos nanoeletrônicos.

Para o caso do OH na superf́ıcie (001) com uma ligação incompleta, a impureza tipo-p

praticamente não altera a transmitância, independente de sua posição f́ısica no centro

ou na superf́ıcie do fio. Entretanto, para impurezas tipo-n verificamos que a trans-

mitância varia tanto próxima à banda de valência quanto à da condução. Nesse caso,

também vai a zero na energia de -0,75 eV, provocando uma interferência destrutiva de

um canal. Outro resultado importante a ser considerado é a não alteração da trans-

mitância quando temos uma molécula de OH na superf́ıcie saturando o germânio e sem

ligações incompletas. Este resultado viabiliza a utilização dos nanofios como biosen-

sores, pois várias moléculas orgânicas possuem OH em sua composição. Como esse

não provoca alteração na transmitância, qualquer variação será devida ao radical a ela

ligado.

Apesar da simplicidade, a vacância é um dos sistemas mais estudados em semi-

condutores e consiste da ausência de um átomo que compõe a rede cristalina. Apresen-

tando vários estados de carga no gap de energia com relaxações locais distintas para

cada estado. Investigamos se o confinamento quântico alteraria o comportamento da

vacância em nanofios comparados com o cristal de Si. Nesse estudo, através das ener-

gias de formação do defeito, mostramos que a interacão vacância-vacância aumenta à

medida que o sistema é confinado para uma mesma distância defeito-defeito. A energia

de formação encontrada para a vacância neutra no centro do fio, para os diâmetros de

27,0 e 16,5
◦

A com distância vacância-vacância de 15,40 e 20,36
◦

A respectivamente, foi de

4,5 eV. Para um cristal de Si, a energia de formação calculada para a vacância neutra

foi 0,8 eV mais baixa que a encontrada para os nanofios. Isto ocorre nas nanoestru-

turas, devido ao confinamento, onde a relaxação do sistema se propaga por distâncias

maiores do que nos cristais. À medida que a vacância se aproxima da superf́ıcie do

fio, sua energia de formação diminui. Entretanto, nas regiões centrais do fio a barreira

de migração encontrada foi de 0,46 eV em direção à superf́ıcie. Esta barreira é seme-

lhante ao cristal de siĺıcio, evidenciando a possibilidade desse tipo de defeito ocorrer

em nanoestruturas. Para baixas concentrações de vacância em nanofios a relaxação

assemelha-se ao cristal, ficando com simetria local D2d com transições (0/++) em 0,34

eV e apresentando um U -efetivo-negativo.

O Mn apresenta momento magnético local e buracos quando se encontra como
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impureza substitucional em materiais do tipo III-V . Essa caracteŕıstica é um ingre-

diente básico para o ferromagnetismo de semicondutores magnéticos dilúıdos. Como

a dopagem é um meio eficiente para a funcionalização de diversos materiais utilizados

hoje em dia, ela também passa a ser o caminho para a utilização de novos materiais

nanoestruturados. O manganês como dopante no fio de InP apresentou como śıtio

mais estável as posições próximas à superf́ıcie, o que nos levou a concluir que a concen-

tração de impurezas próxima à superf́ıcie será alta, mas também haverá incorporação

de Mn em regiões do nanofio que são semelhantes ao cristal. Quando a impureza de

Mn encontra-se no centro ou em regiões centrais do fio ele insere ńıveis d ressonantes

na banda de valência, o que produz um momento magnético local. No topo da banda

de valência, que possui caráter p, ocorre uma hibridização p − d com a introdução de

buracos. Por outro lado, quando a impureza se encontra na superf́ıcie do fio há um

aumento do caráter d ressonante na banda de valência e um decréscimo desse caráter

no topo da mesma. A interação Mn-Mn em regiões centrais do fio é ferromagnética

semelhante ao cristal de InP. Na superf́ıcie, o acoplamento antiferromagnético é fa-

vorecido. Para o nanofio de GaAs, com diâmetro similar ao fio de InP, encontramos

resultados semelhantes ao mesmo, onde a a estabilidade da impureza de Mn é próxima

à superf́ıcie. Entretanto, nesse caso, verificamos o comportamento da dopagem em fios

com diâmetros maiores. No último caso, a posição mais estável foi no centro do fio.

