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RESUMO

PATRICIO, M. A. Análise da estrutura energética e da dinâmica de
portadores fotogerados em heteroestruturas semicondutoras de InGaAs/InP
e AlGaAs/GaAs. 2018. 151 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

Esta tese apresenta um estudo experimental em sistemas eletrônicos multicamadas formados
em diversas heteroestruturas semicondutoras de alta qualidade crescidas por epitaxia de
feixes moleculares. Especificamente, poços quânticos isolados baseados em InGaAs/InP
e super-redes baseadas em GaAs/AlGaAs foram caraterizados por meio de medidas de
fotoluminescência (PL) em função da temperatura, potência de excitação e do campo
magnético. O estudo de efeitos na dinâmica de processos de recombinação destes sistemas
eletrônicos é a base principal deste trabalho. Além disso, exploramos os efeitos da desordem
sobre os processos de recombinação e demonstramos que o espalhamento por rugosidade
interfacial é responsável pela resposta óptica destes sistemas. Nas amostras de InGaAs/InP
com maior largura do espaçador observamos um novo efeito, o tempo de recombinação
Auger aumenta notavelmente com a potência de excitação. Atribuímos este novo efeito
à distribuição de elétrons fotoexcitados em diferentes vales da banda de condução. E
em amostras de menor largura do espaçador, o relaxamento da regra de seleção do
momento induzido pela desordem faz que o tempo de recombinação Auger diminua com o
aumento da potência. Por outro lado, nas amostras de GaAs/AlGaAs, evidenciamos que
a desordem gerada pela rugosidade interfacial afeta consideravelmente o transporte dos
elétrons da banda de condução, e em poços quânticos de largura apropriada resulta em
uma transição metal-isolante. A borda de mobilidade Ec, energia crítica que separa os
estados estendidos dos estados localizados, foi determinada a partir das medidas do tempo
de recombinação em função da energia de emissão de PL. Para uma desordem crítica, a
Ec mostra uma interseção com a energia do nível de Fermi, a qual corresponde à transição
metal-isolante. Além disso, realizamos medidas de PL resolvida no tempo em função do
campo magnético. Observamos que a redistribuição espacial de elétrons causada pelo
campo magnético afeta os tempos de recombinação. Nas amostras metálicas, os resultados
mostraram deslocamento da Ec para altas energias, devido à quantização da energia dos
elétrons provocada pelo campo magnético. No entanto, nas amostras isolantes, o campo
magnético foi responsável pelo relaxamento significativo da regra de seleção do momento,
que aumenta a probabilidade de recombinação dos elétrons localizados com os buracos
fotoexcitados da banda de valência e, por consequência, diminui o tempo de recombinação.

Palavras-chave: Heteroestruturas. Recombinação Auger. Fotoluminescência. Borda de
mobilidade. Rugosidade interfacial.





ABSTRACT

PATRICIO, M. A. Analyses of the energy structure and dynamics of
photogenerated carriers in InGaAs/InP and GaAs/AlGaAs semiconductor
heterostructures. 2018. 151 p. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Física de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

This thesis presents an experimental study in multilayer electronic systems formed in
several high quality semiconductor heterostructures grown by molecular beam epitaxy.
Specifically, GaAs/AlGaAs based superlattices and isolated quantum wells based on
InGaAs/InP were characterized by photoluminescence (PL) measurements as a function
of temperature, pump power and magnetic field. The study of effects on the dynamics
of the recombination processes of these electronic systems is the principal goal of this
work. In addition, we explore the effects of the disorder on the recombination processes
and show that the interfacial roughness scattering is responsible for the optical response
in these systems. In the small spacer InGaAs/InP samples, we observed a new effect,
the Auger recombination time becomes larger with the increasing the pump power. We
propose that the distribution of photoexcited electrons over different conduction band
valleys might account for this effect. In large spacer quantum wells, the non-radiative
recombination time is reduced with the increasing pump power, as a consequence the
disorder-induced relaxation of the momentum rule. On the other hand, in GaAs/AlGaAs
samples, we showed that the disorder generated by interfacial roughness considerably
affects transport of the conduction band electrons and at appropriate quantum wells width
results in a metal-to-insulator transition. The mobility edge energy Ec was determined
from the measurements of the recombination time as a function of energy allowed. At
a critical disorder, the mobility edge energy demonstrates intersection with the Fermi
level energy which correspond to the metal-insulator transition. In addition, we perform
time-resolved PL measurements as a function of the magnetic field. We observed that the
spatial distribution of electrons caused by the magnetic field influence on the recombination
time. In the metallic samples was observed a shift of the mobility edge to higher energy
due to the magnetic field quantization of conduction band electron energy. However, in
the insulating samples, the magnetic field was responsible to cause a significant relaxation
of the momentum selection rule which enhances the probability of recombination of the
localized electrons with the photoexcited holes of the valence band, and consequently the
recombination time is reduced.

Keywords: Heterostructure. Auger recombination. Photoluminescence. Mobility edge.
Interface roughness.





LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Estrutura cristalina de blenda de zinco, onde a é o parâmetro de rede. 33
Figura 2 – Representação esquemática das bandas de energia (BV e BC) e a

estrutura de banda do tipo direto e indireto, em um material semicondutor. 34
Figura 3 – Estrutura de banda no espaço dos momento para os semicondutores

InGaAs e InP, para uma temperatura de 300 K. . . . . . . . . . . . . . 35
Figura 4 – Relação entre o parâmetro de rede e a composição de liga (X) para as

principais ligas ternarias da família III-V. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figura 5 – Alinhamento de banda em heteroestrutura de tipo I e tipo II. . . . . . 37
Figura 6 – Perfil de potencial de um poço quântico de GaAs com barreiras de

AlGaAs, e suas respectivas funções de onda. LQW é a largura do poço,
∆Ec e ∆Ev são os band offsets da heteroestrutura semicondutora. . . . 38

Figura 7 – Transição interbanda e intrabanda para um poço quântico, como a
estrutura de sub-bandas para a banda de condução e valência. . . . . . 40

Figura 8 – Ilustração da densidade de estados de um sistema 2D e 3D relaciona-
dos a um poço quântico (linha sólida) e um semicondutor bulk (linha
pontilhada), respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Figura 9 – (a) Exemplo de uma super-rede formada pelo crescimento alternado e
periódico de dois materiais semicondutores com energias de gap dife-
rentes. (b) Representação do perfil de potencial de uma super-rede de
período a+ b, onde a descontinuidade em energia nas interfaces forma
um potencial quadrado. E sua estrutura de minibandas, para o caso
unidimensional, no espaço E × k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Figura 10 – Banda de condução e funções de onda (cada função é representada por
uma cor diferente) para dois tipos de SL: (a) o espaçamento entre os
poços é muito grande para existir interação entre os elétrons localizados
em poços vizinhos, e (b) quando diminuiu a distância entre os poços é
possível observar interação dominante entre os estados eletrônicos. . . . 44

Figura 11 – Diagrama do espalhamento eletromagnético por um elétron. . . . . . . 45
Figura 12 – Representação do efeito da largura do poço (LQW ) da heteroestrutura

GaAs/AlGaAs, nas funções de onda de elétrons e buracos e na integral
de overlap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Figura 13 – Função distribuição f(E) e concentração de elétrons (n0) e buracos (p0)
em um (a) semicondutor intrínseco, e (b) semicondutor tipo n. . . . . . 50

Figura 14 – Processos de recombinação radiativa e não radiativa. . . . . . . . . . . 51
Figura 15 – Representação esquemática de uma curva de decaimento exponencial

simples (linha azul) e exponencial stretched (linha vermelha). . . . . . 55



Figura 16 – Diagrama esquemático dos dois principais processos Auger em um QW:
a) o processo CHCC com excitação de elétrons e b) o processo CHHS
com excitação de buracos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Figura 17 – Representação esquemática dos processos de espalhamento, termalização
e recombinação que ocorrem em um QW tipo I excitado por um curto
pulso de luz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Figura 18 – Sistema de quatro níveis excitado por bombeio óptico. . . . . . . . . . 62

Figura 19 – A energia potencial de um elétron no modelo de Anderson, onde B e
W são a largura da banda de um sistema sem potencial aleatório e com
potencial aleatório, respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Figura 20 – Representação esquemática de um sistema: a) com desordem fraca, os
auto-estados podem ser modificados a partir de funções periódicas de
Bloch na escala de comprimento de espalhamento L (livre caminho
médio) sem perder seu caráter estendido. E b) com desordem suficiente-
mente forte, os auto-estados ficarão exponencialmente localizados com
o comprimento da localização ξ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Figura 21 – Representação esquemática do conceito de mobility edge e da transição
metal isolante em um material semicondutor. Os estados eletrônicos
abaixo e acima da mobility edge são localizados e estendidos, respecti-
vamente. Se a energia de Fermi está na região de estados localizados o
sistema é isolante a T = 0 K, e se está na região de estados estendidos
o sistema é metálico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Figura 22 – Representação esquemática da desordem interfacial em um QW de
AlGaAs/GaAs originada durante o processo de crescimento, bem como
os estados de energia e seu espectro de PL. . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Figura 23 – Representação esquemática a) dos estados da cauda da banda que sur-
gem como consequência da desordem. E b) do potencial desordenado ou
aleatório ao longo do plano (x,y) do QW, formado pela desordem estru-
tural. Os círculos representam elétrons e buracos fotogerados confinados
no QW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Figura 24 – Representação esquemática dos níveis de Landau em um sistema 2D
ideal (sem desordem) e com presença de defeitos (com desordem),
submetido a um campo magnético. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Figura 25 – Representação esquemática de um sistema de MBE, para o crescimento
de heteroestruturas semicondutoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Figura 26 – Representação esquemática das amostras InGaAs/InP e AlGaAs/GaAs
estudadas neste trabalho, onde Ds é a distância (spacer) entre o poço e
o plano δ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79



