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ESTATÍSTICA NÃO-EXTENSIVA APLICADA AO
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Resumo

Sistemas cujos espectros são fractais ou multifractais têm sido bastante estudados nos

últimos anos. O entendimento completo do comportamento de muitas propriedades f́ısicas

destes sistemas ainda está longe de ser completamente efetivado devido à complexidade dos

próprios sistemas. Desta maneira, novas aplicações e novos métodos de estudo dos seus

espectros têm sido feitos, possibilitando uma melhor compreensão acerca desses sistemas.

Apresentamos neste trabalho de dissertação inicialmente todo o arcabouço teórico básico

e necessário no tocante à obtenção dos espectros de energia de excitações elementares

em alguns sistemas, mais especificamente nos sistemas quasiperiódicos. Posteriormente

mostramos, usando a equação de Schrödinger na aproximação de ligação forte, os resul-

tados para o calor espećıfico de elétrons com a mecânica estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs

para sistemas quasiperiódicos unidimensionais tipo Fibonacci e Peŕıodo Duplo.

Estruturas desse tipo já foram bastante exploradas, no entanto o uso da mecânica es-

tat́ıstica não-extensiva proposta por Constantino Tsallis é bem adequado para sistemas que

apresentam de alguma forma um perfil fractal, e portanto nosso principal objetivo foi aplicá-

la para o cálculo de grandezas termodinâmicas ampliando um pouco mais a compreensão

das propriedades desses sistemas. Neste sentido, calculamos anaĺıtica e numericamente o

calor espećıfico generalizado de elétrons em sistemas quasiperiódicos unidimensionais (qua-

sicristais) gerados pelas seqüências de Fibonacci e Peŕıodo Duplo. Os espectros eletrônicos

foram obtidos fazendo-se uso também da equação de Schrödinger na aproximação de ligação

forte. Resultados numéricos são apresentados para os dois tipos de sistemas com diferentes

valores do parâmetro de não-extensividade q.

Palavras-chaves: mecânica estat́ıstica não-extensiva, ligação forte, calor espećıfico.
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Abstract

Systems whose spectra are fractals or multifractals have received a lot of attention in

recent years. The complete understanding of the behavior of many physical properties of

these systems is still far from being complete because of the complexity of such systems.

Thus, new applications and new methods of study of their spectra have been proposed and

consequently a light has been thrown on their properties, enabling a better understanding

of these systems.

We present in this work initially the basic and necessary theoretical framework regarding

the calculation of energy spectrum of elementary excitations in some systems, especially

in quasiperiodic ones. Later we show, by using the Schrödinger equation in tight-binding

approximation, the results for the specific heat of electrons within the statistical mechanics

of Boltzmann-Gibbs for one-dimensional quasiperiodic systems, growth by following the

Fibonacci and Double Period rules.

Structures of this type have already been exploited enough, however the use of non-

extensive statistical mechanics proposed by Constantino Tsallis is well suited to systems

that have a fractal profile, and therefore our main objective was to apply it to the calcu-

lation of thermodynamical quantities, by extending a little more the understanding of the

properties of these systems. Accordingly, we calculate, analytical and numerically, the gen-

eralized specific heat of electrons in one-dimensional quasiperiodic systems (quasicrystals)

generated by the Fibonacci and Double Period sequences. The electronic spectra were ob-

tained by solving the Schrödinger equation in the tight-binding approach. Numerical results

are presented for the two types of systems with different values of the parameter of non-

extensivity q.

Keywords: nonextensive statistical mechanics, tight-binding, specific heat.
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v



2.6 Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3 Calor Espećıfico em Estruturas Quasiperiódicas 33
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4 Calor Espećıfico e Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva 54

4.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.2 Mecânica estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.2.1 Extensividade e aditividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.3 Mecânica estat́ıstica não-extensiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.3.1 Propriedades Generalizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Caṕıtulo 1

Excitações Elementares

1.1 Introdução

Neste caṕıtulo focalizaremos nossa atenção na dinâmica da rede cristalina que conduz às

excitações nos sólidos. Imaginemos um sólido, magnético e metálico, como o Fe ou o Gd.

Em cada ponto da rede existe um ı́on com um momento magnético que aponta para uma

direção fixa. Cada ı́on está ligado ao seu vizinho e, “passeando” entre eles está o gás de

elétrons ocupando estados de uma banda de condução. Se a temperatura do sólido fosse

zero, cada ı́on da rede estaria praticamente parado, assim como cada momento estaria fixo,

todos apontando para a mesma direção. Mas, a uma temperatura finita e diferente de zero,

a agitação térmica faz a rede vibrar.

Se a temperatura não for muito alta, as vibrações ocorrerão sob a forma de ondas que se

propagam pelo sólido. Por exemplo, imagine os ı́ons como se fosse bolas ligadas por molas.

As molas representam as ligações qúımicas entre eles. Fazendo uma das bolas vibrar, o

movimento será transmitido a todas as outras, que também passarão a vibrar, propagando

uma onda elástica pelo sólido. Analogamente às ondas eletromagnéticas que possuem como

contrapartida quântica o fóton, as ondas elásticas dentro de um sólido possuem um quantum

associado: o fônon.

Considere agora o caso dos momentos magnéticos. Neste caso as molas não são ligações

qúımicas, mas interações de Heisenberg [1]. Da mesma forma que os ı́ons, o movimento de um
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Excitações Elementares

momento magnético fará, através da interação de Heisenberg, com que todos os momentos

se mexam, criando assim uma onda magnética que atravessa o sólido. O correspondente

quântico da onda magnética é chamado de mágnon.

De uma maneira geral, qualquer movimento oscilatório que ocorra em um sólido terá um

quantum associado. Um outro exemplo ocorre com o próprio gás de elétrons. A quantização

das vibrações desse gás leva aos plásmons (a palavra vem de “plasma”, denominação dada

a um gás neutro formado por part́ıculas carregadas - ou seja, com part́ıculas positivas e

negativas em igual número). Existem ainda outras excitações, como os éxcitons, os hélicons,

os poláritons, e assim por diante. Cada uma dessas part́ıculas, ou como às vezes nos referimos,

excitações elementares da rede, participa da dinâmica das interações dentro do sólido.

Neste sentido, uma excitação elementar consiste em um estado do cristal com energia

levemente superior à energia de equiĺıbrio. Para uma interessante discussão sobre a origem

dos nomes das excitações, veja ref. [2]. Os estados excitados são descritos em termos de

ondas que se propagam em direções arbitrárias, sendo essas ondas as chamadas “excitações

elementares”. Apresentaremos agora uma definição de um teorema para um conjunto de

pontos geometricamente distribúıdos no espaço, os quais representam a posição de equiĺıbrio

dos átomos constituintes do sistema juntamente com algumas outras idéias importantes,

como a relação de dispersão para algumas dessas excitações nos sólidos.

1.2 Excitações elementares

Um sistema cristalino, magnético ou não, pode apresentar excitações a partir de seu

estado fundamental. Uma das maneiras de excitá-lo é atráves da aplicação de um campo

magnético externo. Não obstante, a simetria de uma rede cristalina conduz diretamente a

algumas conseqüências para as excitações elementares (ou ondas) que podem se propagar em

um cristal. O resultado mais importante, sem dúvida neste contexto, é o chamado Teorema

de Bloch. Ele é discutido extensivamente nas referências padrões na f́ısica do estado sólido

(ver ref. [3]), aplicado em teoria de grupo [4], e teoria de bandas de energia [5], e por isso

não vamos demonstrá-lo aqui. Uma discussão simples para um rede cristalina 3D infinita

2
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pode ser feita como segue.

Suponha que qualquer excitação é descrita por uma amplitude espacial ψk(�r) na posição �r.

Esta pode ser a função de onda, obtida pela equação de Schrödinger, no caso de um elétron.

Alternativamente, por exemplo, no caso de um fônon ou uma vibração da rede, ψk(�r) pode

ser um deslocamento atômico satisfazendo suas equações linearizadas de movimento. Em

todos os casos, o teorema de Bloch afirma que

ψk(�r) = exp(i�k · �r)U�k(�r), (1.1)

onde �k é um vetor constante arbitrário com dimensão de comprimento rećıproco. Além

disso, U�k(�r) é uma função periódica satisfazendo U�k(�r + �R) = U�k(�r), onde �R é um vetor

fundamental de translação da rede.

É importante notar que o vetor de onda �k na equação (1.1) não é univocamente definido.

Na verdade, pela razão da periodicidade espacial de U�k(�r), o vetor de onda �k+ �Q (onde o �Q é

o vetor da rede rećıproca) irá satisfazer igualmente o teorema de Bloch. Conseqüentemente, é

suficiente considerar apenas aquelas excitações que estão dentro da primeira zona de Brillouin

da rede. Do mesmo modo se pode mostrar que a freqüência ω(�k) da excitação, que depende

em geral do vetor de onda �k atráves de uma relação de dispersão, satisfaz

ω(�k + �Q) = ω(�k). (1.2)

Todas as propriedades de simetria discutidas acima se referem a uma rede cristalina

infinita, e o teorema de Bloch mostra que a maior parte das excitações volumétricas com vetor

de onda �k tem um comportamento ondulatório todo em 3D, decorrente do fator exp(i�k · �r)
na equação (1.1). Porém, se a superf́ıcie do cristal for levada em conta, então a simetria é

reduzida e o teorema de Bloch deve ser modificado.

Como uma simples ilustração, vamos considerar o caso de um cristal semi-infinito de

modo que haja apenas uma superf́ıcie. Assumiremos uma rede sc com uma superf́ıcie (001),

tomando o plano em z = 0 e o cristal preenchendo o espaço z ≥ 0. Neste caso, existe simetria

3
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translacional como antes no plano xy (assumindo o cristal ser infinito na direção x e y), mas

não há simetria translacional na direção z. Denotando �r� = (x, y) a equação (1.1) torna-se

ψk(�r�, z) = exp(i�k� · �r�)U�k�

(�r�, z), (1.3)

onde �k� = (kx, ky) é um vetor de onda 2D para a excitação, e a função amplitude U�k�

(�r�, z) ne-

cessariamente satisfaz agora U�k�

(�r�+ �R�, z) = U�k�

(�r�, z), onde �R�(2D) é um vetor de translação

no plano xy análogo ao vetor de translação fundamental �R.

Para qualquer excitação de um cristal semi-infinito nesse exemplo, a diferença essencial em

comparação com o caso infinito é que ela necessita ter um comportamento ondulatório apenas

com relação à direção paralela à superf́ıcie, correspondendo conseqüentemente a um vetor

de onda �k�. A dependência z da amplitude da excitação tem de ser determinada resolvendo

U�k�

(�r�, z), em qualquer exemplo f́ısico espećıfico, mas algumas generalizações podem ser

feitas. Se a solução existir na forma exp(ikzz) com kz real, esta mais uma vez corresponde a

excitações de volume, com kz sendo a terceira componente do vetor de onda. Por outro lado,

soluções da mesma forma como acima, mas com kz complexo e tendo uma parte positiva

imaginária, podem corresponder a excitações de superf́ıcie. Em alguns casos simples, como

veremos a seguir, as excitações na superf́ıcie correspondem a kz = iα (com α real e positivo),

assim a dependência z da amplitude da excitação é proporcional a exp(−αz). Em outros

casos, a localização espacial dos modos de superf́ıcie pode ser mais complicada.

Excitações de volume e superf́ıcie podem existir nos mais complexos sistemas f́ısicos onde

as interfaces desempenham um papel importante, tais como filmes finos e multicamadas com

vários planos paralelos (ou interfaces). Em geral, quando o número de diferentes camadas

cristalinas no sistema é aumentado, o espectro das excitações torna-se mais complicado.

Uma notável e interessante exceção é quando as camadas são arranjadas periodicamente

para formar uma super-rede. Como um exemplo, vamos considerar efetivamente uma super-

rede infinita composta por empilhamento vertical, numa alternância padrão, por filmes de

material A (espessura a) e material B (espessura b). Esta estrutura artificial tem agora uma

nova simetria correspondente à translação devido aos múltiplos do comprimento L = a + b

ao longo da direção z. Haverá uma nova zona de Brillouin associada com esta periodicidade

4
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e a excitação refletirá esta propriedade, dando origem à então chamada excitação em super-

redes. O comportamento dinâmico de super-redes, periódicas e quasiperiódicas, foi e ainda

continua sendo fonte de inúmeros trabalhos tanto teóricos [6, 7, 8, 9] como experimentais [10]

no contexto da f́ısica da matéria condensada. Vamos, por conveniência, introduzir algumas

idéias das propriedades básicas das excitações cristalinas em materiais volumétricos bem

como suas respectivas relações de dispersão [11].

1.2.1 Fônon - Quantum da Onda Elástica

Um fônon é um quantum de energia associado com a vibração da rede ou onda elástica.

Para exemplificar este conceito, vamos considerar um conjunto de N ı́ons idênticos de massa

m distribúıdos ao longo de uma rede da Bravais monoatômica 1D cujo vetor de translação

é �R = naẑ, com n sendo um inteiro e a denotando a distância entre dois ı́ons adjacentes. O

movimento vibracional é assumido aqui confinado na direção z (ao longo da cadeia).

Seja un o deslocamento do ı́on que oscila sobre sua posição de equiĺıbrio na cadeia linear

z = na (ver Figura 1.1). O número N é tomado grande o suficiente e com efeito pode

ser ignorado (isto é, a cadeia é efetivamente infinita). Assumindo que apenas os ı́ons mais

próximos interagem, a equação de movimento de Newton para o n-ésimo ı́on resulta

m
∂2un

∂t2
= C[(un+1 − un) − (un − un−1)] (1.4)

onde a constante C é a constante de força (elástica) entre os ı́ons mais próximos. Conside-

remos agora apenas os modos de propagação normal (com freqüência angular ω) na cadeia,

a solução para un pode ser representada pela onda plana:

un = u exp[i(kna− ωt)] (1.5)

em concordância com o teorema de Bloch, no caso 1D da equação (1.1). Substituindo na

equação (1.4) temos

5
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ω2 = (2C/m)(1 − cos ka) = (4C/m) sin2(ka/2). (1.6)

A relação de dispersão para Ω = ω/(4C/m)1/2 versus a dimensionalidade do vetor de onda

ka é mostrada na Figura 1.2 para a primeira zona de Brillouin, isto é, para −π ≤ ka ≤ π.

a

un+1unun-1
z

Figura 1.1: Cadeia linear monoatômica formada por N ı́ons de massa m separados pela parâmetro de rede

a.

Figura 1.2: Relação de dispersão de fótons na primeira zona de Brillouin para um cadeia linear monoatômica

(Fonte: ref. [11]).

Como podemos ver, ela é simétrica entre k e −k, isto é, ondas à esquerda e à direita

6
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são idênticas. Embora isto não seja mostrado na figura, esta relação de dispersão se repete

para todo intervalo 2π/a, como esperado na seção anterior. Note que quando ka → 0, Ω é

proporcional a |k| e sua velocidade de grupo, encontrada de dω/dk, varia com o limite da

zona de Brillouin (ka = ±π).

A seguir considere uma rede 1D de Bravais com dois tipos de ı́ons alternando com massas

m1 e m2 por célula (a cadeia diatômica representada na Figura 1.3). Ela tem 2N ı́ons (N

de cada tipo), e todos os ı́ons são assumidos sendo acoplados pela mesma força C com seus

vizinhos .

a

vnunvn-1

a

un+1

z

Figura 1.3: Cadeia linear diatômica formada por 2N ı́ons de massas m1 e m2 separados pelo parâmetro de

rede a.

A equação de movimento de Newton é agora para cada tipo de ı́on, a saber

m1
∂2un

∂t2
= C[(υn − un) − (un − υn−1)],

m2
∂2υn

∂t2
= C[(un+1 − υn) − (υn − un)]. (1.7)

Novamente esperamos da simetria que cada ı́on tenha seu modo normal representado por

uma onda plana similar à equação (1.5), mas com diferentes amplitudes u e υ para as duas

massas. Deste modo as Eqs. (1.7) resultam

−ω2m1u = Cυ[1 + exp(−ika)] − 2Cu,

−ω2m2υ = Cu[1 + exp(ika)] − 2Cυ. (1.8)

7



Excitações Elementares

Esse par de equações para as amplitudes tem soluções não triviais, desde que o determinante

dos coeficientes seja nulo. Isto dá dois valores positivos de ω satisfazendo

ω2 = C(m−1
1 +m−1

2 ) ± C[(m−1
1 +m−1

2 )2 − 4 sin2(ka/2)/m1m2]
1/2, (1.9)

e a razão das amplitudes é

u

υ
=

2C cos(ka)

2C −m1ω2
=

2C −m2ω
2

2C cos(ka)
. (1.10)

É fácil ver que, para ka = ±π (limite da zona de Brillouin), as soluções para ω2 na equação

1.9 são 2C/m1 e 2C/m2. Também, para ka→ 0, as duas soluções são aproximadamente

ω2 = 2C(m−1
1 +m−1

2 ),

ω2 = [2C/(m1 +m2)]k
2a2. (1.11)

Para cada valor de k existe duas soluções, que se repetem para cada vetor de onda no

intervalo de 2π/a. Estes dois ramos da relação de dispersão são ilustrados na Figura 1.4.

O ramo inferior tem alguma semelhança qualitativa com o ramo único encontrado no caso

anterior (a cadeia monoatômica de Bravais). Este ramo é conhecido como ramo acústico

porque sua relação de dispersão para pequenos ka é da forma ω = υk e é caracteŕıstica de

uma onda sonora (que é um modo longitudinal). O ramo superior é conhecido como ramo

ótico porque o comprimento de onda transversal dos modos ópticos podem interagir com

a radiação eletromagnética, dando assim origem ao chamado modo polariton de fônon, que

iremos discutir mais tarde.

A classificação dos modos de vibração acústico e ópticos em ramos é aplicável ainda para

sólidos 3D com base poliatômica. Suponhamos ter um cristal com p átomos em cada célula

unitária e um número N grande de tais células formando o cristal.
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Figura 1.4: Ramos dos fônons acústicos e ópticos na primeira zona de Brillouin para uma cadeia diatômica

(Fonte: ref. [11].