Atribúımos isso ao fato de diâmetros menores apresentarem transferências de carga da

superf́ıcie para o defeito, pois no diâmetro de aproximadamente 12,3
◦

A há um aumento

dos estados de superf́ıcie relacionados ao HOMO e LUMO. O acoplamento Mn-Mn

apresentou-se ferromagnético para configurações no centro e semelhantes ao cristal de

GaAs. Novamente, a superf́ıcie suprime a interação ferromagnética favorecendo a anti-

ferromagnética. Nessa situação, próximo à superf́ıcie o modelo de Zener torna-se menos

efetivo. A energia do buraco não é um estado delocalizado comparado à impureza no

centro do fio, ou em regiões abaixo da superf́ıcie.

As interações de exchange entre impurezas magnéticas, em nanocristais semicon-

dutores como InAs, diminuem com o confinamento quântico quando comparadas ao

cristal de InAs. Quanto menor o nanocristal, menor a interação entre os dopantes

magnéticos. Isto deverá diminuir a temperatura de Curie, Tc, desse material. Essa

diminuição da interação é devido ao aumento da localização dos ńıveis de buracos no

gap de energia do material. Por outro lado, os ńıveis profundos são fixados energetica-

mente independente do diâmetro do nanocristal, tornando a dopagen de nanocristais

mais dif́ıcil á medida que se diminui o diâmetro das nanoestruturas. Entretanto, au-

mentando o número de buracos no sistema, possivelmente ocorrerá um aumento da Tc,

pois a diferença de energia das configurações anti e ferromagnéticas aumenta favora-
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velmente ao estado ferromagnético.

Como continuidade, pretendemos estudar as propriedades de DMS III-V, focando

os efeitos de “co-dopagem”. Essa é uma tendência que a área de spintrônica vem se-

guindo. Devido a interação ferromagnética entre impurezas (spins) ser mediada por

buracos, mudanças no ńıvel de Fermi com a co-dopagem podem diretamente manipular

a ordem magnética. Além disso, a co-dopagem permite a modificação da solubilidade

e auto compensação. Dessa forma, as caracteŕısticas magnéticas são afetadas de várias

maneiras. O controle dessa variação do ńıvel de Fermi também permite controlar a

agregação de ı́ons magnéticos fornecendo uma rota para a auto organização de nano-

estruturas magnéticas em semicondutores.
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Apêndice A

Superf́ıcie Si(001) e Ge(001)

Os átomos das superf́ıcies de semicondutores tipo-IV, ao serem expostos,

possuem ligações qúımicas que foram desfeitas. Devido ao caráter covalente, e por-

tanto direcional dessas ligações é útil imaginar que quando a superf́ıcie é exposta,

cada átomo irá possuir orbitais não-ligados, os chamados orbitais flutuantes (“dangling

bonds”), orientados ao longo das direções das ligações qúımicas que foram rompidas.

( ). Essa configuração é extremamente instável e ocorre um deslocamento

dos átomos de tal forma que os átomos de Si vizinhos na superf́ıcie, inicialmente a

uma distância de 3,85
◦

A, se aproximem formando d́ımeros, com uma distância final

de 2,3
◦

A. Cada átomo que anteriormente possúıa duas ligações incompletas passa a se

ligar com outro átomo, diminuindo pela metade o número de ligações livres. Com uma

menor densidade de dangling bonds na superf́ıcie o sistema tem um ganho em energia

de aproximadamente 2 eV por d́ımero. A tendência é que esses d́ımeros se ordenem

em colunas paralelas. Essa reconstrução que leva à formação de colunas de d́ımeros é

conhecida por reconstrução (2x1) simétrica ( ). Entretanto, evidências

indicam que esta reconstrução é instável, ocorrendo uma inclinação (“buckling”) dos

átomos que se ligaram na superf́ıcie, de maneira alternada ao longo das colunas de

d́ımeros. Surge então, a reconstrução (2x2), ( ). Essa inclinação surge

para diminuir mais a energia do sistema; ocorrendo assim, uma transferência de carga

de um dos átomos do d́ımero para o outro. O átomo que recebe carga ficará numa

posição superior ao doador.

