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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. Os métodos aplicados para o transporte de matéria e energia 

em sistemas macroscópicos devem ser adaptados para descrever o transporte eletrônico em sistemas em mesoescalas, 

quando aspectos quânticos devem ser incorporados. O entendimento dos processos de transporte em baixas escalas é 

cruciais para o aperfeiçoamento da manipulação dos graus de liberdade acessíveis da matéria para a transmissão de carga 

em heteroestruturas, que podem contribuir para a realização de circuitos quânticos a protocolos em informação quântica. O 

transporte eletrônico em sistemas quantum-caóticos através de uma rede de cavidades balísticas ou também denominadas 

por pontos quânticos são realizados em interface de heterojunções semicondutoras de GaAs/AlGaAs. O transporte pode ser 

descrito através da estatística de contagem de carga (ECC) [1], a partir da qual obtemos as observáveis de transporte como a 

condutância, a potência de ruído de disparo e demais cumulantes de ordem superior, os quais revelam a universalidade do 

transporte que se manifesta através das simetrias básicas e da topologia do sistema. Entre os interesses contemporâneos nas 

aplicações mesoscópicas podemos destacar os efeitos de ambiente na coerência quântica de sistemas nanoscópicos, a 

exemplo de heteroestruturas semicondutoras GaAs/AlGaAs para as quais é válida a descrição de gás de elétrons 

bidimensional (GE-2D) e o fenômeno de interferência (ou localização fraca) desempenha um forte papel. Campagnano e 

Nazarov [2] apresentaram um método interessante para o cálculo das correções quânticas de localização fraca (LF) dos 

cumulantes de transferência de carga para uma rede arbitrária de pontos quânticos. Essa abordagem foi aplicada com 

sucesso em redes homogêneas (barreiras de mesma transparência) [3-8] e para um ponto quântico com duas barreiras de 

transparências arbitrárias [2]. Não obstante, o cálculo dos autovalores do operador Cooperon para redes com topologias 

diferentes e barreiras de transparências heterogêneas torna-se muito difícil, devido a complicações algébricas. Na Ref.[9], é 

apresentada uma versão alternativa para a determinação da função geratriz das correções quânticas de LF, o qual é aplicado 

imediatamente para uma rede arbitrária por um algoritmo baseado em elementos da teoria de grafos para a determinação da 

função geratriz por meio do determinante da matriz hessiana, a partir do qual obtemos as correções de LF dos cumulantes, 

tornando desnecessário o cálculo do espectro completo de autovalores do operador Cooperon. Neste projeto, é proposto: 

 A adaptação da aborgem baseada em teoria de grafos para a determinação direta dos termos clássico e da correção 

de localização fraca dos cumulantes da ECC de uma rede cavidades caóticas. 

 A partir dessa abordagem, se fará a estudo eficiente dos efeitos de topologia da rede de pontos quânticos e de 

aplicações do estudo da teoria de jogos (a exemplo do paradoxo de Braes) para o transporte em pontos quânticos 

em termos dos cumulantes da ECC. 
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