Figura 27 – Representação esquemática da relação de dispersão, e os processos de
excitação, relaxação e emissão que ocorrem durante uma medida de
fotoluminescência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Figura 28 – Espectro de emissão de fotoluminescência e as suas principais carac-
terísticas: área integrada, largura de linha a meia altura (FWHM) e
posição do pico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Figura 29 – Representação esquemática de uma medida de fotoluminescência. . . . 82
Figura 30 – Representação esquemática do magneto-criostato para a adquisição de

dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Figura 31 – Estrutura de banda do poço quântico In0.53Ga0.47As/InP de largura

LQW = 15 nm para spacer Ds = 2 nm. E1 e E2 são os dois menores
níveis de energia para elétrons, hh1 e hh2 os dois menores níveis de
energia para buracos pesados, com as suas correspondentes funções de
onda envelope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Figura 32 – Ampliação do perfil de potencial do QW de InGaAs/InP de largura
LQW = 15 nm para Spacer a) 2 nm e b) 40 nm. A energia de Fermi é
denotada como EF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Figura 33 – Diagrama de níveis de energia de elétrons e buracos do QW de In-
GaAs/InP de largura LQW = 15 nm para Spacer 2 nm e 40 nm. A
energia de Fermi é denotada como EF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Figura 34 – Densidade de carga ( ) e mobilidade ( ) obtidas por meio de medidas
de transporte em poços quânticos de InGaAs/InP de largura LQW = 15
nm a T = 1.7 K em função do Spacer. A linha tracejada mostra a
densidade superficial de carga calculada em função do spacer. . . . . . 87

Figura 35 – Densidade de carga ( ) e mobilidade ( ) obtidas por meio de medidas
de transporte em poços quânticos de InGaAs/InP com Spacer 20 nm de
largura a T = 1.7 K, em função da largura do poço quântico (LQW ). A
linha pontilhada representa a densidade de carga calculada em função
da largura do QW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Figura 36 – Mobilidade em função da densidade de carga em poços quânticos de
InGaAs/InP de largura 15 nm, de acordo com os dados apresentados
na Figura 34. A linha tracejada representa a mobilidade em função
da densidade de carga calculada por espalhamento por composição
de liga(AD), e a linha sólida indica a mobilidade calculada incluindo
espalhamento por rugosidade interfacial (IR) e composição de liga. . . 89

Figura 37 – Espectros de fotoluminescência medidos em poços quânticos de In-
GaAs/InP de spacer 20 nm, para três diferentes larguras de poço
quântico (LQW = 10nm, 15nm, 22.5nm) a T=7 K e 50 µW . A energia
de Fermi é denotada como EF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91



Figura 38 – Espectros de fotoluminescência medidos em poços quânticos de In-
GaAs/InP de largura LQW = 15 nm para diferentes larguras de spacer
(Ds) a T=7 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Figura 39 – Espectros de fotoluminescência medidos em poços quânticos de In-
GaAs/InP de largura 15 nm, com spacer Ds = 2 nm e 40 nm, a T=7 K.
b) Valor do quadrado da integral de sobreposição (overlap) das funções
de onda associados às transições permitidas (E1 −HH1, E1 − LH1 e
E2 − HH2) e proibidas (E2 − HH1 e E2 − LH1) para cada amostra
de spacer 2 nm e 40 nm. c) Função de onda de elétron (ψe1) e buraco
pesado (ψHH1) correspondente ao estado fundamental do poço quântico
para cada amostra de spacer 2 nm e 40 nm. . . . . . . . . . . . . . . . 93

Figura 40 – Espectros de fotoluminescência em função da temperatura entre 7 K
e 300 K, medidos em poços quânticos de InGaAs/InP com largura de
spacer (a) 2 nm e (b) 40 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Figura 41 – Espectros de PL das amostras de InGaAs/InP com larguras de spacer
(a) 2 nm e (b) 40 nm, para T=7 K. As bolinhas pretas são os dados
experimentais, a linha vermelha mostra o ajuste do espectro, enquanto
a decomposição dos espectros são representadas por duas curvas, uma
referente ao estado fundamental e outra ao primeiro estado excitado
para Ds = 2 nm. Para a amostra Ds = 40 nm, a linha verde é atribuída
à ocupação do primeiro nível excitado por excitação térmica. . . . . . . 96

Figura 42 – (a) e (c) Energia do pico em função da temperatura, (b) e (d) Inten-
sidade integrada em função do inverso da temperatura, para QWs de
InGaAs/InP com largura de spacer 2 nm e 40 nm, obtidos para uma
potência de excitação 800 µW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Figura 43 – Representação esquemática dos possíveis mecanismos de recombinação
em um potencial aleatório, para as amostras com spacer 2 nm e 40 nm.
∆ representa a amplitude do potencial aleatório. . . . . . . . . . . . . . 99

Figura 44 – Espectros de PL em função da potência de excitação a T=7 K, medidos
em QWs de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm para diferentes
valores de spacer (a) 2 nm, (b) 4 nm, (c) 20 nm, (d) 30 nm e (e) 40 nm.102