Neste caso, haverá 3pN graus de liberdade e conseqüentemente 3pN modos normais. Destes

ramos 3N serão acústicos (2N transversais, ou modos TA e N longitudinais, ou modos

LA) com a propriedade que ω(k) ∝ k com k → 0. Os restantes 3(p − 1)N são ramos

ópticos transversais (TO) e longitudinais (LO), com a propriedade que ω(k) tende a um valor

constante diferente de zero para k → 0. Contudo, nem todos os modos serão opticamente

ativos no sentido de interagirem com o campo de radiação.
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1.2.2 Plásmon - Quantum da Onda Eletrônica Coletiva

Uma oscilação de plasma em um metal é uma excitação coletiva do gás de elétrons

de condução. O termo “plasma” foi sugerido em 1929 por Langmuir para descrever as

propriedades elétricas coletivas que ele observou em um gás ionizado. Muitos dos fenômenos

observados para um plasma gasoso (um meio com igual concentração de cargas positivas e

negativas, em que pelo menos um tipo de carga é móvel) podem ser reproduzidos no gás de

elétrons de um metal ou um semicondutor. Assim o campo de f́ısica de plasma em sistema

de matéria condensada tornou-se bem estabelecido, com várias aplicações tecnológicas.

Um plasmon é um quantum associado a uma oscilação de plasma. Enquanto ela tem re-

lativamente poucas observações diretas do ponto de vista experimental, uma notável exceção

é a observação de perda de energia, em múltiplos de �ωp (onde ωp é a freqüência do plasma,

como discutiremos abaixo), quando elétrons são disparados através de uma filme ou por

refletir um elétron ou um fóton (o quantum da radiação) para o filme [12].

A freqüência da oscilação do plasma pode ser encontrada usando um argumento simples.

Suponhamos que um elétron no gás de elétrons (clássico ou quântico) de um sólido oscile

sobre sua posição de equiĺıbrio sob o efeito de uma força elétrica restauradora, definida pela

equação

m
d2�r

dt2
= −e �E. (1.12)

onde e(m) é a carga do elétron (massa), �r o deslocamento do elétron em 3D e �E é o vetor

campo elétrico. Para oscilações com uma dependência temporal do tipo exp(−iωt), o campo

de polarização, definido como momento de dipolo por unidade de volume, é dado por

�P (ω) = −ne�r = −ne2
�E

mω2
(1.13)

onde n é o número de elétrons por unidade de volume. A função dielétrica associada com o

gás de elétrons é então dada (em unidades SI) por
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ε(ω) = 1 + P (ω)/ε0E(ω) = 1 − ω2
p/ω

2, (1.14)

onde a freqüência do plasma ωp é definida por ω2
p = ne2/ε0m. Se o ı́on positivo tem uma cons-

tante dielétrica ε∞, assumindo ser essencialmente constante para freqüências muito acima

de ωp, então a função dielétrica para o plasmon torna-se

ε(ω) = ε∞(1 − ω2
p/ω

2). (1.15)

Observamos, na equação (1.15) que a função dielétrica é negativa para ω < ωp e pos-

itiva para ω > ωp. O comportamento da função dielétrica em termos da razão ω/ωp é

ilustrado na Figura 1.5. A dependência da freqüência tem importantes conseqüências para a

propagação das ondas eletromagnéticas atráves do plasma. Em particular, para freqüências

baixas quando ε(ω) é negativo, segue das equações de Maxwell que nenhuma radiação pode

se propagar (o campo de radiação cai exponencialmente dentro do sólido). Por outro lado,

quando ε(ω) é positivo para ω > ωp a radiação eletromagnética pode se propagar, e o meio

poderá se tornar transparente.

A situação acima descrita pode ser discutida detalhadamente quando se estuda os

poláritons (outro tipo de excitação). Entretanto, poderemos comentar brevemente aqui

que o modo transversal eletromagnético no plasma é definido por k2 = ε(ω)ω2/c2. Usando a

equação (1.15) no caso de ε∞ = 1, a expressão pode ser facilmente rearranjada como

ω2 = ω2
p + c2k2, (1.16)

onde c é a velocidade da luz no vácuo. Esta é a relação de dispersão para um modo misto,

que é o conhecido plásmon-poláriton formado pelo acoplamento da radiação eletromagnética

transversal ao plasma. Além disso, a partir do eletromagnetismo básico, os zeros da função

dielétrica determinam as freqüências dos modos longitudinais eletromagnéticos. Neste caso
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p

Figura 1.5: Comportamento da função dielétrica para um gás de elétrons, como definido pela equação (1.15)

com ε∞ = 1, em função de ω/ωp.

da equação (1.15), isto fornece ω = ωp. Isto é justamente o modo de oscilação longitudinal

do gás de elétrons no plasma.

1.2.3 Éxciton - Par ligado Elétron-Buraco

A caracterização óptica de um semicondutor fornece-nos uma das mais ricas fontes de in-

formação sobre as suas propriedades eletrônicas. Em muitos semicondutores, fótons (quanta

da luz) podem interagir com as vibrações da rede (fônon) e com elétrons localizados em

defeitos. Esta técnica é útil para estudar excitações e forma a base de muitas aplicações

tecnológicas tais como lasers, diodos emissores de luz, e fotodetectores.

Uma abordagem amplamente utilizada para visualizar este processo de absorção óptica é
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aquela em que um campo de radiação (um fóton) excita um par ligado elétron-buraco dentro

do semicondutor. A atração entre o elétron e o buraco causa seu movimento, e o resultado

desse par ligado elétron-buraco é conhecido com éxciton. Ele pode se mover através do

cristal transportando energia mas não carga. Como uma conseqüência, ele não contribui

diretamente à condutividade elétrica.

Os éxciton podem ser de dois tipos: os éxcitons de Frenkel [13], nos quais a distância

entre o elétron e o buraco é pequena e a energia de ligação entre as part́ıculas é elevada, e

éxcitons de Mott e Wannier, nos quais a distância entre o elétron e o buraco é grande em

comparação com a constante de rede e a energia entre as part́ıculas é pequena.

Como um exciton é um sistema de duas part́ıcula, o problema geral de calcular seus ńıveis

de energia e funções de onda é intrinsecamente mais complicado do que o correspondente ao

problema de um elétron. No entanto, quando o elétron-buraco (éxciton) não é fortemente

vinculado, e as part́ıculas são separadas por muitas distâncias interatômicas (como no caso

do éxciton de Wannier-Mott), suas propriedades podem ser calculadas com uma aproximação

de massa efetiva.

Dentro dessa aproximação, o elétron e o buraco são considerados como duas part́ıculas

que se movem, com massas efetivas da banda de condução (mc) e banda de valência (mv),

mas separados por algumas distâncias interatômicas. Sem perda de generalidade, notar-se-á

que a energia dos éxcitons será descrita por uma série infinita de estados discretos ligados

acrescida da energia cinética do seu centro de massa, isto é,

En(�k) = − e4m∗

2�2ε2n2
+

�
2k2

2M
(1.17)

onde n = 1, 2, ... é um rótulo para os estados diferentes, (m∗)−1 = m−1
c + m−1

υ é a massa

reduzida, M = mc + mυ é a massa do éxciton, e ��k é o momento do centro de massa.

Prosseguindo em analogia com o átomo de hidrogênio, o raio de Bohr do éxciton é dado por

aex = ε�2/m∗e2 = ε(m/m∗)a0 (1.18)

onde a0 = �
2/mκe2 = 5, 29 × 10−11m denota o raio de Bohr do hidrogênio.
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A energia de ligação do estado (n = 1) do éxciton, relativo à energia livre do par elétron-

buraco na borda da banda, é frequentemente chamado de éxciton de Rydberg :

E1(0) = − e4m∗

2�2ε2
= − e2

2εaex

= −ε2(m∗/m)E0, (1.19)

onde E0 é a energia de ionização do hidrogênio (13, 54 eV ).

O modelo acima para éxciton é utilizado para compreender qualitativamente seus efeitos

no espectro óptico. No entanto, como esperado, não é rigoroso o bastante para uma inter-

pretação quantitativa dos resultados experimentais, quando uma visão mais complexa dos

elétrons na banda de condução bem como nos buracos da banda de valência deveria ser

levada em conta.

1.2.4 Mágnon: Quantum da Onda de Spin

A natureza nos apresenta vários materiais com diferentes tipos de ordens magnéticas,

como conseqüência da sua estrutura de rede e interação entre os momentos magnéticos

(spin) dos átomos, como vimos na introdução. Entre eles, os materiais ferromagnéticos são

um caso especial onde todos os spins são paralelos uns aos outros ou pelo menos uma das

componentes de cada spin aponta numa mesma direção (no limite de temperaturas baixas).

Como conseqüência estes materiais apresentam uma magnetização espontânea mesmo na

ausência de uma campo magnético aplicado.

Quando um ou mais spins são invertidos (para T �= 0), o sistema estará em um estado

excitado e uma excitação elementar, a onda de spin, se moverá em forma de onda através

do sistema de spins (ver Figura 1.6). Um mágnon é a unidade quantizada da onda de spin,

definido por analogia com o fônon para uma vibração da rede.

Mágnons ou ondas de spin, são as excitações mais elementares que existem em sistemas

de spins acoplados. Pode-se demonstrar [14] que a condição necessária para a existência de

mágnons é que os spins que ocupam os śıtios da rede sejam interagentes. Dessa maneira,

os mágnons são encontrados em vários tipos de sistemas magnéticos (tais como ferromag-

netos, antiferromagnetos e ferrimagnetos), isolantes, semicondutores ou metais, e na forma
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cristalina ou amorfa.

(a)
(b)

(c)

(d)

Figura 1.6: Figura clássica do estado fundamental de um ferromagneto simples, mostrando os vetores dos

spins alinhados; (b) um posśıvel estado excitado, com um só spin invertido; (c) visão semiclássica de uma

onda de spin, com os spins vistos em perfil; (d) os spins vistos de cima (Fonte: ref. [3]).

Em se tratando de ondas de spin, sua idéia como excitações elementares em materiais

magnéticos ordenados foi inicialmente proposta em 1930 por Bloch [15], o qual através de

um modelo quântico do magnetismo, notou que tais excitações poderiam existir numa base

termodinâmica ou estat́ıstica. Nesta formulação a quantização é feita assumindo-se o mo-

delo de osciladores harmônicos, os quais possuem quanta de energia (mágnons) distribúıdos

obedecendo à estat́ıstica de Bose-Einstein. Bloch com a teoria de ondas de spin foi assim

capaz de prever que a magnetização do ferromagneto de Heisenberg a baixas temperaturas

(comparadas com a temperaturas Tc) deveria ser desviada de seu valor de temperatura zero

com uma dependência T
3
2 em campo nulo (H = 0).

Desde o trabalho de Bloch, as ondas de spins têm sido estudadas tanto teórica quanto

experimentalmente, e seu interesse reside em pelo menos dois fatores: primeiro, como outras

excitações, as ondas de spin desempenham papel importante para determinar as propriedades
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termodinâmicas de um sistema. Isto é devido ao fato de, desde que os mágnons são excitações

de spin a partir do estado fundamental, eles são termicamente excitados quando o sistema

se encontra a uma temperatura finita. A quantidade de mágnons determina o comporta-

mento de várias quantidades termodinâmicas, tais como a magnetização e o calor espećıfico.

Podemos afirmar portanto que, se de um lado o conhecimento das propriedades de mágnons

a temperatura nas quais eles não estão muito densamente povoados nos permite predizer

as propriedades termodinâmicas, de outro lado a medida das quantidades termodinâmicas

fornece informações gerais sobre as propriedades dos mágnons. Segundo, as ondas de spin

são afetadas por est́ımulos externos de diferentes tipos, tal como a radiação eletromagnética.

Então elas têm uma influência direta na resposta dinâmica de um sistema.

Como um exemplo simples, vamos analisar a relação de dispersão de mágnons para um

ferromagneto usando o Hamiltoniano do tipo Heisenberg [1, 16], a saber

H = −1

2

∑
<i,j>

Jij
�Si
�Sj − gμ

B
H0

∑
i

Sz
i (1.20)

onde a soma é feita sobre todos os śıtios magnéticos i e vizinhos mais próximos j. Aqui, Jij

é termo de acoplamento de troca entre spins mais próximos i e j, g é o fator de Landé, μ
B

é o magneton de Bohr, e H0 é o campo magnético estático externo apontando na direção

z. Da mecânica quântica elementar [17, 18] a equação do movimento para os operadores de

spins S± = Six ± iSiy tem a forma

i�
dS±

i

dt
= [S±

i , H]. (1.21)

Usando a equação (1.20) temos

i�
dS±

dt
= gμ

B
H0S

±
i ±

∑
i

Jij(S
z
jS

±
i − Sz

i S
±
j ) (1.22)

para cada śıtio i. Como não há termos de acoplamento entre S+
i e S−

j , devido à ausência de

anisotropia no Hamiltoniano magnético de Heisenberg, podemos trabalhar arbitrariamente
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com qualquer um dos operadores.

O produto dos operadores de spins na equação (1.22) pode ser simplificado por meio de

uma aproximação bastante utilizada conhecida como RPA (de “Random Phase Approxi-

mation”) [19], que consiste em substituir a componente de spin Sz na equação (1.21) por

sua média térmica 〈Sz〉 (que por simetria é a mesma para todos os śıtios). Além disso, re-

stringindo os cálculos para o regime de temperaturas baixas (T � Tc), podemos considerar

todos os spins completamente ordenados, isto é, 〈Sz〉 = S. Então a relação de dispersão de

volume para ondas de spins pode ser encontrada, dentro desta aproximação, resolvendo

i�
dS+

dt
= gμ

B
H0S

+
i + S

∑
i

Jij(S
+
i − S+

j ). (1.23)

Definindo transformadas de Fourier da seguinte forma

S+
j =

1

N
1
2

∑
�k

exp(i�k · �r)

Jij =
1

N

∑
�k

J(�k) exp[i�k · (�ri − �rj)] (1.24)

onde N é o número de śıtios magnéticos, e procuramos soluções de modos normais com uma

dependência temporal como exp(iωt). Isto leva a ω = ω
B
, onde a freqüência para magnons

de volume (ferromagnéticos) é (adotando � = 1)

ω
B
(�k) = gμ

B
H0 + S[J(0) − J(�k)]. (1.25)

Por exemplo, no caso de uma rede cúbica com parâmetro de rede a e acoplamento de troca

J , onde temos explicitamente

J(�k) = 2J(cos kxa+ cos kya+ cos kza) (1.26)

resultando
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ω
B
(�k) = gμ

B
H0 + 2SJ(3 − cos kxa− cos kya− cos kza) (1.27)

Obviamente a equação de dispersão depende da direção do vetor de onda �k mesmo em um

cristal cúbico. Valores espećıficos são listados na Figura 1.7, juntamente com 3 exemplos de

curva de dispersão .

ka

A

B

C

g BH0

Figura 1.7: Relação de dispersão de mágnons em um ferromagneto de Heisenberg com interação entre vizinhos

mais próximos contra a componente ka do vetor de onda para três direções diferentes: A[100],B[110];C[111].
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�ka = 0 ω
B
(�k) = gμ

B
H0

�ka� π ω
B
(�k) = gμ

B
H0 + 2JSa2k2

�ka = (π, 0, 0) ω
B
(�k) = gμ

B
H0 + 4JS (1.28)

�ka = (π, π, 0) ω
B
(�k) = gμ

B
H0 + 8JS

�ka = (π, π, π) ω
B
(�k) = gμ

B
H0 + 12JS

Por esta razão, para mágnons em campo magnético zero, a freqüência é proporcional a k2

quando k → 0. Em contraste, a freqüência de um fônon acústico é proporcional a k.

1.3 Conclusões

Neste caṕıtulo apresentamos uma breve introdução em forma de revisão sobre as pro-

priedades básicas da dinâmica de uma rede cristalina que conduz a estados excitados, que

por sua vez são descritos em termos de ondas que se propagam em direções arbitrárias,

sendo estas ondas chamadas de excitações elementares. Mostramos algumas das excitações

que podem se propagar nos sólidos bem como suas correspondentes relações de dispersão,

onde podemos notar que cada uma possui sua relação de dispersão própria ou espectros

de energia caracteŕısticos. Nos próximos caṕıtulos iremos nos devotar inicialmente as pro-

priedades termodinâmicas fundamentais dos sistemas cristalinos para logo em seguida apre-

sentarmos as contribuições dos espectros encontrados nos sistemas quasiperiódicos a uma de

suas propriedades de grande importância: o calor espećıfico. As energias dessas excitações

apresentadas neste caṕıtulo contribuem de forma significativa para o calor espećıfico dos

sólidos. Neste trabalho em particular calculamos o calor espećıfico extensivo e não-extensivo

de elétrons resolvendo a equação de Schrödinger numa aproximação tight-binding para um

sistema quasiperiódico unidimensional.
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Caṕıtulo 2

Calor Espećıfico dos Sólidos

2.1 Introdução

A mecânica estat́ıstica é uma das ferramentas teóricas mais importantes para a pesquisa

em f́ısica na atualidade. Como efeito, a enorme maioria dos sistemas de interesse para a

ciência e a tecnologia modernas são “macroscópicos no sentido termodinâmico”, contendo

um número muito grande de part́ıculas, e por isso não podem ser tratados em termos de

equações de movimento na forma prescrita pelo paradigma newtoniano. Métodos proba-

biĺısticos introduzidos pela mecânica estat́ıstica são a forma encontrada para buscar a com-

preensão do comportamento desses sistemas em termos das probabilidades de suas part́ıculas

constituintes.

Neste sentido, com o objetivo de analisar o comportamento do calor espećıfico em

sólidos cristalinos, iniciamos este caṕıtulo apresentando algumas de suas propriedades ter-

modinâmicas. Em seguida devotamos nossa atenção ao modelo de Einstein e o modelo de

Debye, que primeiro descreveram o comportamento do calor espećıfico em sólidos cristalinos.

Por fim mostramos um efeito que aparece no calor espećıfico dos sólidos em temperaturas

baixas.
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2.2 Um pouco de Termodinâmica

Consideremos inicialmente um sistema macroscópico para o qual o estado termodinâmico

seja determinado por uma temperatura T e um ou mais parâmetros macroscópicos como

pressão, volume, campo magnético etc., determinados genericamente por x. Supondo que o

sistema esteja a uma temperatura T e adicionando uma quantidade de calor dQ, de maneira

quase estática, mantendo-se a quantidade x constante, será observado um acréscimo em sua

temperatura. Assim, a razão entre a quantidade de calor fornecida ao sistema e a conseqüente

variação da temperatura será definida como a capacidade térmica deste sistema denominada

Cx. Matematicamente a capacidade térmica pode ser expressa como,

Cx ≡
(
∂Q

∂T

)
x

, (2.1)

onde o termo x explicita o parâmetro constante durante o processo de adição de calor. A

quantidade Cx depende da natureza do sistema e do macroestado em consideração (x), ou

seja, em geral pode-se escrever Cx como

Cx = Cx(T, x). (2.2)

A quantidade de calor dQ que deve ser adicionada a um sistema para se obter uma mudança

na temperatura dT , será proporcional à quantidade de matéria contida nele [20]. Contudo,

é conveniente definir o termo “Calor Espećıfico”, que dependerá apenas da natureza da

substância em questão. Neste sentido, sucintamente podemos defini-lo como sendo a razão

entre a capacidade térmica Cx e a quantidade de matéria contida no material. Dessa forma,

o calor espećıfico por grama fica definido como sendo

cx ≡ 1

m
Cx =

1

m

(
∂Q

∂T

)
x

. (2.3)

Didaticamente, podemos defini-lo também como sendo a quantidade de calor necessária para
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se fazer variar em um grau celsius a temperatura de um grama de qualquer material.