A estrutura essencial que determina as propriedades da superf́ıcie Si(001) e Ge(001)

é o d́ımero. Esta dimerização abaixa a energia devido a uma ligação tipo σ criada en-
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tre os pares de átomos. As duas ligações incompletas restantes são do tipo π e não

são muito fortes. A superf́ıcie formada por d́ımeros simétricos é metálica, mas a su-

perf́ıcie Si(001) real é semicondutora devido a inclinação dos mesmos. Essa, além de

diminuir a energia da superf́ıcie, afeta as interações entre átomos e moléculas com os

d́ımeros através das tensões anisotrópicas e posśıveis transferências de carga. Assim, a

dimerização é um fator chave na dinâmica e atividades qúımicas na superf́ıcie dos se-

micondutores tipo-IV. Como exemplo, átomos e moléculas que difundem na superf́ıcie

usam as colunas de d́ımeros como “caminhos”convenientes. A existência das ligações

dos d́ımeros é de crucial importância para o sucesso da homo-epitaxia através da de-

posição qúımica de vapor (CVD). As espécies que se aproximam podem facilmente

prender-se aos orbitais envolvidos na ligação tipo π, que restaram após a dimerização.

Os degraus na superf́ıcie interagem com o material depositado. A estrutura de colu-

nas de d́ımeros do Si(001) leva a um crescimento inicial altamente anisotrópico. A

difusão de monômeros de Si adsorvidos na superf́ıcie (ou ad-átomo) é também bas-

tante anisotrópica, sendo da ordem de 1000 vezes mais rápida ao longo da direção das

colunas (barreira da ordem de 0.7 eV) de d́ımeros (para uma temperatura de 500 K)

do que perpendicular a estas. Os ad-átomos difundem-se rapidamente, sendo posśıvel

observá-los diretamente utilizando-se do Microsópio de Tunelamento por Varredura

(STM) somente a baixas temperaturas (da ordem de 100 K).

A dimerização simétrica dobra a periodicidade para (2x1). Entretanto, d́ımeros

assimétricos preferem periodicidades mais altas como (2x2), já citada anteriormente, e

também (4x2) que surge devido a correlação entre d́ımeros vizinhos possuindo energia

mais baixa. Nesta reconstrução, os d́ımeros vizinhos de diferentes colunas são anti-

paralelos como mostra o seguinte diagrama: ( ).

Existiu, e ainda existe uma grande discussão na literatura sobre o fato dos d́ımeros

serem ou não simétricos. Cálculos de primeiros prinćıpios [179], baseados na Teoria

do Funcional da Densidade (DFT), e cálculos de Monte Carlo [180] dizem que a confi-

guração mais estável é a de d́ımeros não simétricos. Imagens de STM reportam d́ımeros

simétricos. Presume-se que os d́ımeros pareçam simétricos pelo fato de moverem-se en-

tre duas posśıveis posições assimétricas [181], ( e ). A

freqüência de vibração dos d́ımeros seria maior que a resolução do aparelho, o que faria

com que, na média, parecessem simétricos. Assim seu movimento não seria percebido.

Aceita-se que a reconstrução mais estável para Si(001) seja a c(4x2), apesar de recentes

estudos, através de STM e STS sugerirem a p(2x2) [181].

Os dois elementos tipo-IV, Si e Ge, são similares em muitos aspectos. Em parti-

cular, superf́ıcies de Ge(001) e Si(001) possuem reconstruções similares. Entretanto, a
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diferença de energia entre d́ımeros simétricos e com bucklings é maior na superf́ıcie de

Ge(001). Mas, foi observado que a uma temperatura suficientemente alta, os d́ımeros

de Ge(001) gastam um tempo suficientemente longo na configuração simétrica (que é

parcialmente ocupada) induzindo estados de superf́ıcie metálicos [182,183]. Aproxima-

damente 10 % dos estados de supeŕıcie a temperatura ambiente são metálicos [184].

Estados eletrônicos parcialmente ocupados dos d́ımeros podem ser observados também

na superf́ıcie de Si(001), mas somente quando a amostra é dopada [185] (tipo-n+,

∼ 0.005Ωcm). Para o Ge(001), com uma amostra quase intŕınseca (tipo-n, ∼ 50Ωcm),

Zandvliet [184] observou que a metalicidade não era afetada pela dopagem.

A existência de estados parcialmente ocupados, gerados pelos d́ımeros na su-

perf́ıcie de Ge(001), pode estar relacionada com aspectos espećıficos a esta superf́ıcie,

denominados de formação espontânea de domı́nios ordenados formado pelos bucklings,

reconstrução (4x2) e simétrica (2x1), orientados ao longo das colunas de d́ımeros. Ob-

servados por STM a temperatura ambiente, os domı́nios das reconstruções (4x2) e (2x1)

ocupam aproximadamente a mesma área na superf́ıcie. A aparente simetria das ligações

dos d́ımeros reconstrúıdos de forma (2x1), possivelmente possui a mesma origem que na

superf́ıcie Si(001): todos os d́ımeros possuem bucklings na reconstrução simétria (2x1)

que se alternam entre duas configurações assimétricas. É posśıvel que esses domı́nios

de formação espontânea resultem da diferença de tensões anisotrópicas das duas dife-

rentes reconstruções e da baixa densidade de defeitos na superf́ıcide de Ge(001) [184].