Figura 45 – Largura de linha de emissão (ΓPL) obtida dos espectros de PL, para
QWs de InGaAs/InP de largura LQW =15 nm. (a) ΓPL em função da
potência de excitação para diferentes larguras de spacer a T=7 K, e (b)
ΓPL em função da temperatura para QWs com largura de spacer 2 nm
e 40 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103



Figura 46 – Intensidade integrada em função da potência de excitação obtida dos
espectros de PL da Figura 44 para diferentes larguras de spacer. (a)
escala linear, e (b) escala logarítmica, as linhas sólidas indicam o ajuste
dos dados para cada largura de spacer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Figura 47 – Representação esquemática dos canais radiativos e não radiativos para
o modelo de dois grupos de portadores que recombinação independente-
mente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Figura 48 – (a)Transientes de PL medidos em função da largura do poço (LQW ) para
amostras de InGaAs/InP com spacer 20 nm a T = 7 K. (b) Dependência
dos tempos de recombinação (τ1 e τ2) com a largura de poço quântico. 107

Figura 49 – Representação esquemática dos tempos de recombinação (τ1 e τ2) afeta-
dos pela distribuição da densidade de elétrons(n), para as amostras de
InGaAs/InP com largura de QW 10 nm e 22.5 nm,. . . . . . . . . . . . 108

Figura 50 – Transientes de PL medidos em função da potência de excitação a T = 7
K em QWs de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm para spacer (a) Ds

= 2 nm para energia de emissão 0.855 eV , e (b)Ds = 40 nm para energia
de emissão 0.832 eV . (c) Tempo longo de recombinação radiativa τ2, e
(d) o tempo curto de recombinação Auger τ1, para diferentes larguras
de spacer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Figura 51 – Representação esquemática dos processos de recombinação Auger direto
(setas azuis) e indireto assistido por fônons (setas vermelhas), para o
caso de QWs de (a) baixa mobilidade e (b) alta mobilidade. . . . . . . 111

Figura 52 – Tempo de recombinação Auger (τ1) medido a 1000 µW , a T=7 K, em
QWs de InGaAs/InP com diferentes larguras de spacer em função a)
da densidade de portadores e b) da mobilidade. . . . . . . . . . . . . . 112

Figura 53 – Transientes de PL em função da temperatura, medidas para diferentes
potências de excitação em QWs de InxGa1−xAs/InP de largura LQW =
15 nm, para valor de spacer (a) 2 nm a 150 µW , (b) 40 nm a 150
µW , (c) 2 nm a 800 µW e (d) 40 nm a 800 µW . Todas as curvas de
decaimento foram obtidas com energia de emissão centrado no máximo
da intensidade de PL para cada temperatura. . . . . . . . . . . . . . . 113

Figura 54 – Variação do tempo de recombinação τ2 com a temperatura para QWs
de InGaAs/InP com largura de spacer 2 nm e 40 nm. Dados obtidos
dos ajustes das curvas de decaimento da Figura 53, medidas a potência
de excitação (a) 150 µW e (b) 800 µW . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Figura 55 – Variação dos tempos de recombinação τ1 e τ2 com a temperatura para
QWs de InGaAs/InP com largura de spacer 2 nm e 40 nm. Dados
obtidos dos ajustes das curvas de decaimento da Figura 53, medidas a
potência de excitação (a) 150 µW e (b) 800 µW . . . . . . . . . . . . . 114



Figura 56 – Perfil de energia potencial (banda de condução) do poço quântico
múltiplo (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 de m=10 ML, e as respectivas funções
de onda envelope correspondentes aos seis primeiros níveis de energia
que estão ocupados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Figura 57 – Perfil de energia potencial (banda de condução) do poço quântico
múltiplo (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 de m=150 ML, e as respectivas funções
de onda envelope correspondentes aos seis primeiros níveis de energia
que estão ocupados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Figura 58 – Ampliação do perfil de potencial da banda de condução para poços
quânticos múltiplos de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com largura de poço
quântico (m) a) 10 ML, b) 30 ML e c)150 ML. Os níveis de energia
ocupados são apresentados por linhas horizontais (pretas e azuis) abaixo
do nível de Fermi (linha verde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Figura 59 – Variação da resistência relativa com a temperatura, medidas em super-
redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com diferentes Largura de poço quântico.120

Figura 60 – Espectros de fotoluminescência medidas em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6

para diferentes larguras de poço quântico (m) a T = 1.6 K. A seta
indica a posição espectral da energia do nível de Fermi para a amostra
com largura de poço quântico 30 ML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Figura 61 – Espectros de fotoluminescência obtidos em poços quânticos (a) m =
10 ML, (b) m = 15 ML, (c) m = 30 ML e (d) m = 150 ML de
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 em função da temperatura. . . . . . . . . . . . 124