Nas diversas áreas da f́ısica um dos prinćıpios de maior importância pelo seu alcance e

generalidade é o prinćıpio da conservação da energia. Na termodinâmica não seria diferente

[21]. A primeira lei da termodinâmica, na qual a energia interna E é conservada, afirma

que a quantidade de calor cedida ou retirada de um sistema dQ é proporcional ao trabalho

realizado dW por ele, adicionado da variação de energia interna do sistema dE, representado

por

dQ = dE + dW. (2.4)

Para análise, consideremos uma substância, como por exemplo, um ĺıquido ou um gás,

cujo estado macroscópico seja determinado por uma temperatura T e por um volume V

(o parâmetro x agora é o volume). Neste caso, a variação de trabalho é nula, pois o volume é

constante. Com isso todo o calor fornecido ao sistema é destinado à variação de sua energia

interna. Portanto, cv fica definido como

cv =
1

m

(
∂Q

∂T

)
v

=
1

m

(
∂E

∂T

)
v

. (2.5)

Entretanto, se durante o processo de adição de calor ao sistema a pressão P for mantida

constante, parte da energia cedida ao material realizará trabalho e parte dela acrescerá

a energia interna. Comparando este processo ao anterior, no qual o volume foi mantido

constante, notar-se-á que uma porção menor de energia foi destinada à variação de energia

interna. Isto é, a temperatura também varia menos. Assim,

cp =
1

m

(
∂Q

∂T

)
p

=
1

m

(
∂E

∂T

)
p

+ P

(
∂V

∂T

)
p

. (2.6)

Então se considerarmos os dois processos, a volume constante e a pressão constante, e

adicionando-se a mesma quantidade de calor, pode-se verificar que, sob pressão constante,

a variação na temperatura é menor. Com isso o calor espećıfico a pressão constante cp é
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sempre maior que o calor espećıfico a volume constante cv.

2.3 Calor Espećıfico dos Sólidos Cristalinos

Nesta seção será discutida a aplicação da mecânica estat́ıstica ao cálculo das propriedades

termodinâmicas de cristais. Diferentemente dos gases ideais, os sistemas em suas fases sólidas

e ĺıquidas são mais complexos. Nos sólidos cristalinos, cada part́ıcula na rede vibra em

torno de sua posição de equiĺıbrio. A energia do sólido deriva não só da energia cinética

dessas vibrações, mas também da energia potencial associada à configuração geométrica,

denominada energia de rede. Resfriando um sólido cristalino suas part́ıculas tendem a ocupar

os ńıveis de vibração de energias mais baixas - no zero absoluto cada qual teria a energia

de ponto zero, e a energia cinética teria o valor mais baixo posśıvel. Nestas circunstâncias,

só haveria, no espaço de fase, uma configuração microscópica para o sólido cristalino e a

entropia seria nula [22]. Esta afirmação é conhecida como Terceira Lei Da Termodinâmica.

Inicialmente, a discussão das propriedades de equiĺıbrio de um dado sistema requer o

cálculo de sua função de partição. Embora seja bastante estudado, esse cálculo pode tornar-

se muito complexo em função da natureza das interações entre as part́ıculas dos sistemas em

consideração. Uma situação importante e freqüente ocorre quando lidamos com sistemas em

temperaturas suficientemente baixas. Nesse caso, a probabilidade de que o sistema esteja

em qualquer um dos estados só tem valor apreciável se o estado for de baixa energia. Assim,

não há necessidade de levar em conta todos os estados quânticos posśıveis do sistema. Uma

investigação dos poucos estados quânticos com energias não muitos maiores que a energia do

estado fundamental do sistema seria suficiente para a sua análise. Portanto, a abordagem

fica mais facilitada e o procedimento para tal consiste na tentativa de simplificar o problema

dinâmico introduzindo novas variáveis em termos das quais o sistema no estado fundamental

possa ser descrito de maneira mais simples. Os estados excitados, aqueles que descrevemos no

caṕıtulo 1 deste trabalho, representam os posśıveis modos de movimento (modos coletivos) do

sistema como um todo ao contrário das part́ıculas individuais. A escolha das novas variáveis

é feita de forma que o Hamiltoniano do sistema, quando expresso em termos delas, seja
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apresentado na forma do Hamiltoniano de um sistema de part́ıculas fracamente interagentes.

Então, se o problema dinâmico para reduzir a forma do Hamiltoniano for resolvido, então

todo o problema torna-se equivalente ao gás ideal, sendo estatisticamente simples.

Outra situação relativamente simples de abordar é o limite oposto, quando a tempera-

tura T do sistema é suficientemente alta para que a energia térmica seja grande quando

comparada com a energia média das interações entre uma e outra part́ıcula do sistema.

Desde que as interações entre as part́ıculas de um sistema sejam relativamente fracas, o pro-

blema pode ser resolvido através de métodos aproximativos, com uma expansão em série de

potências apropriada, dando assim os termos de correção sobre as propriedades do sistema,

considerando esse na ausência de interações entre part́ıculas.

2.3.1 Energia e cυ na Mecânica Estat́ıstica

A fim de calcular a contribuição vibracional para cυ dos sólidos revisaremos um pouco a

mecânica estat́ıstica quântica elementar e o cálculo de cυ. Para qualquer átomo ou um grande

sistema de part́ıculas interagentes existem certos ńıveis energéticos εi. É mais fácil pensar

nos diversos ε′is associados a ńıveis discretos de energia; no entanto, os resultados se aplicam

igualmente aos sistemas com valores cont́ınuos de ε mas com integrais substituindo as somas

nas εi. A probabilidade de se encontrar o i-ésimo ńıvel ocupado (isto é, a probabilidade de

encontrar o sistema no estado i-ésimo) é

pi =
exp(−εi/kB

T )∑
j

exp(−εj/kB
T )

(2.7)

onde a soma é sobre todos os ńıveis do sistema. A soma no denominador é chamada função

de partição. Escrevendo ambos U e cυ = (∂U/∂T )υ em termos da função de partição, temos

U = −∂(lnZ)

∂T
(2.8)

e

cυ = k
B

∂

∂T

[
T 2∂ lnZ

∂T

]
=

(
∂U

∂T

)
υ

. (2.9)
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Assim, a obtenção das quantidades U e cυ pode ser feita de uma forma simples, em termos

de funções derivadas da função partição. Basicamente, a termodinâmica de um sistema pode

ser completamente desenvolvida se a função de partição (Z) que a descreve for conhecida

exatamente. Quando os movimentos de todas as part́ıculas são levados em conta, o cálculo

da função de partição fica complicado. Apenas os sistemas triviais, onde há uma simplici-

dade matemática, podem ser resolvidos exatamente. Discutimos agora os dois modelos que

primeiro descreveram o comportamento do calor espećıfico em estruturas cristalinas.

2.3.2 Modelo Teórico de Einstein

O grande sucesso alcançado pela hipótese de Planck para explicar o comportamento da

radiação do corpo negro não foi um mero acidente. Isso ficou evidenciado quando Einstein

[23], em 1907, utilizou a mesma idéia de quantização da energia para resolver outro problema

cuja explicação era imposśıvel dentro da teoria clássica: o calor espećıfico dos sólidos.

Nós sólidos, os átomos executam oscilações em torno de sua posição de equiĺıbrio, de-

vido à agitação térmica. Cada átomo pode ser imaginado como um oscilador harmônico

tridimensional e sua energia cinética média como sendo três vezes a de um oscilador uni-

dimensional. Da teoria clássica [24] sabemos que essa energia é igual a k
B
T . Portanto, a

energia térmica por átomo deve ser igual a 3k
B
T . Por átomo-grama, o valor dessa energia é

U = 3NAkB
T , sendo NA = 6, 023× 1023 átomos por mol, o conhecido número de Avogadro.

O calor espećıfico a volume constante é dado por

cυ = (∂TU)υ = 3NAkB
= 3R (2.10)

sendo que R = 8, 314 JK−1mol−1 é a constante universal dos gases. De fato, esse é o valor

padrão para o calor espećıfico dos sólidos em temperaturas ordinárias, isto é, temperaturas

não muito abaixo da temperatura ambiente, como foi observado por Doulong e Petit. Porém,

quando a temperatura dos sólidos decresce, o calor espećıfico também decresce, aproximando-

se de zero quando T → 0.
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Einstein foi o primeiro a notar e propor uma descrição teórica bem sucedida para o calor

espećıfico dos sólidos. Ele observou que a energia de oscilação de qualquer átomo nos sólidos

pode assumir apenas valores discretos, na mesma forma que os osciladores de Planck em

uma cavidade isotérmica. Mais especificamente, Einstein postulou que a energia média εm,

associada a cada grau de liberdade (componentes x, y e z de oscilação do átomo) pudesse

tomar apenas valores iguais a ε = nhν (n = 1, 2, 3 . . .) sendo ν a freqüência de oscilação do

átomo. Portanto, conforme a teoria clássica para a energia média de cada grau de liberdade

do átomo, a energia média para um átomo-grama passa a ser expressa por

U =
3NAhν

exp(hν/k
B
T ) − 1

=
3NAkB

T

exp(hν/k
B
T ) − 1

(
hν

k
B
T

)
(2.11)

Em temperaturas elevadas, próximas da temperatura ambiente, temos que (hν/k
B
T ) < 1 e

portanto, podemos usar a aproximação

exp(hν/k
B
T ) ∼= 1 +

hν

k
B
T

(2.12)

para obter

U = 3RT, com cυ = 3R (2.13)

que é o resultado clássico. Quando T → 0, temos que exp(hν/k
B
T ) − 1 = exp(hν/k

B
T ) e a

equação (2.9) toma a forma

U = 3NAhν exp(−hν/k
B
T ). (2.14)

O calor espećıfico fica expresso por

cυ = 3NAkB

(
hν

k
B
T

)2

exp(−hν/k
B
T ) (2.15)

o qual tende a zero quando a temperatura T tende a zero.
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Figura 2.1: Comparação entre os valores experimentais da capacidade térmica do diamante e os valores

previstos pelo modelo de Einstein, usando a temperatura caracteŕıstica θE = 1320K. Para transformar a

escala em Jmol−1K−1 basta multiplicar por 4,186. (Fonte: ref. [3])

O modelo de Einstein tem uma concordância qualitativa razoável com os dados experi-

mentais. De um modo geral, a invariância da capacidade térmica a altas temperaturas e a

sua queda a baixas temperaturas, previstos no modelo estão de acordo com os resultados

experimentais. No entanto, isso não ocorre em baixas temperaturas. Observa-se um grande

desacordo entre o modelo e os valores medidos do calor espećıfico. Nos cristais encontra-

se que ele tende a zero quando a temperatura tende a zero e não segue um decaimento

exponencial conforme previsto pelo modelo de Einstein, mas sim com o cubo da tempera-

tura (cυ ∼ T 3). A solução desta contribuição só pode ser efetuada com uma teoria mais

abrangente, a de Debye, que será discutida agora.
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2.3.3 Modelo Teórico de Debye

A teoria de Einstein explica o comportamento geral das curvas experimentais cυ(T ). Mas

a concordância com a experiência não é boa para baixas temperaturas. A equação (2.15 )

dá valores de cυ inferiores aos valores experimentais para essas temperaturas. A correção

dos desvios no modelo de Einstein foi proposta por Debye [25], assumindo que os átomos

ou moléculas são interligados por forças atômicas. Ele mostrou que o fato de considerar as

vibrações dos átomos da rede como independentes era uma aproximação grosseira, porque os

átomos da rede cristalina interagem uns com os outros, o que afeta suas vibrações normais.

Levaremos em conta esta interação lembrando que as vibrações dos átomos de um cristal

não podem ser nada mais do que uma superposição de modos próprios de posśıveis vibrações

nesse sistema.

Em um cristal podem existir vibrações longitudinais e transversais. Sejam υl e υt as cor-

respondentes velocidades de propagação; o número de modos normais de vibrações posśıveis,

de freqüência compreendida entre ν e ν + dν é, então [26]

4πV

[
1

υ3
l

+
2

υ3
t

]
ν2dν (2.16)

onde V é o volume do sólido. Como a energia média de uma oscilação harmônica linear é

dada pela equação (2.11), a energia dos modos próprios compreendidos entre ν e ν + dν é

então:

dU = 4πV

[
1

υ3
l

+
2

υ3
t

]
hν

exp(hν/k
B
T ) − 1

ν2dν (2.17)

É natural supor que as oscilações em um sólido não podem ultrapassar uma freqüência

máxima, νmax. A energia interna do sólido será:

U = 4πV

[
1

υ3
l

+
2

υ3
t

] ∫ νmax

0

hν

exp(hν/k
B
T ) − 1

ν2dν. (2.18)
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A freqüência máxima, νmax, é determinada de tal forma que o número total de modos normais

de vibrações seja igual ao número de graus de liberdade do cristal:

3L = 4πV

[
1

υ3
l

+
2

υ3
t

] ∫ νmax

0

ν2dν. (2.19)

Considerando as Eqs. (2.19) e (2.18), se escreve:

U =
9L

ν3
max

∫ νmax

0

hν

exp(hν/k
B
T ) − 1

ν2dν. (2.20)

Façamos:

x =
hν

k
B
T
, Tc =

hνmax

k
B

, (2.21)

então

U =
9R

T 3
c

T 4

∫ Tc/T

0

x3

ex − 1
dx, (2.22)

e

cυ =
9R

T 3
c

d

dT

[
T 4

∫ Tc/T

0

x3

ex − 1
dx

]
. (2.23)

Quando Tc/T � 1, podemos trocar a exponencial na integral por 1+x e obtemos o limite

clássico:

cν ∼= 3R quando
Tc

T
� 1. (2.24)

A baixas temperaturas, T → 0, a integral tende a
∫ ∞

0
x3/(ex − 1)dx e cν se comporta como

R(T/Tc)
3 como podemos ver na Figura 2.2. Vemos que na vizinhança de T = 0 a fórmula

de Debye dá valores superiores àqueles obtidos pela fórmula de Einstein (2.13).
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Segundo a fórmula de Einstein:

cυ ∼ R

(
hν

kT

)
e−hν/k

B
T para T → 0, (2.25)

enquanto a teoria de Debye fornece:

cυ ∼ R

(
T

Tc

)3

para T → 0. (2.26)

A experiência concorda com a teoria de Debye.

Figura 2.2: Capacidade térmica Cv de um sólido no modelo de Debye. A escala horizontal é a razão entre

a temperatura absoluta (T) e a temperatura de Debye (θ). A capacidade térmica é proporcional a T 3 para

T < 0.1θ e tende a 24, 943 J · mol−1 · K−1 quando T → ∞ (Fonte: ref. [3]).
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2.4 Anomalia de Schottky

Um sistema com dois ńıveis de energia é um sistema importante que pode servir de

exemplo básico para posśıveis generalizações. Apesar de sua simplicidade podemos fazer

interpretações importantes acerca de algumas propriedades. Consideremos um sistema de

dois ńıveis de energia, com um estado fundamental com energia ε0 = 0 e um estado excitado

com ε1 = Δε. Seja N0 e N1 os números dos estados fundamentais e excitados ocupados,

respectivamente. (Não temos dito o que está ocupando estes estados e não é necessário

especificar nada. Se poderia pensar em um grande número de átomos cada um com dois es-

tados eletrônicos, ou de moléculas de impurezas em um sólido que tem apenas duas posśıveis

orientações.) Assumindo N = N0 +N1 e fazendo toda a degenerescência igual a um, numa

distribuição de Bolztmann

N1

N
=

exp(−Δε/k
B
T )

1 + exp(−Δε/k
B
T )

=
1

1 + exp(−Δε/k
B
T )
. (2.27)

A energia do sistema é N1ε e a capacidade térmica é a derivada dessa energia com respeito

a temperatura. Então,

U = N1Δε = NΔε/[1 + exp(Δε/k
B
T )] (2.28)

Cυ =
∂U

∂T
= Nk

B

(Δε/k
B
T )2 exp(Δε/k

B
T )

[1 + exp(Δε/k
B
T )]2

(2.29)

A Figura 2.3 mostra a dependência da temperatura com a capacidade térmica. Note que

para uma temperatura em torno de T  0.41 a energia fornecida ao sistema praticamente

não contribui para Cυ. Entretanto, para temperaturas ligeiramente maiores, a capacidade

térmica começa a cair rapidamente (exponencialmente). Esta é a razão pela qual a energia

31
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Figura 2.3: Capacidade térmica de um sistema de dois ńıveis em função de T/ΔE, onde Δ é a distância entre

os dois ńıveis. A anomalia de Schottky da capacidade térmica é usada para determinar o desdobramento

dos ńıveis de energia dos ı́ons de metais, compostos e ligas de terras raras e metais de transição

(calor) é necessária para que o ńıvel superior comece a ser preenchido. Os picos na capacidade

térmica, correspondem à energia de separação.

Picos na capacidade térmica do tipo mostrado na Figura 2.3 são chamados de “Anom-

alias de Schottky” e são observados a temperaturas baixas em alguns sólidos. Para alguns

materiais, Δε é tão pequeno que as medições experimentais a temperaturas altas resultam

apenas em “caudas”. Para analisar esta situação note que a temperaturas altas a expansão

da capacidade térmica na equação (2.29) é (Nk
B
)/(Δε/k

B
T )2. Anomalias de Schottky são

observados em uma variedade de sólidos [27]. A equação (2.29) pode ser generalizada para

um sistema de N ńıveis de energia, a exemplo, sistemas que apresentam espectros tipo bandas

de enegia como os sistemas quasiperiódicos unidimensionais. Conseqüência de feito é que em

vez de termos apenas um pico caracterizando a anomalia teremos oscilações. Nos caṕıtulos
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seguintes deixamos esta afirmação um pouco mais segura quando calculamos e analizamos o

calor espećıfico de sistemas que tem esta caracteŕıstica em particular.

2.5 Determinação experimental do calor espećıfico

No estudo de termodinâmica, um conceito útil para quantificar uma certa quantidade de

calor transferida a um sistema é sem dúvida o conceito de calor espećıfico. Uma definição

simples pode ser dada assim: o calor espećıfico é a quantidade de calor que deve ser trans-

ferida a 1g de uma substância para que a sua temperatura seja elevada em 1◦C. Conforme

se sabe, essa quantidade de calor varia de substância para substância e, então, o calor es-

pećıfico é um parâmetro que caracteriza uma dada substância. Existem diversas técnicas

para a medição do calor espećıfico de uma substância e, aqui, mencionaremos duas delas,

normalmente utilizadas para ĺıquidos e sólidos.