Por outro lado, isso também indica que a dinâmica (fliping) dos d́ımeros da superf́ıcie

de Ge(001) seja diferente da superf́ıcie Si(001). Portanto, a média de tempo que os

d́ımeros gastam em uma configuração metálica (ou seja, simétrica) é maior em Ge(001)

do que em Si(001).

A quebra de simetria através do buckling forma um ângulo de aproximadamente

20o com a superf́ıcie. Essa distorção é direcionada pela re-hibridização de seus orbi-

tais. Após o buckling, os orbitais ocupados pelos elétrons não utilizados na ligação do

d́ımero tornam-se mais tipo-s. O átomo que ficou abaixo (down) move-se em direção

ao plano dos seus três primeiros vizinhos, ficando com uma configuração mais sp2, com

seu orbital flutuante ficando com um caráter mais p. Sua energia aumenta, mas sua

eletronegatividade diminui. O oposto acontece com o átomo (up) que ficou na posição

superior. Seu orbital flutuante passa a ter um caráter mais s, portanto, mais eletro-

negativo. Como conseqüência, os dois elétrons nos dois orbitais da ligação inclinam

o d́ımero. Isto fica em oposição com a ligação tipo π dos orbitais flutuantes e forças

eletrostáticas.

Para simular a superf́ıcie, utilizamos uma supercélula composta por 4x4 células



116 Superf́ıcie Si(001) e Ge(001)

Figura A.1: Superf́ıcie de Si com reconstrução (4x2). (a) Corte lateral da célula contendo as
oito camadas de Si e com uma densidade de carga utilizando isosuperf́ıcies de

0.02 eV/
◦

A; (b) densidade de carga total referente à célula; (c) vista superior da
densidade de carga; (d) isosuperf́ıcies da densidade de carga da vista superior da
célula unitária.
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Figura A.2: Superf́ıcie de Ge com reconstrução (4x2). (a) Corte lateral da célula contendo
as oito camadas de Si e com uma densidade de carga utilizando isosuperf́ıcies de

0.02 eV/
◦

A; (b) densidade de carga total referente à célula; (c) vista superior da
densidade de carga; (d) isosuperf́ıcies da densidade de carga da vista superior da
célula unitária.
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unitárias. Utilizamos cálculos de primeiros prinćıpios dentro da aproximação do gra-

diente generalizado (GGA) [92] com pseudopotenciais ultra-suaves [59] de acordo com

a implementação efetuada no código computacional VASP [93]. Com a utilização do

método de supercélulas é necessário retirar a periodicidade na direção de crescimento.

Assim, coloca-se uma camada de vácuo em uma das direções, o que torna o cristal finito.

Nas outras direções, teremos portanto o cristal infinito, que é nosso objetivo. Nessa

configuração utilizamos oito camadas atômicas e cinco camadas de vácuo. Também

utilizamos uma camada de hidrogênio para saturar as ligações quebradas de uma das

superf́ıcies. O objetivo dessa saturação é a representação do cristal. Na otimização

de geometria, as cinco camadas superficiais foram relaxadas, reproduzindo assim, a

reconstrução c(4x2), conforme figuras A.1 e A.2. Essa supercélula é composta por 160

śıtios atômicos, incluindo a saturação. Durante o processo autoconsistente, foi permi-

tido que todos os átomos relaxassem, com excessão dos átomos de hidrogênio e das três

últimas camadas de Si ou Ge. Os átomos de hidrogênio foram relaxados previamente,

sendo que durante esse processo todos os átomos de Si ou Ge foram mantidos nas suas

posições cristalográficas. O sistema foi considerado relaxado quando todas as forças

sobre todos os átomos fossem menores que 0,025 eV/
◦

A.

Tabela A.1: Distâncias de ligações e bucklings dos d́ımeros da superf́ıcie com reconstrução
c(4x2).