Figura 62 – Intensidade integrada em função da temperatura obtida dos espectros de
fotoluminescência medidos em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6

para diferentes larguras de poços quânticos m. . . . . . . . . . . . . . . 125
Figura 63 – Representação esquemática de um sistema com desordem fraca e forte

para super-redes de largura de poço quântico (m) a)150 ML e b)10 ML,
respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Figura 64 – Espectros de fotoluminescência obtidos em poços quânticos de lar-
guras (m) (a) 10 ML, (b) 15 ML e (c) 150 ML em super-redes de
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 a uma temperatura de 1.6 K para diferentes
campos magnéticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Figura 65 – Espectros de fotoluminescência e os seus respectivos ajustes, das amos-
tras com largura de poço quântico (m) (a) 15 ML e (b) 150 ML, obtidos
a T=1.6 K para diferentes campos magnéticos. . . . . . . . . . . . . . 128

Figura 66 – Posição de pico das linhas de PL em função do campo magnético,
obtidas pelos ajustes dos espectros de PL medido na amostra de largura
de m =150 ML, a T= 1.6 K. Os níveis de Landau são mostrados por
linhas sólidas pretas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128



Figura 67 – (a) Transientes de PL medidos a T = 1.6K em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6

para diferentes larguras de QW. (b) Tempos característicos radiativos
(τ2) e não-radiativos (τ1) em função da largura do QW, obtidos através
de ajustes realizados nos transientes de PL. A seta indica a largura do
poço quântico crítica correspondente à transição metal-isolante prevista
por Gold.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Figura 68 – Transientes de PL obtidos em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6

em função da energia para diferentes larguras de poços quânticos m (a)
10 ML, (b) 15 ML, (c) 30 ML e (d) 50 ML. As linhas vermelhas finas
representam os melhores ajustes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Figura 69 – Variação dos tempos de recombinação a) radiativa (τ2) e b) não radiativa
(τ1) com a energia para super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com
diferentes larguras de QWs (m). As linhas sólidas pretas representam o
resultado dos ajustes obtidos de acordo com a Equação 6.7. No inset
mostra as energias correspondentes a mobility edge (Ec)(◦) e as posições
espectrais das energias do nível de Fermi (Ef)(H) em função da largura
do QW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Figura 70 – Transientes de PL medidos em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6

com larguras de QWs m = (a) 10 ML ,(b) 15 ML , (c) 30 ML e (d) 150
ML para diferentes temperaturas. As linhas vermelhas finas mostram
os resultados dos melhores ajustes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Figura 71 – (a) Tempo curto τ1 e (b) tempo longo τ2 de recombinação medidos
em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com diferentes larguras de
poços quânticos em função da temperatura. . . . . . . . . . . . . . . . 135

Figura 72 – Transientes de PL medidos para diferentes energias em super-redes
de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com largura de QW 10, 15 e 150 ML para
diferentes campos magnéticos (a) 0T e (b) 10 T, a temperatura de 1.6
K. As linhas vermelhas finas mostram os resultados dos melhores ajustes.136

Figura 73 – Tempo de recombinação a) longo e b) curto medido nos poços múltiplos
metálicos (15 e 150 ML) e isolantes (10 ML) (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6

em função da energia para diferentes campos magnéticos. As posições
dos níveis de Fermi EF foram determinado em campo magnético nulo,
conforme explicado no texto, a área (hachurada vermelha) mostra o
intervalo de níveis de Fermi obtidos nos poços quânticos metálicos. As
linhas tracejadas mostram os resultados dos melhores ajustes de acordo
com a Equação 6.7 e a correspondente energia de borda de mobilidade
Ec obtido para campo magnético nulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137





LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação esquemática das funções de onda em um sistema metálico
ou isolante, para Bloch e de Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tabela 2 – Valores de α e β, para as linhas P1 e P2, foram obtidos do ajuste dos
dados experimentais através da Formula de Varshni, para as amostras
com spacer 2 nm e 40 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Tabela 3 – Energias de ativação para P1 e P2 de ambas as amostras, spacer 2 nm
e 40 nm, obtidas do ajuste dos dados experimentais através da equação
de Arrhenius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Tabela 4 – Valores de b obtidos do ajuste da lei das potências realizado nas amostras
de InGaAs/InP para diferentes larguras de spacer. . . . . . . . . . . . . 105

Tabela 5 – Densidade de carga e mobilidade obtidas por meio de medidas de
transporte em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 a T=1.6 K. . . . 120

Tabela 6 – Parâmetros, Ec e δE, obtidos através dos ajustes da dependência dos
tempos (τ2) em função da energia, de acordo com a Equação 6.7. . . . 132