A primeira técnica utiliza um caloŕımetro (este pode ser entendido como um recipiente

de paredes quase adiabáticas) contendo água, numa temperatura conhecida, e neste sistema

é introduzido, numa dada temperatura, um corpo feito da substância cujo calor espećıfico

se deseja medir. Após a medição da temperatura de equiĺıbrio do sistema, um balanço nas

transferências de calor possibilita determinar o calor especifico da substância do corpo imerso.

Este experimento é descrito em praticamente todos os livros que tratam de termodinâmica

básica. O problema experimental é proposto, em vários livros textos e o valor do calor

espećıfico da substância investigada é obtido utilizando-se a equação que dá o balanço de

calor do sistema: “calor absorvido é igual ao calor cedido”.

Alguns destes livros observam, entretanto, que parte do calor dispońıvel é transferido para

o meio ambiente, o que acarreta erros experimentais. Mesmo com erros, uma vez conhecida

uma estimativa razoável do calor espećıfico, o experimento poderia ser refeito impondo-se

a condição de que o sistema água/caloŕımetro tenha uma temperatura previamente deter-

minada, abaixo da temperatura ambiente, de forma a compensar perdas na parte final do

processo [28]. Uma pesquisa bibliográfica mais minuciosa indica que existem vários arranjos

engenhosos para considerar perdas de calor em um caloŕımetro usado na medição do calor
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espećıfico de uma substância, e um desses arranjos é proposto por Miranda et al. [29]. Já

uma discussão sobre a determinação de calor espećıfico utilizando a aproximação de que não

haja perdas de energia num certo tipo de caloŕımetro, constitúıdo de uma garrafa de aço

com tampa de PVC, é apresentada por Voulo et al. [30].

Uma segunda técnica de medição do calor espećıfico de um corpo não usa caloŕımetro, e

parte do pressuposto de que o sistema vai perder calor continuamente para o meio ambiente,

levando esse fato em consideração. Para usar esta técnica é necessário conhecer “como” o

sistema perde calor para o meio ambiente antes e após a imersão do corpo investigado, o

que é posśıvel através da aplicação da “lei de resfriamento (ou esfriamento) de Newton”. A

idéia básica é utilizar um recipiente com água, numa dada temperatura e, na água, colocar

o corpo cuja temperatura tenha sido previamente medida. A partir deste instante deve-se

medir, em intervalos regulares de tempo, a temperatura do sistema.

Existem pelo menos duas formas experimentais básicas que utilizam a lei de resfriamento

de Newton para a determinação do calor espećıfico de uma substância. Na primeira delas

o processo de imersão seguido das leituras de temperaturas é feito duas vezes: uma para

um corpo padrão, de calor espećıfico conhecido, e outra para o corpo cuja substância se

deseja determinar o calor espećıfico. Uma outra forma de utilização da lei do resfriamento

de Newton procura determinar a temperatura do sistema imediatamente antes da imersão

do corpo, e também a temperatura do sistema logo após a migração interna de calor devido

à imersão. Neste caso é pressuposto que o arranjo experimental seja tal que as migrações

internas de calor devido à imersão possam ser consideradas suficientemente rápidas, de tal

forma a se identificar uma “temperatura final de equiĺıbrio”. Identificada esta temperatura,

a equação de balanço de calor pode ser utilizada para a determinação do calor espećıfico.

Este racioćınio foi utilizado sem muito rigor matemático por Matos et al. [31].

2.6 Conclusões

Neste caṕıtulo apresentamos as idéias e definições básicas necessárias para uma com-

preenção inicial do que seja o calor espećıfico de uma substância. Mostramos os dois modelos
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teóricos que primeiro descreveram o comportamento do calor espećıfico em sólidos cristalinos:

o modelo teórico de Einstein e modelo teórico de Debye. Ainda mostramos a anomalia de

Schottky nos sólidos e duas das técnicas que podem ser usadas para encontrar experimental-

mente o valor do calor espećıfico para uma determinada substância. Nos próximos caṕıtulos

apresentaremos um estudo sobre a contribuição dos espectros de energia dos elétrons ao

comportamento do calor espećıfico em estruturas quasiperiódicas unidimensionais. Em par-

ticular, mostramos o modelo teórico para estruturas de bandas geralmente empregado na

implementação da contribuição dos ńıveis de energia ao calor espećıfico.
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Caṕıtulo 3

Calor Espećıfico em Estruturas

Quasiperiódicas

3.1 Introdução

Muitos dos materiais sólidos investigados na F́ısica da Matéria Condensada ou utilizados

em dispositivos eletrônicos, em geral não são encontrados na natureza. Eles são produzidos

artificialmente a partir de compostos qúımicos com auto grau de pureza ou até mesmo através

do processo de dopagem mediante a introdução de uma impureza, entre outros processos.

Os processos de fabricação de materiais estão tornando-se cada vez mais sofisticados, pos-

sibilitando a obtenção de estruturas artificiais não imagináveis até algumas décadas atrás.

É posśıvel por exemplo, utilizando a técnica de crescimento epitaxial por feixe molecular

(MBE), depositar camadas atômicas individuais, uma após a outra, formando uma multica-

mada ou super-rede.

Com o desenvolvimento tecnológico houve um esforço considerável voltado à śıntese e ao

estudo de materiais compostos e de estruturas artificiais tipo super-redes, formadas a partir

de camadas alternantes de materiais diferentes. Desta maneira foi posśıvel criar novos mate-

riais em laboratórios com propriedades distintas daquelas encontradas em seus constituintes
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isoladamente. Estas estruturas também podem ser feitas por técnicas de epitaxia de feixe

de vapor (VPE), das quais a mais comum é a MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapor

Deposition) e por vaporização catódica, também chamada de pulverização (sputtering).

Nos últimos anos, houve uma grande concentração de pesquisas no estudo de multica-

madas. As investigações em tais estruturas tiveram ińıcio a partir dos anos 70 e 80 e, desde

então tem sido considerável o número de trabalhos teóricos e experimentais desenvolvidos

[32]. Inicialmente os estudos foram voltados às propriedades eletrônicas de sistemas semi-

condutores ou metálicos, mas pesquisas devotadas à propagação de excitações elementares

também logo se desenvolveram.

Desde a descoberta da fase icosaédrica numa liga de Al-Mn por Shechtman et al. [33], es-

tudos em estruturas quasiperiódicas (quasicristais) têm chamado muita atenção por diversos

motivos. Um destes, é a de que elas exibem para algumas excitações, espectros altamente

fragmentados mostrando regiões de auto-similaridade. De um ponto de vista estritamente

matemático, tem sido conjecturado que seus espectros são conjuntos de Cantor no limite

termodinâmico [34, 35].

Com os avanços obtidos na fabricação de multicamadas e nas técnicas de caracterização,

tais como difração de nêutron ou espalhamento de raio-x, foi posśıvel conhecer novas carac-

teŕısticas f́ısicas e novas propriedades destas estruturas. Merlin et al. [36], motivados pelas

idéias de Levine e Steinhardt [37], cresceram a primeira super-rede quasiperiódica baseada

na seqüência de Fibonacci. Desde então, vários trabalhos têm sido publicados no campo

dos quasicristais unidimensionais [38]. Estes tipos de sistemas encontram-se classificados

como sistemas intermediários entre um cristal e um sólido amorfo [39]. Uma das principais

motivações para se estudar estas estruturas deve-se ao reconhecimento de que a localização

de estados eletrônicos, uma das áreas mais exploradas em f́ısica da matéria condensada [40],

pode ocorrer não apenas em sistemas desordenados mas também em sistemas determińısticos

quasiperiódicos [41].

Uma caracteŕıstica importante nas estruturas quasiperiódicas é o fato delas exibirem

propriedades coletivas que são completamente diferentes das de seus constituintes. Isso

ocorre por causa da presença de correlações de longo alcance, que são introduzidas pela

construção destes sistemas. Estas correlações interferem nos seus espectros, definindo assim
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uma nova descrição de desordem. De fato, tratamentos teóricos usando matriz-transferência

[42], demonstram que estes espectros são fractais.

Atualmente, muito já se sabe sobre aquelas excitações elementares apresentadas no

caṕıtulo 1 deste trabalho e como estas se propagam nestas estruturas. No mais, é amplo o

bastante, mas não completo, o conhecimento que se tem acerca dos espectros energéticos e

como estes contribuem de certa forma para o entendimento de algumas das propriedades que

por conveniência foram estudadas. A saber, algumas propriedades termodinâmicas. Neste

caṕıtulo, apresentamos inicialmente detalhes de como crescer uma estrutura de multica-

madas seguindo algumas seqüências quasiperiódicas. Faremos também importante revisão

da teoria e dos principais resultados teóricos publicados para estes sistemas, enfatizando

as contribuições que os espectros de energia fractais apresentados por estas excitações dão

ao campo de compreensão das propriedades termodinâmicas com ênfase no estudo do calor

espećıfico.

3.2 Super-redes - Controle artificial da estrutura eletrônica

Antes de nos devotarmos ao estudo do comportamento do calor espećıfico em super-redes

em si, faz-se necessário apresentarmos alguns conceitos e seqüências que foram e são usados

nos muitos trabalhos feitos com o intuito de explorar as propriedades de tais estruturas.

Uma primeira constatação acerca da fabricação de uma estrutura formada por camadas

alternadas pode ser atribúıda a Esaki e Tsu [43]. Eles propuseram a fabricação de uma

estrutura periódica artificial que consistia em camadas de dois materiais semicondutores. A

esta estrutura eles atribúıram o nome de super-rede. Hoje em dia, este termo tende a ser

usado para qualquer estrutura constitúıda por dois os mais materiais, tal que exista uma

periodicidade e, conseqüentemente, uma simetria de translação na direção de crescimento e

perpendicular ao plano das interfaces.

Desde o surgimento e mais acentuadamente depois do aprimoramento (décadas de 70 e

80, respectivamente), da técnica de crescimento de cristais atomicamente controlados através

de MBE (Epitaxia por Feixes Moleculares), esta mostrou-se altamente eficaz na construção
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de estruturas artificiais com aplicações para os mais diversos fins: desde estudos básicos

em f́ısica quântica, até o desenvolvimento de estruturas complexas para novos dispositivos

eletrônicos. Uma das estruturas mais estudadas crescidas por MBE são as super-redes.

Uma rede semicondutora, por exemplo, é formada pelo crescimento periódico e alternado de

camadas (espessura ≈ 10 − 100nm). Uma super-rede pode ser gerada a partir da repetição

de uma célula unitária (menor unidade que se repete na estrutura) que tenha dois, três

ou mais componentes correspondendo respectivamente cada um a camadas de materiais

diferentes. A repetição da célula unitária AB, por exemplo, corresponde a uma super-rede

ABABABAB. . . , ou repetir ABC que corresponde a uma super-rede ABCABCABC. . . .

Ilustrações do que foi dito pode ser visto na Figura 3.1

Atualmente muitas super-redes são crescidas não seguindo o tratamento que acabamos de

mencionar, mas regras análogas às que são usadas em algumas seqüências substitucionais.

Veremos como estas seqüências são geradas mais adiante. Algumas das seqüências sub-

stitucionais que têm atráıdo bastante atenção nos últimos anos são as seqüências de Fi-

bonacci, Thue-Morse e Peŕıodo-duplo. Detalhes de como crescer uma estrutura seguindo

estas seqüências serão dados agora.

A seqüência de Fibonacci, por exemplo, é a mais antiga das que consideramos aqui. Ela

surgiu no ano de 1202, e foi criada por Leonardo de Pisa (mais conhecido pelo nome de Fi-

bonacci, que significa “filho de Bonacci”), para descrever como se desenvolvia uma população

de coelhos, dadas determinadas regras de reprodução, e qual seria sua população total depois

de um peŕıodo fixo. Fibonacci observou que em cada geração de coelhos, existia uma relação

entre esta e as duas gerações anteriores. Esta relação é uma relação de recorrência, definida

por Fn = Fn−1 + Fn−2, para n ≥ 2 e seus primeiros termos são 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 . . .. Esta

seqüência é uma seqüência infinita, e tem uma caracteŕıstica interessante: no limite em que n

tende para infinito, a razão entre dois termos consecutivos (Fn/Fn−1) tende para um número

irracional conhecido pelo nome de “razão áurea”, a saber τ = (1 +
√

5)/2 = 1.61803398 . . .

. A super-rede de Fibonacci, crescida seguindo uma regra análoga àquela da seqüência de

Fibonacci é dada da seguinte forma: Sn = Sn−1Sn−2, sendo Sn a célula unitária e n ≥ 2.

Para a seqüência de Fibonacci, podemos também crescer nossa super-rede fazendo a sub-

stituição A → AB e B → A. O tamanho da célula unitária escala com Fn, como pode ser
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Figura 3.1: (a) Super-rede periódica com dois tipos de materiais, (b) Super-rede periódica com três tipos de

materiais; A, B e C representam materiais diferentes, n é a célula unitária de cada super-rede.

observado. Na Figura 3.2 ilustramos detalhes de como crescer uma super-rede semelhante a

esta seqüência.

Existem na literatura diversos trabalhos aplicando a seqüência de Fibonacci a sistemas

f́ısicos, incluindo estudos de propriedades supercondutoras [44], excitações em poláritons de

plásmons em super-redes do tipo Fibonacci constitúıdas de materiais dielétricos [45, 46],

piesoelétricos [47] e transmissão de luz [48, 49].

Outra seqüência quem tem sido bastante explorada é a de Thue-Morse, que surgiu em

1906 [50]. Para uma super-rede análoga a esta seqüência, o crescimento da célula unitária é

definido por: Sn = Sn−1S
+
n−1, com S+

n−1 = S+
n−1Sn−1 sendo n ≥ 1. Aqui S0 = A e S+

0 = B.

Outro modo de se construir a super-rede é seguir a regra de substituição, que neste caso é

A→ AB e B → BA.

O exemplo final aqui, é a seqüência de peŕıodo-duplo. Na verdade o termo seqüência é

mais apropriado quando se fala de uma cadeia de valores ou elementos matemáticos, seguindo

uma dada regra. A “seqüência” de peŕıodo-duplo teve sua origem no estudo da dinâmica
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Figura 3.2: Super-rede semicondutora: (a) Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o empilhamento

segue a seqüência de Fibonacci; (b) Modelo de super-rede quasiperiódica. O empilhamento das células

unitárias é periódica, mas o crescimento da célula segue uma determinada regra de crescimento. Neste caso

consideramos a seqüência de Fibonacci, para a quinta geração. A e B são materiais diferentes.

de sistemas [51]. Por exemplo, Steinmeyer et al. [52] observaram dobramento de peŕıodo

em fibras óticas não-lineares, através da aplicação de lasers. Outras aplicações incluem

o estudo da propagação de elétrons na aproximação tight-binding [53]. Para uma super-

rede semelhante a esta seqüência, a regra de recorrência é dada por Sn = Sn−1S
+
n−1, com

S+
n = Sn−1Sn−1. Aqui, n ≥ 1 e S0 = A, S+

0 = B. A regra de crescimento para esta estrutura

é A→ AB, B → AA.

Estas regras de substituição podem ser entendidas como condições de invariância, pois ao

aplicá-las às super-redes infinitas, as mesmas ficam invariantes. É fácil ver que o tamanho

da célula unitária da n-ésima geração também escala com 2n, mas a razão entre o número

de camadas de cada material não é constante: de fato ela tende para 2 quando se aumenta

indefinidamente o número de gerações [54].

Para as seqüências de Thue-Morse e peŕıodo-duplo, o tamanho da célula unitária aumenta

como uma potência da geração da seqüência. Isto pode ser visto diretamente das regras de

substituição, e está ilustrado da Figura 3.3 onde esboçamos um gráfico log-log do tamanho

da célula em função da geração. Pode-se notar [55, 56] que esta dependência tem influência
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direta nas propriedades destas estrutura quando comparadas as de Fibonacci.
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Figura 3.3: Comparação entre o crescimento das super-redes de Fibonacci (linha tracejada) e Thue-Morse e

Peŕıodo duplo (linha cont́ınua).

De uma maneira geral, não é uma tarefa simples analisar as propriedades destes sistemas.

Neste sentido é interessante aqui fazer uma comparação entre uma super-rede e uma rede

cristalina (por exemplo, do material A ou B que formam a super-rede).

Observando a Figura 3.4, que tem materiais com gaps1 diferentes, pode-se notar a

formação de poços de potencial separados por barreiras de maneira análoga ao que acontece

com o potencial periódico num cristal natural.

1Gap de energia ou intervalo de energia proibida refere-se ao intervalo de energia que separa o máximo da banda de valência

de um cristal do mı́nimo da banda de condução do cristal. Neste intervalo, em prinćıpio, não existe ńıveis de energia acesśıveis

aos elétrons.
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Figura 3.4: Super-rede semicondutora: (a) formada por camadas periódicas e alternadas de dois semicon-

dutores com energias de gap diferentes; (b) tendo energia de gap diferentes, há descontinuidade em energia

nas interfaces entre camadas adjacentes.

Nesta comparação, podemos dizer que os poços de potencial comportam-se como macro-

átomos numa rede cristalina com um distanciamento maior (esta distância, em comparação

com uma rede cristalina natural, é análoga ao parâmetro de rede que mede a distância

entre dois átomos) e dáı vem o nome super-redes cristalinas. Intuitivamente, é posśıvel su-

por que da mesma maneira que a disposição periódica ou quasiperiódica dos átomos numa

rede cristalina origina estados eletrônicos por todo o cristal, a disposição também periódica

ou quasiperiódica dos poços na super-rede origine estados do mesmo tipo. Na realidade a

afirmação anterior pode ser provada facilmente, calculando-se a estrutura eletrônica de uma

super-rede [8] pela qual observa-se a criação de estados eletrônicos na direção de crescimento

da super-rede, conhecidos também por bandas. Uma indicação de como isso pode ser real-

izado será dada mais adiante. Com este formalismo, apesar da ausência da periodicidade

das células unitárias em si, a existência de uma empilhamento periódico nos permite usar o

teorema de Bloch, definido no caṕıtulo 1 deste trabalho, para cada geração de crescimento

da super-rede.
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Sabemos que, quando as dimensões de um sistema são comparáveis ao comprimento de

onda de De Broglie (λB), o movimento dos portadores neste sistema torna-se quantizado, im-

plicando em mudanças no espectro energético e nas propriedades dinâmicas dos portadores.