Si(001) Ge(001)

Dı́mero∗ Distância Ângulo Distância Ângulo

1 2,354
◦

A 19,26o 2,570
◦

A 20,02o

2 2,353
◦

A 18,99o 2,570
◦

A 20,02o

3 2,354
◦

A 19,35o 2,570
◦

A 20,02o

4 2,353
◦

A 18,99o 2,570
◦

A 20,02o

5 2,353
◦

A 19,00o 2,570
◦

A 20,02o

6 2,354
◦

A 19,26o 2,570
◦

A 20,02o

7 2,353
◦

A 19,00o 2,570
◦

A 20,02o

8 2,354
◦

A 19,26o 2,570
◦

A 20,02o

∗Número do d́ımero na superf́ıcie Si(001), figura A.1 (c),
e Ge(001),figura A.2 (c).

Na tabela A.1, mostramos os bucklings e distâncias de ligação obtidas para os

d́ımeros das duperf́ıcies Si(001) e Ge(001). Estudos de espectrocopia de raios-X [186]

encontraram um buckling de 19o e uma distância de ligação para o d́ımero de 2,25
◦

A.

Resultados similares foram encontrados por Takahasi e colaboradores [187] com 20±3o
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e 2,37 ± 0.06
◦

A para o buckling e distância de ligação do d́ımero respectivamente.

Esses valores coincidem com cálculos ab initio para essa reconstrução. Northrup [136]

encontrou um ângulo de 17,5o e uma distância de ligação de 2.29
◦

A, enquanto que

Ramstad [179] encontrou um buckling de 18,8o e 2.29
◦

A para a distância de ligação do

d́ımero. Trabalhos mais recentes também corroboram com esses resultados. Dalpian

et al. calcularam um buckling de 17,7o [87] e Arantes et al. [188] 20,5o e 2,31
◦

A para o

buckling e distância de ligação do d́ımero, respectivamente.

O campo de tensão causado pela dimerização estende-se por algumas camadas

atômicas abaixo da superf́ıcie. Isto é bem estabelecido tanto pela teoria como pelos

experimentos. No intuito de simular esse rearranjo atômico abaixo da superf́ıcie, as

cinco camadas abaixo da mesma foram deixadas livres. Os ângulos entre o d́ımero e

os átomos do plano abaixo (backbonds) passam a ser aproximadamente ∼ 98, 61o para

o átomo inferior e ∼ 121, 75o para o átomo superior. Valores que estão de acordo com

a literatura [189]. Esses valores são próximos aos valores ideais de 90o (s2p3) e 120o

(sp2).

Como foi dito anteriormente, enquanto d́ımeros simétricos são metálicos, buc-

klings abrem o gap entre os estados ocupados e vazios da superf́ıcie [190, 191]. Esse

comportamente remete à distorção Jahn-Teller [192]. Considere um defeito pontual em

um cristal ou um pequeno cluster. Para a reconstrução (2x1), quando seu mais alto or-

bital molecular ocupado (HOMO) está parcialmente preenchido e está degenerado pela

simetria das coordenadas atômicas, torna-se instável contra distorções que quebram a

simetria. Uma pequena perturbação quebra a simetria e a degenerecência do HOMO,

baixando a energia do sistema. Quando dois átomos vizinhos de uma superf́ıcie (001)

Figura A.3: Bandas da superf́ıcie de Si.
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movem-se em direção um ao outro, dois de seus orbitais sp3 se sobrepõem. Sua “mis-

tura”, cria dois orbitais: um σ ligante e um σ∗ antiligante. Como a superposição é

grande e o potencial de “mistura”é forte, há um afastamento (splitting), considerável,

entre os estados ligantes e antiligantes. O estado σ ligante é ocupado com dois elétrons

e torna-se ressonante na banda de valência. O estado vazio σ∗ antiligante é ressonante

na banda de condução. Os outros dois orbitais ficam paralelos e misturam-se em uma

ligação tipo π. Como a superposição entre esses orbitais é pequena a diferença de ener-

gia entre π (ligante) e π∗ (antiligante) é muito menor que a diferença entre o σ e σ∗. As

quatro ligações quebradas fornecem quatro elétrons, portanto os estados ligantes são

ocupados e os antiligantes desocupados. Quando os d́ımeros são arranjados periodica-

mente estes estados tornam-se bandas. A diferença de energia entre os orbitais π(s) é

menor que a dispersão das bandas π e π∗ na direção ao longo da coluna de d́ımeros.