LISTA DE SÍMBOLOS

CW Continues Wave

MBE Molecular Beam Epitaxy

PL Photoluminescence

PLRT Time Resolved Photoluminescence

QW Quantum Well

SRH Shockley-Read-Hall

Ec Energia de Mobility Edge

MIT Transição Metal-Isolante

SL Superlattice

AD Alloy Disorder

IR Interface Roughness

Ds Spacer

LQW Largura de poço quântico





SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1 Os semicondutores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1.1 Propriedades eletrônicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2 Heteroestrutura semicondutora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.1 Sistema bidimensional de elétrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.2 Poços quânticos múltiplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3 Propriedades ópticas de heteroestrutuas semicondutoras . . . . . . . 44
2.4 Distribuição quântica de portadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.5 Dinâmica e recombinação cinética de portadores . . . . . . . . . . . 50
2.5.1 Processo de relaxação e termalização . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.5.2 Taxa de recombinação radiativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.5.3 Taxa de recombinação não-radiativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.5.3.1 Recombinação mediada por defeitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.5.3.2 Recombinação Auger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.5.4 Equação de taxa e tempo de recombinação total . . . . . . . . . . . 58
2.6 Dinâmica de portadores em sistemas bidimensionais . . . . . . . . . 60
2.6.1 Fotoluminescência em sistemas bidimensionais . . . . . . . . . . . . . 62
2.6.2 Armadilhas superficiais e rasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3 SEMICONDUTORES DESORDENADOS . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.1 Localização de Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2 Transição Metal-Isolante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.3 Propriedades ópticas em semicondutores desordenados . . . . . . . . 70
3.3.1 Desordem em um sistema bidimensional . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.3.1.1 Rugosidade interfacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4 CAMPO MAGNÉTICO EM HETEROESTRUTURAS SEMICON-
DUTORAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5 MATERIAIS E MÉTODOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1 Epitaxia por Feixe Molecular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2 Amostras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.3 A técnica de Fotoluminescência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85



6.1 Poços quânticos de In0.53Ga0.47As/InP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.1.1 Medidas de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.1.2 Medidas de Fotoluminescência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.1.2.1 PL-Potência de excitação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.1.3 Medidas de Fotoluminescência Resolvida no Tempo . . . . . . . . . 105
6.1.3.1 PLRT-Potência de excitação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.1.3.2 PLRT-Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.2 Super-redes de AlGaAs/GaAs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.2.1 Medidas de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.2.2 Medidas de Fotoluminescência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.2.3 Medidas de Fotoluminescência Resolvida no Tempo . . . . . . . . . 129

7 CONCLUSÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

8 PRODUÇÃO INTELECTUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145



27

1 INTRODUÇÃO

Heteroestruturas semicondutoras tem atraído maior interesse nos últimos anos
devido às possibilidades abertas em física aplicada, e têm-se tornado ultimamente a principal
pedra angular da matéria condensada por suas aplicações e fundamentais investigações.1-2

Hoje em dia, é quase impossível imaginar a nossa vida sem algum aparelho eletrônico que
contém algum dispositivo feito com heteroestruturas semicondutoras, tais como sistemas
baseados em laser de telecomunicações, LEDs, transistores bipolares e transistores de alta
mobilidade de elétrons para aplicações de alta frequência, lasers introduzidos em todos os
CD players e células solares.3-4

As heteroestruturas foram idealizadas e ganharam um forte impulso a partir da
década de 1970, a fim de controlar e estudar o comportamento de elétrons e buracos
(portadores de carga), bem como os complexos formados pela interação desses portadores
(éxcitons, biexcitons e trions) em sistemas de baixa dimensionalidade. O trabalho de Esaki
e Tsu foi o ponto de partida para tornar realidade a construção de heteroestruturas.5

Diversos trabalhos propuseram heteroestruturas baseadas em materiais semicondutores com
propriedades ópticas e elétricas que poderiam ser fabricadas através de um modelo específico.
Deste modo, as heteroestruturas semicondutoras tem evoluído de uma curiosidade científica
para ser um meio de prova ou teste de fundamentos da mecânica quântica e, tem-se tornado
em um laboratório de gases de elétrons de baixa dimensionalidade. Da mesma forma, o
estudo de gases de elétrons nesses sistemas levaram a descobertas fundamentais na física,
como o efeito Hall quântico observado em sistemas bidimensionais de elétrons.6-7 Por isso,
as heteroestruturas semicondutoras (incluindo poços quânticos, super-redes, fios e pontos
quânticos) atualmente compreendem o objeto de investigação de quase dois terços de todos
os grupos de investigação em física de semicondutores.6-8

Uma heteroestrutura semicondutora é um sólido cristalino artificial que contém
heterojunções formadas entre materiais semicondutores diferentes, onde suas propriedades
fundamentais são governadas pela descontinuidade de energia na barreira de potencial
pelo fato de apresentar gaps diferentes os materiais que formam a interface.9 Epitaxia de
feixes moleculares (MBE) e a tecnologia de deposição de vapor químico metalorgânico
(MOCVD) foram a base para o desenvolvimento de heteroestruturas.6 Nos últimos anos
com os avanços nas técnicas de crescimento epitaxial, é possível crescer camadas atômicas
e com rugosidades de interface que são uma mera fração de uma monocamada, permitindo
o desenvolvimento de novas estruturas de semicondutores heteroestruturados altamente
sofisticados de alta qualidade e pureza.10

Dispositivos eletrônicos e opto-eletrônicos baseados em heteroestruturas de poços
quânticos permitem confinar elétrons em regiões comparáveis com o seu comprimento