Se somente umas das dimensões é comparável a λB, diz-se que o sistema comporta-se dinami-

camente como um sistema bidimensional (2D, poços quânticos). Limitando o movimento em

duas e depois em três direções, serão obtidos sistemas unidimensionais (1D, fios quânticos)

e zeros-dimensionais (0D, pontos quânticos). Por esta regra, como somente na direção de

crescimento das super-redes temos comprimentos comparáveis com λB, pode-se dizer que

uma super-rede é unidimensional. Num tratamento mais geral, as alterações que ocorrem

apenas na direção de crescimento de uma amostra afetam tanto a estrutura eletrônica nesta

direção como também nas outras duas.

Agora, lembrando que as super-redes são artificiais, podemos alterá-las da forma que for

conveniente para a realização de um determinado estudo. Por exemplo, podemos aumentar

ou diminuir a espessura de uma barreira ou poço de potencial, permitindo ou não a interação

entre elétrons em camadas adjacentes; podemos alterar a espessura total da amostra, ape-

nas crescendo mais ou menos camadas; podemos variar o número de elétrons na estrutura

controlando a dopagem, e assim por diante.

Por último, foram muitos os trabalhos e resultados obtidos acerca da relação dos espectros

energéticos das excitações elementares (fônons, mágnons, poláritons e etc.) que podem se

propagar nestas estruturas quasiperiódicas e suas contribuições e relações com as diversas

propriedades termodinâmicas destes mesmos sistemas, com destaque para o calor espećıfico.

Maiores detalhes podem ser encontrados nos próprios artigos [57, 58, 59]. Neste contexto,

na próxima seção apresentamos a teoria geral extensiva que fora usada em muitos artigos

para tais fins e alguns resultados obtidos com o uso da mesma.

3.3 Calor Espećıfico de Elétrons em Estruturas Quasiperiódicas

Nas últimas décadas extensas investigações teóricas e experimentais foram realizadas sobre

excitações coletivas em sistemas de camadas artificiais. Estes modelos, compostos por uma
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ampla variedade de materiais constituintes, forma uma intrigante classe de estruturas f́ısicas

cujas propriedades macroscópicas estão sujeitas à concepção e controle através da variação

da espessura e composição das camadas. A maioria dos estudos iniciais foram concentrados

sobre as propriedades de estruturas perfeitamente periódicas. Entretanto, a descoberta dos

quasicristais despertou um grande interesse em sistemas quasiperiódicos.

De uma forma geral, estruturas quasiperiódicas, que podem ser idealizadas como a re-

alização experimental de um quasicristal unidimensional, são constrúıdas a partir da so-

breposição de dois (ou mais) blocos que são organizados em uma forma desejada. Estes

sistemas apresentam um grau de desordem que pode ser definido como um estado inter-

mediário entre um cristal ordenado (sua definição e construção seguem regras puramente

determińısticas) e um sólido desordenado ou amorfo [60, 61].

Em particular, as propriedades f́ısicas das chamadas estruturas quasiperiódicas têm

atráıdo muita atenção de ambos os pontos de vista, tanto teórico como experimental. Em-

bora o termo quasicristal seja mais apropriado para compostos naturais ou ligas artificiais,

em uma dimensão não há diferença entre este e o caso de uma estrutura quasiperiódica for-

mada pelo arranjo incomensurável de células periódicas. Devido a esta motivação, Merlin

et al. [36], usando a técnica de epitaxia por feixe molecular (MBE), em 1985 constataram a

primeira super-rede quasiperiódica seguindo uma seqüência de Fibonacci.

Após esse trabalho pioneiro, outras estruturas quasiperiódicas foram encontradas exper-

imentalmente [62, 63]. De um ponto de vista teórico, um conjunto de propriedades f́ısicas

tem sido estudadas em estruturas quasiperiódicas. Entre eles, podemos citar os espectros de

energia de poláritons [64], fônons [65] e elétrons [66] e ondas de spin [67, 68], bem como a

magnetoresistência e as curvas de magnetização de filmes finos quasiperiódicos [69].

Uma caracteŕıstica muito interessante, comum a todos estes sistemas, é um padrão auto-

semelhante de seus espectros. De fato, os espectros de energia das part́ıculas e dos sistemas

acima referidos são altamente fragmentados e tendem ao conjunto de Cantor no limite ter-

modinâmico. A origem deste fractalidade pode ser atribúıda ao intervalo de longo alcance

induzido pela estrutura não-usual das seqüências quasiperiódicas hierárquicas utilizadas na

construção do sistema.

Desde então, uma questão muito interessante tem sido levantada e apresentada nos últimos
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anos: quais são as conseqüências de um espectro fractal de energia sobre o comportamento

das propriedades termodinâmicas de sistemas quasiperiódicos? Em um trabalho seminal,

Tsallis et al. [70] estudaram as propriedades do calor espećıfico de um espectro fractal de

energia gerado pela geometria triádica do conjunto de Cantor. Eles encontraram, como resul-

tado principal, que o calor espećıfico apresenta oscilações em torno da dimensão fractal dos

espectros. Além disso, observaram uma convergência não-uniforme entre os chamados espec-

tros de bandas e modelos discretos. A Figura 3.5 abaixo reproduz os resultados encontrado

por Tsallis.
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Figura 3.5: Calor espećıfico versus temperatura para um espectro idelizado tipo Conjunto de Cantor.

Estes resultados foram extendidos por Vallejos et al. [71, 72] para o caso do conjunto

de Cantor em duas escalas. Para esta situação mais geral, o calor espećıfico também exibe
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oscilações log-periódicas em torno da dimensão fractal. Posteriormente Carpena et al. [73],

utilizando as propriedades de um espectro multifractal mostrou em que condições os regimes

oscilatórios desaparecem. Conseqüentemente, Curado e Rego Monteiro [74] examinaram

as propriedades termodinâmicas de um sólido exibindo um espectro de energia dado por

um mapa loǵıstico. Ainda na mesma linha de racioćınio, da Silva et al. [75, 76] também

constataram log-oscilações no comportamento do calor espećıfico para espectros de energia

a partir de mapas loǵısticos. Na seqüência apresentamos a teoria geral usada nos muitos

trabalhos feitos nesta temática.

3.3.1 Estruturas de Bandas: Modelo Teórico

Consideremos um espectro de energia esquemático de um conjunto multifractal como

mostrado na Figura 3.6. Da figura podemos ver que

Δ1 = ε2 − ε1 ⇒ ε2 = ε1 + Δ1, (3.1)

Δ2 = ε4 − ε3 ⇒ ε4 = ε3 + Δ2, (3.2)

...

Δi = ε2i − ε2i−1 ⇒ ε2i = ε2i−1 + Δi. (3.3)

Deste modo, nesta representação esquemática do espectro de energia, o caso n = 1 (lem-

brando que n é o número de gerações) corresponde ao espectro cont́ınuo dado de ε1 a (ε1+Δ1).

Igualmente, n = 2 corresponde ao espectro cuja primeira banda vai de ε1 a (ε1 + Δ1) e a se-

gunda vai de ε3 a (ε3+Δ2) e assim por diante, para n aumentando. Considera-se a densidade

de ńıveis de energia dentro de cada banda como sendo constante. Neste caso um fractal ou

multifractal emerge para o limite de n→ ∞. Este modelo é virtual e absolutamente geral e

pode ser aplicado para qualquer sistema que apresente um espectro fractal ou multifractal

onde se queira estudar suas propriedades f́ısicas ou excitações em sistemas quasiperiódicos.

Obviamente o número de bandas depende da seqüência escolhida. No que segue, considera-se
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a normalização dos espectros, de tal forma que as bandas fiquem dentro do limite de 0 a 1

(em unidades de �ω).

Figura 3.6: Espectro de energia esquemático, mostrando as quatro primeiras gerações na construções de um

conjunto fractal

Dentro da estat́ıstica clássica de Boltzmann, a função de partição é dada por [77]

ZN =

∫ ∞

0

ρ(ε) exp(−βεi) (3.4)

onde N é o número de bandas do espectro multifractal, e β é 1/k
B
T . Consideramos a

constante de Boltzmann (k
B
) igual a unidade, e fazemos a densidade de estados ρ(ε) = 1,

por simplicidade. Subseqüentemente, com cálculos simples, é fácil escrever a equação (3.5)

como

ZN =
1

β

2N−1∑
1=1,3,5,...

exp(−βεi)[1 − e−βΔi ] (3.5)

onde N é o número de bandas do espectro multifractal. Por exemplo, no caso da seqüência
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de sistemas quasiperiódicos do tipo Fibonacci, N = FN . Uma vez que conhecemos a função

de partição, é posśıvel calcular o calor espećıfico usando a seguinte equação:

CN = β2∂
2 lnZN

∂β2
. (3.6)

Daqui por diante usaremos C(T ) para representar o calor espećıfico. Fazendo o logaritmo

natural da equação (3.5), diferenciando duas vezes com respeito a β, e substituindo na

equação (3.6), obtemos

CN = 1 +
βfN

ZN

− g2
N

Z2
N

(3.7)

onde

fN =
2N−1∑

i=1,3,5,..

[ε2i exp(−βεi) − ε2i+1 exp(−βεi+1)] (3.8)

e

gN =
2N−1∑

i=1,3,5,..

[εi exp(−βεi) − εi+1 exp(−βεi+1)]. (3.9)

Notemos que é necessário apenas conhecermos a distribuição dos ńıveis de energia do espectro

multifractal de um dado sistema para então calcularmos usando as Eqs. (3.5), (3.8), e (3.9)

a contribuição ao calor espećıfico com a equação (3.7).

Toda esta teoria é geral e tem sido aplicada a inúmeros sistemas [78, 79, 80]. Em especial,

aos sistemas quasiperiódicos [11, 42] que, como sabemos tem uma caracteŕıstica peculiar que

é apresentar para diversas excitações um espectro fragmentado. Na próxima seção apresenta-

mos um modelo que nos permitirá obter a estruturas de bandas eletrônicas nas super-redes.

Adiante mostraremos nossos resultados para o calor espećıfico eletrônico com o uso deste

modelo ao considerarmos a estat́ıstica extensiva de BG apresentada nesta seção. Uma jus-

tificativa para o uso da estat́ıstica clássica em lugar de uma apropriada para um sistema
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de férmions é por que, como explicado por Vallejos et al [72], os elétrons comportam-se

como part́ıculas de Boltzmann uma vez que os gaps em seus espectros são convenientemente

pequenos.

3.3.2 O Modelo Tight-Binding

O conhecimento da estrutura de bandas eletrônicas de um cristal é de fundamental im-

portância para o entendimento de muitas propriedades tais como: elétricas, magnéticas,

ópticas, térmicas e elásticas. Isso explica os esforços tanto experimentais quanto teóricos

dispendidos em estudar a estrutura de bandas.

São vários os métodos existentes para o cálculo da estrutura de bandas em cristais. Pode-

se dizer que de acordo com a ciência formal, um método pode ser classificado como emṕırico,

semi-emṕırico ou de primeiros prinćıpios (“ab-initio”). Os dois primeiros ajustam alguns

parâmetros com dados experimentais, (ex: Tight-Binding) enquanto que os últimos não.

O ponto comum para quase todos os métodos sejam eles emṕıricos ou não, é a aproximação

de um elétron e o trabalho computacional, além do uso do teorema de Bloch. As primeiras

tentativas de se calcular a estrutura de bandas para os cristais, datam do ińıcio do século

passado, sendo Bloch (1928) quem deu os passos iniciais neste sentido; conseguindo alguns

resultados qualitativos através do método de combinação de orbitais atômicos (LCAO), o

qual foi desenvolvido para o estudo de moléculas em qúımica quântica. A diferença entre

os vários métodos existentes, consiste basicamente em como cada um assume a forma do

potencial de um elétron e a base para a expansão da função de onda.

A escolha do método semi-emṕırico Tight-Binding dentre tantos outros, “ab-initio” ou

mesmo emṕıricos, foi devido ao interesse em verificar até que ponto um método relativamente

mais simples que os demais, com qualidades como interpretação local do problema e tempo

de trabalho computacional pequeno, pode fornecer resultados qualitativos e quantitativos

satisfatórios.

O modelo Tight-Binding (TB) é um instrumento importante para a descrição de sistemas

envolvendo um grande número de átomos, especialmente no caso de cristais sólidos [81]. Ele

permite obter, de maneira aproximada, energias e funções de onda de elétrons em agrupa-
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mentos de átomos, que podem ser moléculas, cadeias atômicas, superf́ıcies ou sólidos [82].

A idéia central do método é considerar que os átomos estão suficientemente afastados e que,

conseqüentemente, o comportamento da função de onda nas proximidades de cada átomo é

essencialmente determinada pelo potencial desse átomo. Isso permite que a função de onda

do grupo de átomos possa ser aproximada por uma combinação linear de orbitais desses

átomos. Portanto, o método também é chamado de LCAO (do inglês, linear combination of

atomic orbitals). O próprio Bloch foi pioneiro na utilização do método na teoria de sólidos

eletrônicos [82].

Para simplificar os cálculos é freqüente considerar que os orbitais de diferentes átomos

são ortogonais. Essa aproximação adicional também é inspirada na suposição de que os

átomos estão suficientemente afastados. Isso quer dizer que os orbitais atômicos usados

estão confinados em regiões que são pequenas quando comparadas com as distâncias inter-

atômicas, ou seja, que em cada orbital o elétron está fortemente ligado a um dos núcleos.

Dáı o nome do método. Para efetuarmos o cálculo do calor espećıfico eletrônico, precisamos

calcular os estados energéticos acesśıveis aos elétrons. Vejamos então a descrição do método.

Nosso modelo é descrito por uma cadeia unidimensional de N elementos (átomos ou

moléculas). Cada elemento tem associado a si um potencial quântico e, portanto uma ener-

gia. O Hamiltoniano do modelo em um certo ponto da cadeia pode ser aproximado pelo

hamiltoniano Hat do átomo naquele ponto, adicionado de uma correção devido a presença

dos orbitais vizinhos. Consideramos que as funções de onda ψn dos átomos são bem local-

izadas (fortemente ligadas ao núcleo), isto é, se ψn é uma função de onda tal que

Hatψn = εnψn (3.10)

então ψn(�r) deve tender a zero quando o |�r| for da ordem da distância entre os átomos. O

Hamiltoniano se escreve

H = Hat + ΔU (3.11)

onde ΔU é referida correção ao Hamiltoniano devido aos orbitais dos átomos vizinhos. O
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modelo consiste em aproximar cada estado estacionário e localizado do sistema por uma

combinação linear dos orbitais dos átomos componentes, ou seja, das autofunções de Hat

|ϕi〉 =
N∑

n=1

cin|ψn〉. (3.12)

Utilizando esta função de onda na equação de Schrödinger obtemos

H|ϕi〉 = Ei|ϕi〉
N∑

n=1

cinH|ψn〉 = Ei

N∑
n=1

cin|ψn〉. (3.13)

A aplicação de 〈ψm| na equação acima resulta

N∑
n=1

cin〈ψm|H|ψn〉 = Ei

N∑
n=1

cin〈ψm|ψn〉.

N∑
n=1

cin〈ψm|H|ψn〉 − Ei

N∑
n=1

cin〈ψm|ψn〉 = 0

N∑
n=1

cin(Hmn − EiSmn) = 0 (3.14)

onde Hmn = 〈ψm|H|ψn〉 e Smn = 〈ψm|ψn〉.
A resolução da equação acima exige um certo esforço computacional, pois a solução não

trivial desta equação é encontrada através do cálculo do determinante de uma matriz de

ordem igual ao número de átomos presentes na cadeia. Entretanto, podemos usar um dos

métodos mais utilizados nos últimos anos; a técnica de matriz transferência. Sua principal

vantagem em relação aos outros métodos é o fato deste ser bastante flex́ıvel. Para tanto,

precisamos reescrever o Hamiltoniano do problema:

Hmn = 〈ψm|Hat|ψn〉 + 〈ψm|ΔU |ψn〉

Hmn = εn〈ψm|ψn〉 + tmn. (3.15)
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O termo 〈ψm|ψn〉 é chamado de integral de superposição e o termo tmn é chamado

integral de hopping ou termo de hopping. Sem perder generalidade supõe-se que os

orbitais de cada átomo forma uma conjunto ortogonal, isto é, 〈ψm|ψn〉 = δmn. Isso significa

que em cada orbital o elétron estaria localizado perto do átomo, em comparação com as

distâncias aos outros átomos. Desta forma ainda podemos escrever o Hamiltoniano como

H =
∑

n

εn|ψn〉〈ψn| +
∑
m�=n

tmn|ψm〉〈ψn|. (3.16)

Considerando-se que os orbitais influenciam significativamente apenas nos primeiros vizinhos,

e utilizando o fato de que ψn = 〈�r|ψn〉, podemos escrever a equação de Schrödinger para

uma cadeia unidimensional de átomos da seguinte forma

t[ψn+1 + ψn−1] + Vnψn = Eψn (3.17)

onde Vn é o valor da energia associada com o orbital ψn do śıtio n, t é o termo de hopping, que

consideramos por simplicidade igual a unidade e E o valor da energia acesśıvel ao sistema.

Temos que encontrar todos os valores de E. Para isto utilizaremos o formalismo de matrizes

de transferência. Neste contexto, a última equação pode ser escrita na forma matricial como

segue

⎛
⎝ ψn+1

ψn

⎞
⎠ = M(n)

⎛
⎝ ψn

ψn−1

⎞
⎠ (3.18)

onde M(n) é a matriz transferência. Sucessivas aplicações da matriz transferência M(n) nos

mostram a seguinte relação:

⎛
⎝ ψn+1

ψn

⎞
⎠ = M(n)M(n− 1) . . .M(2)M(1)

⎛
⎝ ψ1

ψ0

⎞
⎠ (3.19)

O cálculo do produto destas matrizes-transferência é completamente equivalente a resolver

53
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a equação de Schrödinger no sistema quasiperiódico. Para o nosso sistema consideramos

que o potencial V toma apenas dois valores diferentes VA e VB, respectivamente, arranjados

de acordo com a seqüência quasiperiódica. Redefinindo o zero de energia, escolhemos, sem

perda da generalidade, dois valores opostos para os potenciais, isto é, VA = V e VB = −V ,

onde V é o valor do potencial que pode ser positivo ou negativo (consideramos V = 0.6 eV ).

Para a rede quasiperiódica de Fibonacci, a matriz transferência é dada pela seqüência de

M(n)s matrizes bases, cuja forma é dada por [42, 83]

Mj =

⎛
⎝ E − Vj −1

1 0

⎞
⎠ (3.20)

onde j = A,B. Vamos definir Mn pelo produto das Fn matrizes MA e MB, sendo Fn o

chamado número de Fibonacci. É fácil demonstrar que Mn obedece a relação de recorrência

Mn+1 = Mn−1Mn para n ≥ 1 . (3.21)

Note que a equação (3.21) depende da energia E. Desde que Mn seja uma matriz unimodular

(seu determinante é igual a unidade), a energia espectral do sistema é determinada pelos

valores de energia E que satisfaçam |TrMn| ≤ 2, onde Tr significa o traço da matriz. Isto

corresponde a procura de energias cujas soluções não aumentam exponencialmente.