Como resultado as bandas π e π∗ passam a ter uma superposição parcial. A superf́ıcie

torna-se metálica com a energia de Fermi (EF ) cortando as duas bandas de energia.

Esses resultados entram em conflito com a estrutura de bandas da superf́ıcie Si(001),

que mostra a inexistência de estados na energia de Fermi, sendo portanto semicon-

dutora, isto é, a banda π (ligante) é completamente ocupada e a π∗ (antiligante) é

completamente vazia. Essas bandas estão separadas por um gap de aproximadamente

0,5 eV [189]. Estudos de primeiros prinćıpios confirmam que este gap é causado pela

inclinação dos d́ımeros da duperf́ıcie, remetendo à reconstrução c(4x2). Na figura A.3

verificamos o gap de energia das superf́ıcies Si(001), cujo valor é de 0,26 eV.



Apêndice B

Função de localização eletrônica

A função de localização eletrônica [electron localization function (ELF)] foi cal-

culada usando os orbitais de Kohn-Sham ϕi em uma malha tridimensional descrita

como

ELF =
1

1 +
(

D
Dh

)2 (B.1)

sendo

D =
1

2

∑

i

|∇ϕi|2 −
1

8

|∇ρ|2
ρ

,

e

Dh =
3

10
(3π2)5/3ρ5/3. (B.2)

Os valores de ELF ficam entre 0 e 1, onde 1 é correspondente à localização máxima.
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Apêndice C

Teoremas do Funcional da

Densidade

Teorema : “o potencial externo sentido pelos elétrons é um funcional único da

densidade eletrônica n(r),”

Prova: Seja ψ a função de onda correspondente ao estado fundamental do sistema,

com uma Hamiltoniana Ĥ com um potencial externo v(~r), onde Ĥ = T̂+Û+V̂ (energia

cinética + energia de interação elétron-elétron + energia potencial). Suponhamos que

também exista um outro potencial externo v′(~r), que resulta numa Hamiltoniana Ĥ ′

num estado ψ′. Por hipótese, consideramos que os dois potenciais levam à mesma

densidade n(~r). (Obs: estamos tratando de estados não degenerados, porém, a prova

pode ser extendida também para sistemas degenerados.)

Temos que:

〈

ψ|Ĥ|ψ
〉

<
〈

ψ′|Ĥ|ψ′

〉

=
〈

ψ′|Ĥ ′|ψ
〉

+
〈

ψ′|V̂ − V̂ ′|ψ′
〉

(C.1)

Lembrando que:
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〈

ψ|V̂ |ψ
〉

=
N

∑

i=1

∫

dr1...

∫

drNψ(r1...rN )v(ri)ψ(r1...rN)

〈

ψ|V̂ |ψ
〉

=
N

∑

i=1

∫

driv(ri)

∫

dr1...

∫

dri−1

∫

dri+1...

∫

drNψ
∗ψ (C.2)

〈

ψ|V̂ |ψ
〉

=

∫

drn(~r)v(~r).

utilizando o resultado da equação anterior na expressão (C.1), teremos

E < E′ +

∫

[v(~r) − v′(~r)]n(~r)d~r. (C.3)

Se repetirmos o procedimento para 〈ψ′|H ′|ψ′〉, teremos

E ′ < E +

∫

[v′(~r) − v(~r)]n(~r)d~r (C.4)

ou seja

E + E ′ < E′ + E. (C.5)

Então, como assumimos a mesma densidade n(~r) para v 6= v′, obtemos um resul-

tado absurdo. Ou seja, se ψ 6= ψ′ não podemos ser levados à mesma densidade n(~r),

consequentemente, n(~r) leva necessariamente em ψ! Dessa forma, n(~r) determina to-

dos os observáveis. Concluindo, o teorema 1 nos diz que a densidade n(~r) do estado

fundamental deve conter as mesmas informações que a função de onda do estado em

questão. Do ponto de vista prático, um observável f́ısico designado pelo operador Ô é

determinado da seguinte forma:

O =
〈

ψ|Ô|ψ
〉

= O[n(~r)] (C.6)
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Este será um funcional da densidade!

O segundo teorema de HK diz que a energia do estado fundamental E0[n] é

mı́nima para a densidade n(~r) correta,

E[n] =
〈

ψ|T̂ + Û + V̂ |ψ
〉

. (C.7)

Aqui n(~r) é a densidade de um determinado estado fundamental ψ; não necessariamente

a proveniente de Ĥ = T̂ + Û + V̂ que é n0. Então

n 6= n0 ⇒ ψ 6= ψ0, ou seja, E > E0

n = n0 ⇒ ψ = ψ0, ou seja, E = E0.