28

de onda, onde os efeitos quânticos começam a se manifestar. Além disso, possibilita o
controle de parâmetros fundamentais, tais como: o gap de energia, as massas efetivas e
mobilidades dos portadores de carga. Sabe-se que a aplicação de perturbações externas
(campo magnético, bombeio óptico, etc.) mudam o estado quântico de portadores confinados
e, por isso, o entendimento dos efeitos por causa da aplicação dessas perturbações sobre
as propriedades ópticas ou de transporte em heteroestruturas são de muito interesse na
atualidade.11

A teoria de bandas é um modelo de partículas independentes, onde assume-se
que existe um conjunto de estados estacionários disponíveis para qualquer elétron, em
que estes são distribuídos entre esses estados de acordo com a estatística quântica de
Fermi-Dirac.12 Esta teoria convencional, frequentemente bem sucedida na explicação das
propriedades elétricas e ópticas dos sólidos cristalinos, falha completamente, de forma
qualitativa, para situações em que a desordem aumenta drasticamente.13-14 Na Tabela 1,
a primeira classe de transição é aquela determinada pela teoria de bandas para estados
eletrônicos em sólidos cristalinos. Em um semicondutor cristalino, os estados localizados
são introduzidos por impurezas, associados a energias discretas dentro do gap de energia.
Frequentemente, esses estados são descritos por funções de Bloch estendidas. Em contraste,
os estados localizados induzidos pela desordem formam um sistema de níveis localizados,
chamados de estados de banda (band tails), em vez de um espectro de linha discreto, como
nos cristais semicondutores.13-15 O aumento da desordem leva um sistema eletrônico de
baixa dimensionalidade a passar por uma transição metal-isolante MIT (Metal-Insulator
transition), também chamada localização de Anderson,13-14 em que as caraterísticas desta
transição é listada na última linha da Tabela 1, onde se observa a diferença da natureza
das funções de onda quando um sistema se encontra em uma fase metálica ou isolante,
para Bloch e Anderson. No entanto, a MIT também pode ser induzida pela interação
coulombiana, chamada de transição de Mott.14 Principalmente, a transição de Anderson
está vinculada a mudanças na natureza das funções de onda, isto é, transmutações de
estados estendidos em estados localizados. Isso, deveria influenciar na taxa de recombinação
quando realizamos medidas espectroscópicas em um sistema desordenado sem alteração
da concentração de elétrons. Portanto, qualquer modificação dos estados de elétrons que
participam da transição deve influenciar na taxa de recombinação que é determinada pela
probabilidade de transição entre esses estados.

Apesar da longa história desse fenômeno (MIT), a determinação experimental da
energia crítica que separa os estados localizados dos estados estendidos, borda de mobilidade
(mobility edge), permanece um desafio. Recentemente, a localização tridimensional de
Anderson foi demonstrada em um gás ultrafrio de átomos de Fermi polarizado16-17 e em
átomos ultrafrios de um condensado de Bose-Einstein,18 ambos definidos em um potencial
desordenado criado pelo campo de luz speckle. E em outro trabalho, a determinação
da mobility edge foi realizada em tal condensado de Bose-Einstein.19 No entanto, na
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literatura parece não existir nenhum estudo de tais experimentos realizados em sistemas
de elétrons tridimensionais. Por outro lado, em super-redes de período curto o efeito
das imperfeições da interface domina o transporte paralelo, enquanto desaparece com o
aumento da largura do poço quântico (QW, quantum well).20 Desse modo, a variação
controlada da espessura do QW pode causar a transição metal-isolante em um sistema
eletrônico quase-tridimensional induzida pela desordem interfacial. O espalhamento devido
à rugosidade da interface de curto alcance foi previsto para causar a MIT induzida por
desordem interfacial.1 Assim, neste trabalho, conseguimos determinar experimentalmente
a mobility edge em um sistema desordenado quase-tridimensional de elétrons de Fermi.

Tabela 1 – Comparação esquemática das funções de onda em um sistema metálico ou
isolante, para Bloch e de Anderson.

Funções de onda

Transição Metálica Isolante Energia Mudança na Critério de
(M) (I) caraterística transição (M→I) localização

