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Descrição: O estudo das propriedades de sistemas de baixa dimensionalidade corresponde a um dos aspectos 

contemporâneos da pesquisa em transporte em nanoestruturas. As técnicas utilizadas para o transporte em 

sistemas atômicos pode se dá por equações de movimento para funções de correlação para os graus de liberdade 

do sistema. O transporte de calor puramente por fônos em escala atômica é realizado em laboratório [1, 2] e a 

sua descrição formal e completa do transporte térmico em nanoestruturas se encontra em construção na literatura 

[3-9]. Representa novas fronteiras para a Física e novas perspectivas para os processos de transferência de 

energia em sistemas nanométricos [10-16]. A descrição de transporte de calor por fônons à temperatura finita é 

introduzida pelos trabalhos de Wang e colaboradores (ver Refs. [3-5]). Na Ref.[17] é apresentado uma 

abordagem analítica alternativa para o transporte dependente do tempo para múltiplos reservatórios, onde são 

abordados o regime estacionário para contatos não-ideais e o regime de bombeamento por um fraco de calor 

entre reservatórios de calor à mesma temperatura. Os trabalhos de Wang et al [3-5] provém resultados apenas 

para contatos ideais, e por conseguinte não adequadas para o transporte providenciado por dependência temporal 

paramétrica nos acoplamentos. A realização de mecanismos para o transporte fônico dependente do tempo por 

estruturas nanomecânicas permite a investigação das leis termodinâmica e o estudo de eficiências térmicas de 

motores (e produção de entropia em sistemas abertos) em nanoescala. Neste projeto, é proposto:  

 A realização de processos transientes, periódicos não-adiabáticos para a a descrição da corrente de calor 

dependente do tempo para reservatórios a temperaturas distintas. 

 A investigação da eficiência térmica em termos das temperaturas envolvidas para diferentes perfis 

periódicos de bombeamento. 
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