E[n] é um funcional de n(~r), cujo valor mı́nimo é obtido através da densidade

eletrônica do estado fundamental!
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Apêndice D

Aproximação por supercélulas

Na utilização de supercélulas o que ocorre é a repetição periódica da mesma

célula unitária. Esse procedimento abilita o uso de métodos teóricos poderosos que

originalmente foram deselvolvidos para o estudo de cristais perfeitos. Dentre alguns

dos procedimentos destacamos o uso de pseudopotenciais, ondas planas (VASP), bases

localizadas (SIESTA). Esses métodos permitem cálculos precisos das forças que afetam

Figura D.1: Fio de Ge com diâmetro de 17,0
◦

A identificando, no centro, a célula unitária.

os átomos e permitem uma otimização da estrutura iônica do sistema. Como a célula é
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repetida infinitamente, mesmo com a imposição de um número finito de funções de onda

feita pelo teorema de Bloch, o número de pontos k’s passa a ser infinito. Entretanto,

as funções de onda que são muito parecidas para determinados pontos, podem ser

consideradas idênticas. Então é possivel representar essas funções com apenas um

ponto k.Vários métodos são utilizados de forma a obter a melhor escolha para esses

pontos [95,193–195]. Muitas propriedades dos cálculos de estrutura eletrônica envolvem

a integração de funções periódicas do vetor de onda de Bloch em toda a zona de

Brillouin (BZ) sobre todos os pontos k(s). Nesse caso, é essencial a otimização do

número de pontos k(s) de forma a obter bons resultados com um numero reduzido dos

mesmos, diminuindo o custo computacional sem perder informações relevantes. Para

os nanofios, utilizamos o esquema de Monkhorst e Pack [95] com três pontos na direção

de crescimento (1x1x3). Também utilizamos como critério de força 0,02 eV/
◦

A−1.

O uso de supercélulas também possui seus ônus em relação a interações entre

os defeitos da célula unitária com suas repetições periódicas. Se a distância defeito-

defeito não for suficiente, a estrutura eletrônica será distorcida, ocorrendo disperções

nas bandas inseridas pelo defeito no gap de energia. Neste caso, estamos nos referindo

a sistemas que possuam pelo menos uma direção em que a estrutura seja infinita, como

no caso dos nanofios. Outro fator que também deve ser levado em consideração é o

vácuo. Pois este, desde que seja suficiente, permitirá o isolamento e o confinamento do

nanofio em duas dimensões e no caso de nanopaŕıculas o confinamento será nas três

dimensões. Para ser suficiente, precisamos garantir que nas direções de confinamento

teremos minimizado ao máximo a interação da célula unitária com suas imagens. Caso

não haja interação dos fios com suas imagens nas direções de confinamento, teremos

uma estrutura eletrônica com ńıveis sem disperção como mostrado na figura D.2.

Nossos resultados foram obtidos utilizandos cálculos de energia total ab initio com

polarização de spin. Assim, quando inserimos dois Mn(s) nos sistemas, calculamos dois

tipos de configurações para os momentos magnéticos locais: paralelos e antiparalelos.

Nesse caso, quando os momentos magnéticos locais em cada Mn estão paralelos temos

uma configuração com alto spin, comparável a um sistema ferromagnético. Para a

situação em que os momentos encontram-se antiparalelos, simulamos uma configuração

com baixo spin, sendo comparável a um sistema antiferromagnético.

A partir da hamiltoniana de spin em sua forma simplificada [196–198], dada por

H = −
∑

ij

J ijSi · Sj, (D.1)

onde os Si e Sj são os operadores de spin e Jij é a matriz que descreve a interação
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Figura D.2: Bandas de Energia para o fio de Ge, com diâmetro de 17,0
◦

A, em uma das
direções de confinamento.

entre os centros, juntamente com a diferença de energia total das configurações anti e

ferromagnéticas, podemos estimar a integral de exchange do sistema.