Para casos de sistemas reais os elementos de matrizes são considerados como os parâmetros

que são obtidos através dos dados experimentais ou por outros métodos de cálculo baseados

em primeiros prinćıpios. Apesar da aparente simplicidade do método TB, em muitos casos os

resultados obtidos usando este método têm boa concordância qualitativa com os resultados

obtidos usando os métodos baseados nos primeiros prinćıpios (de acordo com a terminologia

atual, chamamos estes métodos ab-initio) e com dados experimentais. Vamos encontrar um

exemplo de tal concordância neste trabalho. De modo geral, os cálculos usando o método de

TB são extremamente rápidos e permitam analisar e comparar as propriedades eletrônicas

de vários tipos de estruturas. Apesar da quantidade da informação dispońıvel no método

TB ser bastante restrito, este método é apropriado para análise preliminar de propriedades
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eletrônicas, antes de começar as aplicações dos métodos mais pesados e complexos.

Para os sistemas que estudamos, onde consideramos cadeias unidimensionais crescidas

seguindo a lógica das seqüências artificiais de Fibonacci e Peŕıodo Duplo, respectivamente,

os espectros de energias utilizando o método descrito anteriormente está mostrado nas figuras

abaixo. Notemos que para cada seqüência existe um conjunto de bandas (com excessão do

caso em que o número de elementos da seqüência é igual a 1, para o qual existe apenas uma

banda). Este espectro é semelhante ao mostrado na Figura 3.6. Para sua implementação

chamamos εi o valor da energia associada às extremidades das bandas. Assim sendo, ε1 e

ε2 são os valores de energia da parte inferior e superior, respectivamente, da primeira banda

de energia (a primeira banda na extremidade inferior do gráfico), ε3 e ε4 são os valores de

energia da parte inferior e superior da segunda banda. E assim por diante. Os resultados

para o calor espećıfico eletrônico utilizando a equação 3.7 estão na próxima seção.
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Figura 3.7: Espectro de energia para seqüência de Fibonacci.
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Figura 3.8: Espectro de energia para seqüência de Peŕıodo Duplo.

3.4 Resultados Numéricos

Já vimos que para um espectro de energia tipo conjunto de Cantor, o valor em torno do

qual o calor espećıfico associado a este espectro oscila coincide com sua dimensão fractal.

Evidentemente, este fato está relacionado com a bem definida caracteŕıstica matemática

t́ıpica desses objetos fractais. Eles possuem auto-similaridade para qualquer escala, isto é,

cada pequena parte do objeto contém cópias idênticas do todo, com dimensão fractal dada

por df = ln 2/3 = 0, 6309 . . ., independentemente da escala usada para investigar o objeto.

Neste caso ele é um objeto fractal idealizado, que não possui correspondente no mundo real,

como para os espectros fractais da excitações elementares em quasicristais.

56
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Vamos agora discutir os nossos resultados numéricos para o calor espećıfico eletrônico

por considerarmos a estat́ıstica extensiva de BG representado pela equação (3.7) e obtidos a

partir dos espectros apresentados para as super-redes de Fibonacci e Peŕıodo Duplo usando

o modelo teórico descrito na seção anterior. Nas Figuras 3.9 a 3.12 mostramos o gráfico do

calor espećıfico em função da temperatura para os espectros de elétrons em uma super-rede

do tipo Fibonacci. Seus perfis definem claramente duas classes de oscilações: uma para os

números de gerações pares e outro para os ı́mpares.
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Figura 3.9: Calor espećıfico de elétrons numa escala log-periódica em unidades de k
B

para as gerações pares

(n=4, 6, 8 e 10) de um sistema quasiperiódico unidimensional de Fibonacci.

Este comportamento peculiar é uma espécie de assinatura, que não é encontrado em

nenhuma outra estrutura quasiperiódica [84]. Podemos também concluir que, o número de

oscilações observadas no calor espećıfico está relacionado com o número de geração n (mais
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oscilações aparecem com n aumentando).

Ainda podemos ver, comparando as figuras, que a amplitude das oscilações ı́mpares é

maior do que a amplitude das oscilações pares. É interessante observar que um comporta-

mento bastante semelhante é encontrado para o calor espećıfico de super-redes magnéticas

[56] e semicondutoras [79], ambas do tipo Fibonacci. Isso significa que, embora estejamos

lidando com sistemas f́ısicos diferentes, o padrão de empilhamento influencia fortemente as

propriedades f́ısicas, o que se reflete no comportamento do calor espećıfico.
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Figura 3.10: Calor espećıfico numa escala log-periódica para as gerações ı́mpares (n=3, 5, 7 e 9) de uma

super-rede quasiperiódica unidimensional de Fibonacci.

Em todas estas situações descritas aqui, para temperaturas altas (T → ∞), o calor es-

pećıfico para todos os n números de gerações converge e decai com T−2. Este comportamento
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assintótico é geral, e é devido ao fato de todos os sistemas estudados serem considerados lim-

itados. Por outro lado, quando T → 0, o calor espećıfico exibe um perfil caracteŕıstico de

oscilações, não importando o modelo considerado.

Na Figura 3.11 e 3.12 mostramos o calor espećıfico de espectros também de elétrons de

uma super-rede que segue um empilhamento análogo ao da seqüência de Peŕıodo Duplo, no

modelo tight-binding, na estat́ıstica de BG.
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Figura 3.11: Calor espećıfico eletrônicos versus temperatura em unidades de k
B

numa escala logaŕıtmica

para as gerações de Peŕıodo Duplo. Os parâmetros f́ısicos são os mesmos usados nas duas figuras anteriores

Tal como na super-rede de Fibonacci, existem oscilações embora elas não tenham o mesmo

padrão de comportamento como no caso de Fibonacci, ou seja, dois grupos de oscilações

correspondentes as gerações pares e ı́mpares.
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Figura 3.12: Calor espećıfico de elétrons em unidades de k
B

numa escala log-periódica para um sistema

quasiperiódico unidimensional tipo Peŕıodo Duplo.

No entanto, é interessante notar que, diferentemente do caso Fibonacci, não existe qual-

quer relação entre o número de oscilações com o número n de gerações. Além disso, o padrão

das oscilações é mais desordenado do que o de Fibonacci.

Isto pode ser considerado como uma conseqüência do fato que a super-rede de Peŕıodo

Duplo é mais desordenada do que super-rede de Fibonacci. Podemos inferir que o padrão

de empilhamento é novamente determinante para o padrão de oscilação do calor espećıfico.
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3.5 Conclusões

Neste caṕıtulo apresentamos inicialmente alguns detalhes de como crescer uma super-rede

análoga as seqüências substitucionais de Fibonacci, Thue-Morse e Peŕıodo Duplo. Vimos

também como o arranjo da super-rede pode controlar, em analogia com a rede cristalina,

seus estados eletrônicos. Reproduzimos o resultado seminal que traz à tona a pergunta: quais

as conseqüências que um espectro fractal leva ao comportamento das propriedades de alguns

sistemas? Depois descrevemos a teoria geral extensiva usada para se obter o comportamento

do calor espećıfico de excitações elementares em super-redes. Mostramos e discutimos o

modelo Tight-Binding ressaltando como podemos obter através deste método os estados

eletrônicos para os sistemas quasiperiódicos unidimensionais. Por fim apresentamos e discu-

timos alguns de nossos resultados teóricos para o calor espećıfico de elétrons usando a equação

de Schrödinger na aproximação Tight-Binding e a teoria extensiva de Boltzmann-Gibbs em

super-redes quasiperiódicas unidimensionais de Fibonacci e Peŕıodo Duplo. Nossos resul-

tados numéricos mostram que o calor espećıfico de elétrons numa super-rede de FB possui

um comportamento oscilatório, tal que o padrão dos perfis dessas oscilações é bem definido

em duas classes. Uma para o número de gerações pares e outra para o número de gerações

ı́mpares. Desta forma, isso dá a estes sistemas uma espécie de assinatura. No próximo

caṕıtulo, alvo principal de todo esta trabalho fazemos uso da mecânica estat́ıstica não ex-

tensiva proposta de Tsallis para calcularmos o calor espećıfico de estruturas quasiperiódicas

unidimensionais.
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Calor Espećıfico e Mecânica

Estat́ıstica Não-Extensiva

4.1 Introdução

Os conceitos de entropia e extensividade são de fundamental importância na Ter-

modinâmica e na Mecânica Estat́ıstica. Durante aproximadamente 130 anos, o conceito

de entropia tem sido descrito através de uma expressão particular, chamada entropia de

Boltzmann-Gibbs (BG)

S
BG

= k
B

log(W ), (4.1)

onde a entropia (S) é o produto da constante de Boltzmann (k
B
) pelo logaritmo do número

de microestados (W ) do sistema.

Neste contexto, o conceito de extensividade tem sido largamente utilizado em muitos

livros-texto de termodinâmica e mecânica estat́ıstica [77]. Como é bem conhecido, este

conceito está diretamente associado à propriedade da aditividade da entropia. Para situações

de equiĺıbrio termodinâmico, toda teoria estat́ıstica de ensemble está estabelecida com base

nesta propriedade, que em última análise pode ser vista como uma conseqüência direta

decorrente do chamado prinćıpio de Boltzmann.
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Recentemente, estudos de sistemas f́ısicos que envolvem a presença de efeitos não-

extensivos têm despertado um grande interesse, principalmente porque tais sistemas não

são convenientemente descritos pela estat́ıstica de BG. São inúmeros os sistemas que apre-

sentam caracteŕısticas não-extensivas. A presença de caracteŕısticas não-extensivas é comum

em sistemas astrof́ısicos, sistemas magnéticos e sistemas que apresentam evolução temporal

da entropia entre outros.

De um modo simplificado, podemos afirmar que a não-extensividade pode ocorrer quando:

(i) as interações são de curto alcance sendo o sistema de tamanho finito e menor do que o

alcance das interações ou (ii) com interações de longo alcance sendo o tamanho do sistema

qualquer. Com base neste contexto, acredita-se que a mecânica estat́ıstica atual possua

limitações, existindo a necessidade de uma reformulação dos conceitos de entropia e exten-

sividade.

Durante os últimos anos, uma expressão para a entropia, proposta pelo f́ısico Constan-

tino Tsallis [85], tem sido considerada com uma posśıvel generalização da entropia de BG.

Tal proposta está centrada numa nova perspectiva, diretamente relacionada com a negação

do conceito de extensividade e aditividade. Este novo formalismo, comumente chamado de

entropia de Tsallis ou estat́ıstica de Tsallis ou até mesmo mecânica estat́ıstica não-extensiva,

tem sido aplicado a inúmeros sistemas, em diversas áreas da ciência, que vão desde a cos-

mologia [86] passando pela f́ısica do estado sólido [87, 88] até a teoria de informação [89].

Esta teoria tem se adapto às caracteŕısticas f́ısicas de muitos sistemas f́ısicos e ainda

preserva as propriedades fundamentais da entropia na segunda lei da termodinâmica, ou seja,

que a entropia do universo aumenta com o tempo em todos os processos f́ısicos. Este novo for-

malismo para a termodinâmica e f́ısica estat́ıstica está fundamentado na expressão para o en-

tropia proposta por Tsallis. Esta abordagem tem como ponto de partida uma entropia, e mais

alguns outros parâmetros, que são todos caracterizadas por um parâmetro livre q descrevendo

o comportamento não-extensivo do sistema. No limite q = 1 pode-se facilmente demonstrar

que o comportamento extensivo da mecânica estat́ıstica Boltzmann-gibbsoniana é recuper-

ado. Aparentemente, este formalismo seria mais um exerćıcio matemático acadêmico, no

entanto na natureza são muitos os sistemas que são melhor descritos para q �= 1 do que no

caso extensivo q = 1.

63
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Neste caṕıtulo apresentamos nossa proposta para o cálculo do calor espećıfico eletrônico

em estruturas quasiperiódicas (tipo Fibonacci e Peŕıodo Duplo) como aquelas que vimos

no caṕıtulo anterior deste trabalho usando para tanto a equação de Schrödinger numa

aproximação Tight-Binding considerando a mecânica estat́ıstica não-extensiva proposta por

Tsallis. Inicialmente trazemos um exposição conceitual sobre os parâmetros extensivos e

não-extensivos, além de uma discussão filosófica sobre os conceitos de aditividade e exten-

sividade. Em seqüencia, apesar de na literatura se fazer presente textos que trazem de forma

brilhante a descrição não-extensiva [90], apresentamos uma breve revisão, pois compreen-

demos que neste trabalho ela se faz necessária. Neste sentido, a idéia é discutir as principais

propriedades não-extensivas decorrentes do novo formalismo. Com este acompanhamento,

expomos nossa proposta para o cálculo do calor espećıfico em termos desta descrição em

estruturas quasiperiódicas, uma vez que, da literatura sabemos que as mesmas apresentam

um espectro de energia (ou espectro de dispersão) altamente fragmentado, exibindo padrões

auto-similares.

4.2 Mecânica estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs

A mecânica estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs foi formulada a mais de um século e, desde

então, tem tido um sucesso notável para uma enorme variedade de sistemas. A entropia

foi formulada termodinamicamente no século XIX por Clausius. Posteriormente, Boltz-

mann e Gibbs desenvolveram a teoria da mecânica estat́ıstica, com a entropia ocupando

um papel central. Eles associaram a idéia termodinâmica de entropia com uma abordagem

probabiĺıstica do sistema, onde se tem microestados i com probabilidade pi. Com efeito, a

entropia, na forma de Boltzmann-Gibbs-Shannon, é

S
BG

= −k
B

W∑
i=1

pi ln pi; (4.2)

onde k
B

é uma constante positiva (que sem perda de generalidade consideramos igual à

unidade), W é a quantidade de microestados. Quando se tem equiprobabilidade dos macroes-
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tados, pi = 1
W

, (hipótese de equiprobabilidade) a entropia S
BG

pode ser expressada como

S
BG

= k
B

lnW (4.3)

Esta equação, conhecida como o prinćıpio de Boltzmann, é uma das expressões fundamentais

da mecânica estat́ıstica. É fácil ver que (4.2) satisfaz várias propriedades matemáticas [20].

Entre elas, temos S
BG

é não-negativo, côncavo, extensivo e estável (ou experimentalmente

robusto).

Desde sua formulação original, existe o interesse em esclarecer se o prinćıpio de Boltz-

mann deveria ser posśıvel de derivar da dinâmica microscópica, já que refere-se a estados

microscópicos. Com efeito, a mecânica estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs (BG) ainda está

baseada em hipóteses como a de caos molecular e ergodicidade [91]. Apesar da falta de uma

derivação fundamental, a estat́ıstica de BG tem tido, sem dúvida nenhuma, enorme sucesso

em sistemas nos quais dominam interações de curto alcance espacial ou temporal. Para este

tipo de casos, a ergodicidade e a (quase) independência são favorecidas e a abordagem de

S
BG

é valida.

4.2.1 Extensividade e aditividade

Os conceitos de aditividade e extensividade são diferentes. Se um sistema A tem uma

dada quantidade associada S(A) esta quantidade é dita aditiva em relação a uma lei de

composição particular, da seguinte forma

S(A+B) = S(A) + S(B); (4.4)

onde o śımbolo + no argumento de S refere-se à lei de composição. Isto é verdadeiro para a

maior parte dos sistemas f́ısicos de interesse sob a hipótese de poder desprezar as interações

entre elementos pertencentes a diferentes subsistemas. Em particular, não é verdadeiro para

sistemas com interações de longo alcance onde as interações entre elementos que pertencem

65
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a subsistemas diferentes são comparáveis com as interações dentro de cada subsistema. No

caso de N subsistemas diferentes, a relação (4.4) se generaliza imediatamente na forma

S(
N∑

i=1

Ai) =
N∑

i=1

S(A)i. (4.5)

Para o caso especial de subsistemas iguais, Ai = A, se tem que

S(
N∑

i=1

Ai) = S(NA) = NS(A). (4.6)

Por outro lado, o conceito de extensividade se relaciona com a seguinte expressão

lim
N→∞

|S(N)|
N

<∞. (4.7)

Um sistema extensivo tem um comportamento assintótico com o número de subsistemas

N tal que existe um fator de proporcionalidade finito entre |S(N)| e N . Mais precisa-

mente, aditividade em relação a uma dada lei de composição implica extensividade, onde

limN→∞ S(N A)/N = S(A). Portanto, se pode considerar que um sistema extensivo é ass-

intoticamente aditivo. Um conceito central na mecânica estat́ıstica não-extensiva é o de

extensividade, que será discutido ao longo do presente trabalho.

4.3 Mecânica estat́ıstica não-extensiva

Metáforas, generalizações e unificações são ingredientes naturais e desejáveis da evolução

das teorias e conceitos. A f́ısica, em particular, percorre obviamente este caminho desde seus

primórdios. Um dos fatos mais recentes à prova disso é a tentativa de generalização da então

entropia de BG. Em conseqüência ao exposto na seção anterior, é completamente plauśıvel

que outras entropias f́ısicas, em acréscimo à de BG, possam ser definidas com o objetivo de

tratar sistemas anômalos, para os quais a hipótese simplificadora da ergodicidade e/ou inde-

pendência (no sentido da ausência das correlações) não sejam posśıveis. Torna-se cada vez
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mais óbvio que existe uma enorme quantidade de interessantes sistemas naturais, artificiais

e sociais [92] que violam condições ora estabelecidas na mecânica estat́ıstica padrão.

Neste âmbito foi introduzido em 1988 por Constantino Tsallis uma nova forma entrópica

que fornece uma estat́ıstica não-extensiva e que recupera naturalmente a abordagem ex-

tensiva de BG. Este formalismo, que está fundamentado numa generalização da entropia,

foi inicialmente apresentado como uma possibilidade técnica para a descrição de sistemas

anômalos, envolvendo interações de longo alcance, efeitos de memória microscópica efetiva

e comportamento (multi)fractal. A saber, o novo postulado para a forma entrópica é dado

por

Sq = k
B

1 − ∑W
i=1 p

q
i

(q − 1)

(
W∑
i=1

pi = 1 ; q ε �
)
, (4.8)

onde k
B

é a constante de Boltzmann, W o número total de possibilidades microscópicas e

pi a probabilidade de ocorrência da i-ésima configuração com energia εi. A soma é real-

izada sobre todas as possibilidades e q denota um parâmetro livre descrevendo o grau de

não-extensividade, e que em prinćıpio, deveria ser determinado pela dinâmica microscópica

intŕınseca do sistema. Se tomarmos o caso particular q = 1, a equação (4.8) se reduz à en-

tropia de Boltzmann-Gibbs (4.2) (de um modo mais geral, q = 1 recupera todo o formalismo

usual da mecânica estat́ıstica) [93].

O valor do ı́ndice entrópico é uma caracteŕıstica do sistema, ou da classe de universalidade

do sistema [94]. Se acredita que o valor de q para um sistema espećıfico deve ser determinado

a priori da dinâmica microscópica. Isto tem como fundo a discussão sobre a origem dinâmica

da mecânica estat́ıstica, e que, mesmo no formalismo de BG, ainda não está completamente

compreendida.

Além disso, no formalismo não-extensivo surgem outros ı́ndices q; o conjunto de ı́ndices

é chamado de q-tripleto relacionados com a sensibilidade às condições iniciais, a relaxação

e o estado estacionário [95]. Os ı́ndices são parte da descrição de diferentes aspectos de um

sistema que, no caso do formalismo BG, coincidem e são iguais à unidade. Embora a relação

entre eles ainda não esteja completamente entendida, recentemente importantes avanços têm

sido feitos [96].
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Por outro lado, o formalismo tem um sólido fundamento teórico [97], e alguns resulta-

dos anaĺıticos entre os quais destacamos as propriedades da q-entropia: Sq é não-negativa,

côncava (estabilidade termodinâmica), estável (experimentalmente robusta), apresenta um

paralelo completo com termodinâmica, e teoremas q-invariantes, como o teorema H, a trans-

formada de Legendre, o teorema de Ehrenfest, a igualdade de Pesin, entre muitos outros.

Em particular, um dos pontos mais fortes a favor da mecânica estat́ıstica não-extensiva é

sem dúvida o fato de ter uma lei de potência (assintótica) como função densidade de prob-

abilidade. Como toda abordagem axiomática, a validade dos postulados é verificada pelas

conclusões a que eles levam. Assim vamos investigar alguns resultados conseqüentes da

definição (4.8) mais adiante.

Neste sentido, o formalismo não-extensivo tem sido objeto de intenso interesse de muitos

autores e tem tido enorme sucesso na descrição de fenômenos complexos que, em geral, ex-

ibem comportamentos do tipo lei de potência [98]. Em particular, em sistemas dinâmicos

dissipativos de baixa dimensionalidade, como por exemplo o mapa loǵıstico no limiar do caos

[99], sistemas dinâmicos conservativos de baixa dimensionalidade [100], sistemas Hamiltoni-

anos de muitos corpos [101], sistemas quânticos (emaranhamento quântico) [102], turbulência

[103], sistemas sociais, financeiros e naturais [92].

4.3.1 Propriedades Generalizadas

Para se formular uma generalização de uma teoria é preciso violar pelo menos um de

seus postulados. A entropia generalizada, proposta por Tsallis, viola a aditividade (parte do

terceiro postulado fundamental da termodinâmica). Vejamos como isso ocorre. Se consider-

armos um sistema composto por dois outros sub-sistemas independentes (A) e (B), o terceiro

postulado estabelece que a entropia do sistema composto é dada pela soma das entropias de

cada sub-sistema:

SA∪B = S(A) + S(B). (4.9)

Na formulação de Tsallis, um sistema composto apresenta entropia generalizada
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S(A∪B)
q = S(A)

q + S(B)
q + (1 − q)S(A)

q S(B)
q (4.10)

onde q é o ı́ndice entrópico que caracteriza a generalização. É evidente que o caso q = 1

recupera a aditividade. Outras variáveis, além da entropia, também são generalizadas no

formalismo de Tsallis; o ı́ndice inferior q representará esta generalização e o ı́ndice BG

denotará a estat́ıstica usual. (1 - q) dá a medida da não-aditividade (também referida como

não-extensividade). Se q < 1, o sistema é super-aditivo (S
(A∪B)
q > S(A∪B)

BG
) e se q > 1, o

sistema é sub-aditivo (S
(A∪B)
q < S(A∪B)

BG
).

A violação da aditividade representa o rompimento com um conceito muito básico na

termodinâmica - o de sistema isolado. Um sistema isolado é aquele que não troca matéria

nem energia nem informação com suas vizinhanças. Sendo o sistema composto (A ∪ B)

formado pela união dos sub-sistemas independentes (A) e (B), o termo S(A) da equação (4.9)

representa a entropia do sistema (A) antes de ser posto em contato com o sub-sistema (B)

- portanto o sistema (A) isolado; similarmente para S(B). Quando postos em contato para

forma o sistema composto, cada sistema contribui com sua parte. Na equação (4.10), é como

se na formação do sistema (A∪B), o sub-sistema (B) contribúısse com S
(A)
q [1+ 1

2
(1−q)S(B)

q ]

e o sistema (B) contribúısse com S
(B)
q [1 + 1

2
(1 − q)S

(A)
q ]. Isso significa que antes do sistema

composto de formar os sub-sistemas já sentiam um ao outro, e não eram, portanto, isolados.

Se considerarmos um sistema composto (A ∪ B) no qual os espaços de fase dos sub-

sistemas sejam estatisticamente independentes (p
(A∪B)
ij = p

(A)
i p

(B)
j ), obtemos como resultado

a equação (4.10), que dá o caráter não-extensivo de Sq. Outra propriedade importante é

a concavidade. A entropia de Boltzmann-Gibbs é côncava, isto é, a equação (4.9) é uma

função que apresenta um e só um máximo. Esta é a propriedade que satisfaz a segunda lei

da termodinâmica (e também o segundo postulado) e garante a estabilidade dos sistemas.

A entropia generalizada Sq é sempre côncava (exibe um único ponto de máximo) para q > 0

e sempre convexa (exibe um único ponto de mı́nimo) para q < 0. Dessa forma, Sq satisfaz a

segunda lei da termodinâmica, que poderia ser reescrita como: “A entropia de um sistema

isolado em equiĺıbrio é um extremo”. Se q > 0, esse extremo é um máximo e aqui está

inclúıdo o caso usual q = 1. Se q < 0, o extremo é um mı́nimo. Ter um único extremo é
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Calor Espećıfico e Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva

uma caracteŕıstica importante do formalismo de Tsallis.

Se analisarmos o ensemble microcanônico, no qual todos os estados acesśıveis são

equiprováveis (pi = 1/W ), a equação (4.8) dá

Sq[1/W ] = k
B

W 1−q − 1

1 − q
. (4.11)

Por esta expressão, Sq é monotonamente crescente com W para q < 1, e satura (isto é,

aproxima-se assintoticamente de um valor limite) para q > 1. Além disso, esta equação

representa o valor máximo (mı́nimo) da equação (4.8) para q > 0 (q < 0). De modo análogo,

a equação (4.3) é o máximo valor posśıvel para a equação (4.2). Isso permite manter a

interpretação de entropia como uma medida da desordem do sistema quando q > 0. Para

q < 0, a associação entre os dois conceitos continua válida, mas agora o estado de completa

ordem é Sq = ∞.

No ensemble canônico de Tsallis, a energia pode flutuar em torno do valor esperado

generalizado 〈E〉q , definido por [93]

Uq ≡ 〈E〉q =
W∑
i=1

pq
iEi. (4.12)

Esta definição origina uma distribuição de probabilidades dada por

pi =
1

Zq

[
1 − (1 − q)

Ei

k
B
T

] 1
1−q

≡ 1

Zq

e
− Ei

k
B

T

q (4.13)

onde Zq é a função de partição generalizada que garante a normalização das probabilidades

definida da seguinte forma:

Zq =

∫
ρ(ε)[1 − β(1 − q)εi]

1
1−q dε. (4.14)

Aqui surge uma diferença fundamental: no formalismo de Boltzmann-Gibbs, a dis-

tribuição de probabilidades é dada por uma lei exponencial, enquanto na mecânica estat́ıstica

generalizada, a distribuição obedece a uma lei de potência (equação (4.13)). Se q > 1, a
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distribuição (4.13) tem um decaimento mais lento do que a função exponencial (de um ar-

gumento negativo, como é o caso da lei exponencial de BG). Isso faz com que os estados de

energia mais elevados sejam visitados mais freqüentemente na estat́ıstica de Tsallis do que

na estat́ıstica de BG. Se q < 1, a situação se inverte e a equação (4.13) tem decaimento

muito mais acentuado do que uma exponencial, ao ponto de apresentar valores negativos (ou

imaginários) para a probabilidade, quando

Ei

k
B
T
>

1

1 − q
, (4.15)

o que é fisicamente inaceitável. Alguns valores particulares de q < 1 apresentam probabili-

dades crescentes com a energia, quando ocorre (4.15), o que também é fisicamente inaceitável.

Para corrigir este problema, Plastino et al. introduziram um corte (cut-off ) [104] na dis-

tribuição de probabilidades, que impõe que pi = 0 quando ocorre a condição (4.15). Este

corte é denominado corte de Tsallis (cut-off ). Neste caso (q < 1), a distribuição de probabil-

idades é de suporte compacto, essencialmente diferente da distribuição de Boltzmann-Gibbs.

A Figura 4.1 ilustra as diferenças entre as distribuições.

Vamos agora estreitar o paralelo entre as mecânicas estat́ısticas de Boltzmann-Gibbs

e Tsallis. Nos inspiraremos nas equações (4.3) e (4.11), que dão a entropia do ensemble

microcanônico em ambos os formalismos, para definir a função q-logaritmo generalizado

[105]:

lnq[x] ≡ x1−q − 1

1 − q
, ∀ (x, q). (4.16)

onde a função logaritmo usual é um caso particular, lnq→1 x. Com isso, a entropia generali-

zada (equação (4.2)) fica reescrita na forma

Sq = −k
B

W∑
i=1

pq
i lnq pi. (4.17)
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Figura 4.1: Distribuição de probabilidades para diferentes valores de q. Decaimento lento (q = 2), exponen-

cial (q = 0, 99), e “cut-off” (q = −1, q = 0, 5, q = 0, 75 e q = 1, 1).

Vamos denominar a inversa da função q-logaritmo generalizado como função q-exponencial

generalizada

ex
q ≡ [1 + (1 − q)x]

1
1−q (4.18)

que se reduz à função exponencial ex
q = ex quando q → 1. Com isso, a distribuição de

probabilidade no ensemble canônico (equação (4.13)) fica pi ∝ e
−Ei/k

B
T

q , em perfeita analogia

com a estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs. Dessa forma, por analogia somos levados a reescrever

a equação (4.17) na forma
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Sq = k
B

lnq W. (4.19)

4.3.2 Relação com a Termodinâmica

A otimização da entropia Sq, usando para tal os mesmos processos pelos quais se extrema

a entropia de Boltzmann para os ensemble canônico e grande canônico (bem como seus

derivados) conduz à obtenção da ligação entre a entropia não-extensiva e um conjunto de

quantidades, como temperatura e potenciais essenciais ao estabelecimento de uma relação

entre Sq e a termodinâmica, permitindo desta forma a definição de uma mecânica estat́ıstica

não-extensiva [93].

Neste sentido, definindo o v́ınculo como [106]

U ≡
W∑
i

pq
i εi (4.20)

e a otimização de Sq = k
B

lnq W resulta

pi =
eq(−βεi)

Zq

; eq(x) = ex
q (4.21)

onde a função de partição é escrita como

Zq ≡
W∑
i=1

eq(−βεi). (4.22)

Nas expressões acima

lnq ≡ x1−q − 1

1 − q
; lnq→1 = lnx, (4.23)

eq(x) ≡ [1 + (1 − q)x]1/(1−q) ex
q→1 = ex. (4.24)
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Por introduzir T ≡ 1/(k
B
β) é fácil provar que

1

T
=
∂Sq

∂Uq

, (4.25)

Fq ≡ Uq − TSq = − 1

β
lnq Zq, (4.26)

Uq = −∂[lnq Zq]

∂β
(4.27)

e

Cq = T
∂Sq

∂T
= −T ∂

2Fq

∂2T
=
∂Uq

∂T
. (4.28)

Portanto, os efeitos da não-extensividade em algumas relações termodinâmicas são expĺıcitos

nas equações acima. No limite extensivo q → 1, as relações termodinâmicas usuais são

recuperadas. Na seqüencia expomos nossa proposta para o cálculo do calor espećıfico ge-

neralizado para uma distribuição de bandas de energia fractal tipo as apresentadas pelas

estruturas quasiperiódicas.

4.4 Calor espećıfico generalizado

Sistemas cujos espectros são fractais ou multifractais têm sido bastante estudados nos

últimos anos. O entendimento completo do comportamento de muitas propriedades f́ısicas

destes sistemas ainda está longe de ser completamente efetivado devido à complexidade

dos próprios sistemas. Por outro lado, novas aplicações e novos métodos de estudo dos

seus espectros têm sido feitos e conseqüentemente uma luz em suas propriedades tem sido

desenvolvida, possibilitando uma melhor compreensão acerca desses sistemas.
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Como exposto anteriormente Tsallis et al [70] estudaram o comportamento do calor es-

pećıfico de um espectro tipo conjunto de Cantor. Conseqüentemente Vasconcelos et al.

[64] analisaram o calor espećıfico de um desses sistemas, os chamados sistemas quase-

periódicos, cujo espectro das excitações são fractais tipo Cantor. Foi encontrado um com-

portamento oscilatório tipo logaritmo-periódico no comportamento do calor espećıfico, tanto

para a propagação de excitações elementares [55, 67, 68] quanto para excitações mistas como

poláritons, no limite de baixas temperaturas.

Estruturas desse tipo já foram bastante exploradas, no entanto o uso da estat́ıstica não-

extensiva proposta por Tsallis apresentada em forma de revisão na seção anterior, é bem

adequado para sistemas que apresentam de alguma forma um perfil fractal, e portanto nossa

proposta é aplica-lá para o cálculo de grandezas termodinâmicas ampliando um pouco mais

a compreensão das propriedades desses sistemas.

Nesta seção calculamos o calor espećıfico generalizado. Para tanto, por considerarmos

a estat́ıstica não-extensiva proposta por Tsallis, lançamos mão de uma função de partição

definida da seguinte forma:

Zq =

∫
ρ(ε)[1 − β(1 − q)εi]

1
1−q dε. (4.29)

Com cálculos simples é fácil, considerando a densidade de estados ρ(ε) = 1 e k
B

= 1 por

simplicidade, desenvolver a equação anterior. Usando a regra de resolução de integral por

substituição de variáveis fazendo

u = 1 − β(1 − q)εi (4.30)

podemos reescrever a equação (4.29) para uma banda de energia de forma tal que

Zq = −
∫ εi+1

εi

1

β(1 − q)
u

1
1−q du. (4.31)

A solução generalizada desta equação para todas as bandas de energia do espectro é
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Zq =
1

β(2 − q)

2N−1∑
i=1,3,5...

[e2−q
q (−βεi) − e2−q

q (−βεi+1)] (4.32)

onde N é o número de bandas do espectro. Analogamente na estat́ıstica não-extensiva define-

se uma expressão para o calor espećıfico como presumido por Curado et al. [74] que em vez

de usar o logaritmo natural faz uso de um logaritmo generalizado como segue

Cq(T ) = β2∂
2 lnq Zq

∂β2
. (4.33)

Nas expressões acima

lnq(x) ≡ x1−q − 1

1 − q
; lnq→1 = lnx, (4.34)

eq(x) ≡ [1 + (1 − q)x]1/1−q; ex
q→1 = ex. (4.35)

Fazendo uso da equação generalizada para a função de partição Zq definida na equação (4.32)

combinada com a equação para o calor espećıfico generalizado na equação (4.33) encontramos

a primeira derivada de lnq Zq que resulta em

∂ lnq Zq

∂T
= Z−q ∂Zq

∂T
, (4.36)

onde

∂Zq

∂T
=

1

T
(Zq − gqN

). (4.37)

Estes cálculos se reduzem a

Cq(T ) =
∂

∂T
(TZ1−q

q − TZ−q
q gqN

) (4.38)
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de maneira tal que desenvolvendo esta última expressão e organizando os termos de potência

de Zq em ordem decrescente a nossa expressão particular para o calor espećıfico generalizado

fica

Cq(T ) = (2 − q)Z1−q
q +

2(1 − q)g
N

+ βf
N

Zq
q

− q
g2

N

Z1+q
q

(4.39)

onde gqN
e fqN

são funções do expoente q definidas da seguinte forma:

gqN
=

2N−1∑
i=1,3,5...

[−εieq(−βεi) + εi+1eq(−βεi+1)] (4.40)

fqN
=

2N−1∑
i=1,3,5...

[ε2
i e

q
q(−βεi) − ε2

i+1e
q
q(−βεi+1)] (4.41)

É evidente notar que a expressão encontrada para o calor espećıfico generalizado se reduz à

expressão para o calor espećıfico extensivo encontrado no caṕıtulo anterior quando q → 1.

Cq(T ) −→ C(T ) = 1 +
βfN

ZN

− g2
N

Z2
N

(4.42)

Assim como também é notório o fato das expressões para as funções gqN
e fqN

(não-

extensivas) também de reduzem as expressões padrões (extensivas).

gqN
−→ gN =

2N−1∑
i=1,3,5,..

[εi exp(−βεi) − εi+1 exp(−βεi+1)] (4.43)

e

fqN
−→ fN =

2N−1∑
i=1,3,5,..

[ε2i exp(−βεi) − ε2i+1 exp(−βεi+1)] (4.44)

Ainda em concordância com os resultados anteriores, outrossim é necessário apenas con-

hecermos como é a distribuição do espectro de energia de um dado sistema para então de-

terminarmos o comportamento do calor espećıfico. O expoente q nas expressões é chamado
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Calor Espećıfico e Mecânica Estat́ıstica Não-Extensiva

de ı́ndice de não-extensividade. Enfim toda a mecânica estat́ıstica de Boltzmann-Gibbs é

recuperada tomando o limite q → 1 [93].

4.5 Resultados Numéricos

Iremos agora apresentar os resultados numéricos relativos ao calor espećıfico generalizado

dado pela equação (4.39) para espectros de elétrons obtidos de sistemas quasiperiódicas

unidimensionais tipo Fibonacci e Peŕıodo Duplo. Para adquirir estes resultados os espectros

da propagação de elétrons nos respectivos sistemas foram obtidos usando o mesmo método

e os mesmos parâmetros usados para se obter os resultados para o cálculo do calor espećıfico

eletrônico com a expressão clássica como feito no caṕıtulo 3; ou seja, resolvemos a equação

de Schrödinger numa aproximação tight-binding.