Sob essas condições o spin total do sistema dado por S = S1 + S2 é um bom

número quântico e pode ser usado para identificar os estados do par eletrônico e é

definido pelas regras de adição do momento angular satisfazendo

|S1 − S2| < S < S1 + S2. (D.2)

A energia dos estado S será fornecida por:

E(S) = −J12

2
[S(S + 1) − S1(S1 + 1) − S2(S2 + 1)] . (D.3)

Para o Mn nos nanofios de Ge, teremos um spin S = 3/2 localizado em cada centro

magnético e utilizando a equação D.3 teremos a integral de exchange proporcional a

diferença de energia entre as configurações anti e ferromagnéticas como:

J12 = −∆EAFM−FM

6
. (D.4)

No caso das nanoestruturas tipo III-V o spin localizado em cada centro magnético será

S = 5/2 e fornecerá a constante de exchange como:

J12 = −∆EAFM−FM

15
. (D.5)
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3. J. T. Arantes, Antônio J. R. da Silva, A. Antonelli e A. Fazzio “Theoretical

investigation of Mn-doped Si/Ge heterostructure”, Phys. Rev. B 75, 075316

(2007).

4. T. M. Schmidt, P. Venezuela, J. T. Arantes e A. Fazzio “Electronic and magne-

tic properties of InP nanowires from first principles”, Phys. Rev. B 73, 235330

(2006).





Lista de Figuras

2.1 Esquema de uma barreira de potencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2 Esquema geométrico utilizado nos cálculos de transporte. . . . . . . . . 23

3.1 Heteroestrutura de Si/Ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2 Densidade de carga do HOMO e do LUMO . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.3 Potencial da heteroestrutura de Si/Ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.4 Energias de formação para a impureza de Mn, substitucional e intersti-

cial, na heteroestrutura de Si/Ge relativas à posiç ao mais estável (Mn
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A. Em (c) e (d) os diâmetros são de 27,0 e 18,0
◦

A para comprimentos

de 15,40 e 20,36
◦
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5.1 Geometria atômica do fio de InP dopado com Mn. Para o manganês

substitucional utilizamos seis posições não equivalentes. As esferas em
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A coluna ∆E
(AFM−FM)
f representa a diferença de energia entre o es-

tado AFM e o FM. As duas colunas seguintes identificam o momento
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[170] P. Blöchl. Phys. Rev. B 50(24), 17953–17979 (1994).

[171] F. Martelli, S. Rubini, M. Piccin, G. Bais, F. Jabeen, S. Franceschi, V. Grillo,

E. Carlino, F. D’Acapito, F. Boscherini, S. Cabrini, M. Lazzarino, L. Businaro,

F. Romanato e A. Franciosi. Nano Letters 6, 2130 (2006).

[172] L. X. Zhao, C. R. Staddon, K. Y. Wang, K. W. Edmonds, R. P. Campion, B. L.

Gallagher e C. T. Foxon. Appl. Phys. Lett. 86, 071902 (2005).



[173] N. S. Norberg, G. M. Dalpian, J. R. Chelikowsky e D. R. Gamelin. Nano Letters

6, 2887 (2006).

[174] S. Sanvito, P. Ordejón e N. A. Hill. Phys. Rev. B 63, 165206 (2001).

[175] S. Sapra, D. D. Sarma, S. Sanvito e N. A. Hill. Nano Letters 2, 605 (2002).

[176] X. Huang, A. Makmal, J. R. Chelikowsky e L. Kronik. Phys. Rev. Lett. 94,

236801 (2005).

[177] P. I. Archer, S. A. Santangelo e D. R. Gamelin. Nano Letters 7, 1037 (2007).

[178] G. M. Dalpian e J. R. Chelikowsky. Phys. Rev. Lett. 96(22), 226802 (2006).

[179] A. Ramstad, G. Brocks e P. J. Kelly. Phys. Rev. B 51, 14504–14523 (1995).

[180] S. B. Healy, C. Filippi, P. Kratzer, E. Penev e M. Scheffler. Phys. Rev. Lett. 87,

016105 (2001).

[181] K. Hata, S. Yoshida e H. Shigekawa. Phys. Rev. Lett. 89, 286104 (2002).

[182] S. D. Kevan e N. G. Stoffel. Phys. Rev. Lett. 53, 702–705 (1984).

[183] S. D. Kevan. Phys. Rev. B 32, 2344–2350 (1985).

[184] H. J. W. Zandvliet, A. van Silfhout e M. J. Sparnaay. Phys. Rev. B 39, 5576–5578

(1989).

[185] L. S. O. Johansson, R. I. G. Uhrberg, P. Mårtensson e G. V. Hansson. Phys.
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