Observemos que alguns de nossos resultados reproduzem qualitativamente e quantitati-

vamente os resultados obtidos para os mesmos sistemas com a expressão clássica. Como

esperado, uma vez sendo a proposta de Tsallis uma posśıvel generalização para a mecânica

estat́ıstica extensiva de BG, o cheque para nossa proposta seria obter resultados semelhantes

aos já encontrados quando o parâmetro de não-extensividade tomasse valores próximos de

1. Para valores de q < 1 tanto para os resultados referentes a Fibonacci como para Peŕıodo

Duplo aparecem cortes (cut-off) como conjecturado por Tsallis.

Vejamos a Figura 4.2. Dela notamos com clareza que para o aumento do ı́ndice de não-

extensividade de q = 0.5 a q ≈ 1 existem certos valores que dão resultados fisicamente não

aceitáveis, isto é, imaginários. Acreditamos que este problema possa ser resolvido com a

aplicação de funções de partição novas [106]. Ainda podemos notar o aumento no calor

espećıfico na região de baixa temperatura.

A medida que o ı́ndice de não-extensividade toma valores próximos de 1, como nos casos

de q = 1.0001, para a super-rede de Fibonacci e, q = 1.001 para a super-rede de Peŕıodo

Duplo as curvas para o calor espećıfico generalizado reproduzem os resultados obtidos para

estes mesmos sistemas com a expressão clássica.
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Figura 4.2: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura de um

sistema quasiperiódico unidimensional tipo Fibonacci com ı́ndice de não-extensividade q variando e número

de geração fixo.

Nas Figuras4.3, 4.4 e 4.5 mostramos os gráficos do calor espećıfico em função da tempe-

ratura que correspondem ao valor de q = 1.0001 para a super-rede de Fibonacci. Vejamos

que os perfis de oscilação da Figura 4.3 definem claramente duas classes de oscilações: uma

para os números de gerações pares e outra para os números de gerações ı́mpares, tal como o

resultado encontrado para este sistema no caso extensivo. Isso mais uma vez reforça a idéia

de que a super-rede de Fibonacci tem uma peculiaridade, uma forma de assinatura, que não

é encontrada em nenhuma outra super-rede. Ainda na mesma linha de racioćınio podemos

ver em detalhes nas Figuras 4.4 e 4.5 duas classes de oscilações. Comparando as figuras

podemos notar que as amplitudes das oscilações ı́mpares é maior as das oscilações pares.
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Figura 4.3: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para os

números de gerações (n = 3 até n = 10) de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Fibonacci com

ı́ndice de não-extensividade q ≈ 1.
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Figura 4.4: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para

as gerações (n = 4, 6, 8 e 10) de sistema quasiperiódico unidimensional tipo Fibonacci com ı́ndice de

não-extensividade q ≈ 1.
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Figura 4.5: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para as

gerações ı́mpares (n =3, 5, 7 e 9) de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Fibonacci com ı́ndice

de não-extensividade q ≈ 1.
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Nas Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 vemos o calor espećıfico para q > 1. Destes resultados con-

clúımos que a medida que o parâmetro de não-extensividade vai aumentando (q = 1.1,

q = 1.2 e q = 1.3) as oscilações à temperaturas baixas, marca registrada do calor espećıfico

de excitações elementares, vão diminuindo ao ponto de chegarem a desaparecer.

1E-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1 1

1

2

3

4

 n=4
 n=5
 n=6
 n=7
 n=8
 n=9
 n=10

 

 

C
q(T

)

Log (T)

q=1.1

Figura 4.6: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para as

gerações (n = 4 até n = 10) de um sistema unidimensional tipo Fibonacci com ı́ndice de não-extensividade

q = 1.1.
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Figura 4.7: Calor espećıfico generalizado em unidades de k
B

em função da temperatura para um sistema

quasiperiódico unidimensional tipo Fibonacci com ı́ndice de não-extensividade q = 1.2 e o número de gerações

de n = 4 até n = 10.
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Figura 4.8: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para

as gerações (n = 4 até n = 7) de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Fibonacci com ı́ndice de

não-extensividade q = 1.3 .

85
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Nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 mostramos o calor espećıfico generalizado de elétrons para

um sistema quasiperiódico unidimensional do tipo Peŕıodo Duplo. Em detalhe na Figura

4.9, mostramos que, tal como para Fibonacci, reproduzimos o calor espećıfico extensivo de

elétrons usando a mecânica estat́ıstica não-extensiva quando o parâmetro de não extensivi-

dade é aproximadamente 1, como feito no caṕıtulo anterior. Ainda mostramos nas figuras

seguintes como é o comportamento do calor espećıfico quando aumentamos o parâmetro de

não-extensividade.
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Figura 4.9: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para as

gerações (n = 3 até n = 10) de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Peŕıodo Duplo com ı́ndice de

não-extensividade q ≈ 1.
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Figura 4.10: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para

as gerações pares (n = 2 até n = 10) de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Peŕıodo Duplo com

ı́ndice de não-extensividade q = 1.001.
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Figura 4.11: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para as

gerações ı́mpares (n=3, 5, 7, 9 e 11) de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Peŕıodo Duplo com

ı́ndice de não-extensividade q = 1.001.
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Figura 4.12: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para as

gerações de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Peŕıodo Duplo com ı́ndice de não-extensividade

q = 1.1.
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Figura 4.13: Calor espećıfico generalizado de elétrons em unidades de k
B

em função da temperatura para as

gerações de um sistema quasiperiódico unidimensional tipo Peŕıodo Duplo com ı́ndice de não-extensividade

q = 1.2.
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4.6 Conclusões

Neste caṕıtulo primeiramente mostramos um pequeno paralelo entre a mecânica es-

tat́ıstica extensiva de Boltzmann-Gibbs e a não-extensiva de Tsallis. Nesta última mostramos

ainda em que condições a probabilidade assume valores fisicamente aceitáveis neste forma-

lismo. Depois, calculamos anaĺıtica e numericamente o calor espećıfico de estados eletrônicos

para sistemas quasiperiódicos (quasicristais) unidimensionais que obedecem regras de cresci-

mento análogas às das seqüências matemáticas de Fibonacci e Peŕıodo Duplo.

Obtivemos um comportamento logaritmo-periódico no limite de baixas temperaturas para

o calor espećıfico tal como aparece para este mesmo parâmetro quando se usa a estat́ıstica

padrão. Nossos resultados mostram que para valores de q < 1 existe um “cut-off” como

conjecturado por Tsallis. A medida que o ı́ndice de não-extensividade q tende a 1 (um)

o perfil das oscilações nos resultados para Fibonacci definem claramente duas classes de

oscilações, uma para número de gerações pares e outra para os ı́mpares, em concordância

com trabalhos anteriores. O peŕıodo bem definido nas oscilações indica que o calor espećıfico

é uma função log-periódica da temperatura.

Para Peŕıodo Duplo não observamos tal feito. Notamos apenas que as oscilações são mais

desorganizados e que acreditamos ser conseqüência decorrente do padrão de empilhamento.

Para q > 1 as oscilações vão diminuindo. Comparando nossos resultados com os obtidos em

trabalhos anteriores, observamos que estes estão em concordância, pois no gráfico do calor

espećıfico há oscilações que estão ente 0.6 e 1, com espectro normalizado de energia. Nesse

sentido, este trabalho reforça a idéia de que a mecânica estat́ıstica não-extensiva proposta

por Tsallis é uma posśıvel generalização da então mecânica estat́ıstica padrão de Boltzmann-

Gibbs.
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Caṕıtulo 5

Conclusões Gerais e Perspectivas

Futuras

Nesta dissertação estudamos o comportamento teórico do calor espećıfico eletrônico em

sistemas quasiperiódicos unidimensionais do tipo Fibonacci e Peŕıodo Duplo usando para

tanto o formalismo extensivo de Boltzmann-Gibbs, bem como o não-extensivo proposto

por Constantino Tsallis. Vale salientar aqui que não se pode afirmar que este ou aquele

formalismo é o mais apropriado, uma vez que em ambos os formalismos a discussão sobre a

origem da dinâmica na mecânica estat́ıstica ainda não está completamente compreendida.

Comparando os resultados teóricos obtidos através dos diferentes formalismos, conclúımos

que de uma forma geral, o padrão encontrado para o calor espećıfico eletrônico no forma-

lismo extensivo (caṕıtulo 3) é analiticamente e numericamente preservado através de uma

expressão particular que encontramos, quando o valor do parâmetro não-extensivo q no

formalismo correspondente (caṕıtulo 4) assume valor próximo de 1 para qualquer um dos

sistemas considerados quando usamos os mesmos parâmetros para se calcular o calor es-

pećıfico. Isto vem reforçar e alavancar a aplicabilidade deste novo formalismo que até então

é considerado como uma provável generalização do formalismo usual.

Detalhadamente, no caṕıtulo 3, obtivemos o comportamento para o calor espećıfico

eletrônico em sistemas quasiperiódicos unidimensionais, através do uso da teoria extensiva de

BG e de um modelo microscópico (Tight-Binding) para a propagação de elétrons que nos per-
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mitiu calcular a estrutura de bandas nestes sistemas e conseqüentemente o calor espećıfico.

Acreditamos que este método, apesar da quantidade de informações ser bastante restrita

seja apropriado para análise preliminar de propriedades eletrônicas, antes da aplicação de

métodos mais complexos. Para a super-rede de Fibonacci, nossos resultados exibem perfis

bem definidos para duas classes de oscilações tal como encontrado em trabalhos anteriores.

Uma para os números de gerações pares e outra para os ı́mpares. Outros dois pontos que

também foram observados são: a relação existente entre o número de oscilações e o número

de gerações (mais oscilações aparecem quando o número da geração aumenta) e a percepção

que as amplitudes das oscilações ı́mpares são maiores do que as amplitudes das oscilações

pares. Por outro lado, os resultados para a super-rede de Peŕıodo Duplo mostram que este

sistema não apresenta qualquer relação entre as oscilações e tão pouco entre o números de

oscilações e o número da geração tal como acontece em Fibonacci. Percebemos que para

este modelo o comportamento das oscilações é mais complexo em comparação ao primeiro

caso, a ponto de associarmos este comportamento ao padrão de empilhamento, que no caso

de Peŕıodo Duplo é mais desordenado.

O principal resultado deste trabalho está no caṕıtulo 4. Nele primeiramente encontramos,

usando a mecânica estat́ıstica não-extensiva proposta por Constantino Tsallis, uma expressão

particular para o calor espećıfico. Como uma posśıvel generalização, nossa expressão eviden-

temente retoma o caso padrão no limite que q → 1. Em particular, um dos pontos mais fortes

a favor desta teoria não-extensiva é sem dúvida o fato de ter uma lei de potência (assintótica)

como função de densidade. Calculamos a distribuição generalizada para o nosso problema.

Observamos que se q > 1, a distribuição tem um decaimento mais lento do que a função

exponencial (de um argumento negativo). Isso faz com que estados com maior energia sejam

visitados mais freqüentemente na estat́ıstica de Tsallis do que na estat́ıstica de BG. Para

q < 1, a situação se inverte e a distribuição tem decaimento mais acentuado, ao ponto de

apresentar valores negativos (ou imaginários). Este resultado vem reforçar à distribuição a

necessidade da introdução para alguns valores de q do cut-off conjecturado pelo próprio

Tsallis para eliminar resultados fisicamente não aceitáveis.

Neste contexto, no comportamento do calor espećıfico eletrônico generalizado a tempe-

raturas baixas para valores de q < 1 tanto referente a super-rede de Fibonacci como para
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a de Peŕıodo Duplo aparecem cortes (cut-off) como conjecturado por Tsallis. À medida

que o ı́ndice de não-extensividade é aproximado de 1, notamos que reproduzimos tanto para

Fibonacci como para Peŕıodo Duplo os resultados encontrados com a mecânica estat́ıstica

de BG. Como era de se esperar. Neste sentido, respectivamente, é notório as classes de os-

cilações, a relação entre o número de oscilações e o número de gerações para o primeiro caso

e conseqüêntemente a não observação desses detalhes para o segundo sistema. Isso reforça

também a idéia de que esta teoria é uma posśıvel generalização do caso usual. Para valores

de q > 1.1, o perfil bem definido das oscilações vai desaparecendo de maneira tal que, o

caráter distingǘıvel entre as classes vai também desaparecendo.

As posśıveis extensões para esta dissertação incluem:

(i) Análise do comportamento de Cq(T ) a partir da introdução de novos v́ınculos para

a energia. O custo destas correções, entretanto, é que a distribuição de probabilidade não

fica mais dada com a que usamos neste trabalho, mas por funções impĺıcitas. Destas forma,

conseqüentemente teŕıamos novas funções de partição generalizadas também impĺıcitas;

(ii) Aplicação deste modelo para outros sistemas quasiperiódicos unidimensionais tais

como Thue-Morse, Rudin Shapiro entre outras;

(iii) Tentar relacionar a densidade espectral com o comportamento do calor espećıfico à

baixa temperatura. Uma análise desse tipo poderia indicar a existência de uma lei de escala

para o espectro e até mesmo o valor exato em torno do qual o calor espećıfico poderia oscilar;

(iv) Cálculo de variáveis termodinâmicas de interesse: entropia, energia livre de Gibbs

entre outras.

Em suma, as profundas implicações da mecânica estat́ıstica não-extensiva de Tsallis nos

trazem sentimentos de ousadia e respeito e saber a justa medida entre eles nem sempre é

fácil. Se formos dominados por um sentimento pragmático, podeŕıamos pensar: “Será últil

esta generalização?” Só o tempo pode respoder com certeza.

Terminamos com uma esperança, lançada exatamente a mais de um século antes da

posśıvel generalização que tratamos, referente a duas ciênciais emergentes da época, a ter-

modinâmica e a mecânica estat́ıstica: “These investigations of a rather theoretical sort are

capable of much more immediate pratical application than one could be inclined to believe”

(Le Chatelier, 1888).
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elementares. Editora UFRJ, 2005.

[27] J. G. Cheng, Sui. Y., Z. N. Qian, Z. G. Liu, X. Q. Maio, J. P. Haung, Z. Lu, Y. Li,

X. J. Wang, and W. H. Su. Solid State Communications, 134:381, 2005.

[28] P. A. Tipler. F́ısica. Editora Guanabara Dois S.A.

[29] K. Weltner and P. Miranda. Rev. Bras. Ens. F́ıs., 20:301, 1998.

[30] J. H. Voulo and C. H. Furukawa. Rev. Bras. Ens. F́ıs., 17:140, 1995.

[31] C. R. Matos and A. Gaspar. Phys. Teach., 40:415, 2002.

[32] F. G Elmzughi, N.C. Constantinou, and D. R. Tilley. Phys. Rev. B, 51:11515, 1995.

96



BIBLIOGRAFIA

[33] D. Shechtman, D. Gratias, and J. W. Cahn. Phys. Rev. Lett., 53:1951, 1984.

[34] J. Bellisard, B. Iochum, E. Scoppola, and D. Testard. Commun. Math. Phys., 125:527,

1989.

[35] J. Bellisard, A. Borier, and J. M. Ghez. Commun. Math. Phys., 135:379, 1991.

[36] R. Merlin, K. Bajema, R. Clarke, F. Y. Juang, and P. K. Bhattacharya. Phys. Rev.

Lett., 55:1768, 1985.

[37] D. Levine and P. J. Steinhardt. Phys. Rev. Lett., 53:2477, 1984.

[38] M. Kohmoto and J. R. Banavar. Phys. Rev. B, 34:563, 1986.

[39] C. Janot. Quasicrystals: a Primer. Oxfor University Press, 1993.

[40] P. A. Lee and T. V. Ramakrishnan. Rev. Mod. Phys., 57:387, 1985.

[41] J. B. Sokoloff. Phys. Rep., 126:189, 1985.

[42] M. Kohmoto. Phys. Rev. Lett., 50:1870, 1983.

[43] L. Esaki and R. Tsu. IBM J. Res. Develop., 14:61, 1970.

[44] M. G. Karkut, J. M. Triscone, and D. Ariosa. Phys. Rev. B, 34:4390, 1986.

[45] E. L. Albuquerque and M. G. Cottam. Solid State Commum, 81:383, 1992.

[46] E. L. Albuquerque. Solid State Commum, 99:311, 1996.

[47] E. L. Albuquerque and M. G. Cottam. Solid State Commum, 83:545, 1992.

[48] M. Kohmoto, B. Sutherland, and K. Iguhi. Phys. Rev. Lett., 58:2436, 1987.

[49] W. Gellermann, M. Kohmoto, and B. Sutherland. Phys. Rev. Lett., 72:633, 1994.

[50] M. Morse. Am. Math. Soc., 22:84, 1921.

[51] J. M. Luck. Phys. Rev. B, 39:5834, 1989.

[52] G. Steinmeyer, D. Jaspert, and F. Mitschke. Opt. Commum., 104:379, 19994.

[53] A. Ghosh and S. N. Karmakar. Phys. Rev. B, 58:2586, 1999.

97



BIBLIOGRAFIA

[54] M. S. Vasconcelos. Tese de Doutorado, 1999.

[55] C. G. Bezerra and E. L. Albuquerque. Physica A, 245:379, 1997.

[56] C. G. Bezerra, E. L. Albuquerque, A. M. Mauriz, L. R. da Silva, and C. Tsallis. Physica

A, 294:415, 2001.

[57] A. V. Coronado and P. Carpena. Physica A, 358:299, 2005.

[58] D. A. Moreira, E. L. Albuquerque, and C. G. Bezerra. Eur. Phys. J. B, 54:393, 2006.

[59] L. R. da Silva, R. O. Vallejos, C. Tsallis, R. S. Mendes, and S. Roux. Phys. Rev. E,

64:011104, 2001.

[60] P. Guyot, P. Kramer, and M. de Boissieu. Rep. Prog. Phys., 29:1373, 1989.

[61] P. A. Lee and T. V. Ramakrishnan. Rep. Prog. Phys., 73:287, 1985.

[62] J. Todd, R. Merlin, R. Clarke, K. M. Mohanty, and J. D. Axe. Phys. Rev. Lett.,

57:1157, 1986.

[63] Z. Cheng, R. Savit, and R. Merlin. Phys. Rev. B, 37:4375, 1988.

[64] M. S. Vasconcelos and E. L. Albuquerque. Phys. Rev. B, 57:2826, 1998.

[65] M. Quilichini and T. Janssen. Rev. Mod. Phys., 69:277, 1997.

[66] P. M. C. de Oliveira, E. L. Albuquerque, and A. M. Mariz. Physica A, 277:206, 1996.

[67] D. H. A. L. Anselmo, M. G. Cottan, and E. L. Albuquerque. J. Phys.: Condens.

Matter, 12:1041, 2000.

[68] C. G. Bezerra and E. L. Albuquerque. Physica A, 255:285, 1998.
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