Bloch Estendido Estendido Largura de
banda B

Bandas parcialmente
preenchidas →

Bandas totalmente
preenchidas ou vazias

-

Anderson Estendido Localizada Largura W da
distribuição das

energias
aleatórias dos

sítios

Localização induzida
por desordem

W > B

Fonte: Adaptada de Zallen13

Em heteroestruturas semicondutoras as principais fontes de desordem estão relacio-
nadas a imperfeições ou defeitos, tais como flutuações de composição de liga e rugosidade
interfacial, inevitáveis durante o processo de crescimento epitaxial. Estas imperfeições,
além de modificar a estrutura de banda e alterar os estados de energia, bem como o
movimento dos portadores de carga, afetam drasticamente os mecanismos de processos
de recombinação radiativa e não-radiativa (Auger e SRH).21-22 Por sua vez, os efeitos
através dos processos de recombinação induzem mudanças nas propriedades ópticas e
tem um papel importante na eficiência quântica de dispositivos optoeletrônicos,12 que
são fabricados usando o mesmo elemento básico, um poço quântico. Especificamente, a
rugosidade interfacial introduz um tipo de desordem estrutural que produz efeitos de
localização, afetando a resposta óptica em heteroestruturas semicondutoras. Por isso,
compreender como os efeitos da desordem influenciam sobre os processos de recombinação
através da dinâmica de portadores, pode ser uma ferramenta para entender e propor novas
abordagens com o propósito de melhorar a qualidade de dispositivos optoeletrônicos.23-24
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A recombinação Auger, principalmente é um dos mais importantes processos de
recombinação não-radiativa que afeta a eficiência de dispositivos optoeletrônicos, particu-
larmente em situações de alta concentração de dopagem ou quando uma alta densidade
de portadores é gerada (alta injeção).12 Isso porque as probabilidades dos processos de
recombinação radiativa e não-radiativa dependem da densidade de portadores.25 Recente-
mente, estudos indicaram a recombinação Auger como um processo não-radiativo mais
importante, que determina a eficiência de diodos emissores de luz baseados em GaN26-27 e
do resfriamento por elétrons quentes em GaAs.28 Além disso, a eficiência de dispositivos
optoeletrônicos depende do regime operacional, por exemplo, fotossensores e conversores
de energia fotovoltaicos são dispositivos baseados em portadores minoritários, enquanto os
lasers semicondutores operam em alta potência de excitação. No último caso, uma perda de
portadores fotogerados devido à recombinação Auger se torna muito mais drástica. Apesar
dos amplos estudos, as interpretações do processo Auger em diferentes dispositivos optoe-
letrônicos permanecem polêmicas e requerem um estudo mais aprofundado. No entanto, a
recombinação Auger em materiais semicondutores de gap estreito, InGaAs (∼ 0.8 eV ) e
HgCdTe (< 0.5 eV ), se torna bastante determinante podendo alterar os tempos de recom-
binação.12 Particularmente, processos Auger foram estudados como função da densidade
de dopagem em uma amostra volumétrica (bulk) do semicondutor InGaAs,29 onde foi
encontrado que o tempo de recombinação Auger diminui com o aumento da dopagem.
Também, a recombinação Auger foi estudada tanto em QW de InGaAs/InP30 como em
poços quânticos múltiplos baseados em InGaAs.31 E na literatura encontra-se uma análise
teórica da recombinação Auger direta e Auger assistida por fônons em InGaAs.32-33 No
entanto, para nosso conhecimento, nenhum efeito da densidade de portadores fotogerados
nos processos de recombinação em InGaAs é relatado na literatura.

Neste trabalho, sistemas eletrônicos multicamadas formados em diversas heteroes-
truturas semicondutoras foram caraterizados experimentalmente. Especificamente, foram
realizadas medidas de fotoluminescência e fotoluminescência resolvida no tempo, ambas
em função da temperatura, potência de excitação e do campo magnético em heteroestru-
turas planas de camadas múltiplas baseadas em InGaAs/InP (poços quânticos isolados) e
heteroestruturas multicomponentes formadas em super-redes periódicas de GaAs/AlGaAs.
Estas heteroestruturas semicondutoras de alta qualidade foram crescidas por epitaxia de
feixes moleculares. O estudo de efeitos na dinâmica de processos de recombinação nestes
sistemas eletrônicos multicomponentes foi o objetivo principal deste trabalho. Também,
exploramos os efeitos da desordem e localização de portadores sobre os processos de
recombinação. No caso de poços quânticos isolados de InGaAs/InP, presenciamos uma
notável modificação da recombinação Auger com a variação da largura do espaçador
(camada intrínseca de InP). No poço quântico com largura do espaçador (Ds) igual a 40
nm, o aumento da potência de excitação resultou em um novo e inesperado efeito: aumento
do tempo de recombinação não-radiativa Auger. Nós propusemos que a distribuição dos
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elétrons fotoexcitados em diferentes vales de banda de condução (Γ←→ X) é responsável
por esse efeito. Em poços quânticos com largura do espaçador menores que 40 nm, o
relaxamento da regra de seleção do momento induzido pela desordem faz com que as
transições entre vales sejam insignificantes e, por consequência, o tempo de recombinação
não-radiativa diminui com o aumento da potência. Por outro lado, em super-redes de
GaAs/AlGaAs de concentração constante, examinamos a transição de estados localizados
para estendidos devido à desordem introduzida pela rugosidade interfacial, tal transição é
análoga à transição metal-isolante profundamente investigada por medidas de transporte.
Os resultados das medições da mobilite edge, indicam que elétrons abaixo desta energia
estão localizados e, consequentemente, recombinam com buracos durante um tempo maior
em relação aos elétrons estendidos acima da mobility edge. O tempo de recombinação muda
com a energia de mobility edge, a qual foi determinada. Em seguida, realizamos medidas de
fotoluminescência resolvida no tempo em função do campo magnético nessas super-redes.
E observamos que a redistribuição espacial de elétrons causada pelo campo magnético
é capaz de afetar os tempos de recombinação. Nas amostras metálicas, os resultados
mostraram o deslocamento da mobility edge para altas energias, devido à quantização do
campo magnético da energia de elétrons da banda de condução. No entanto, nas amostras
isolantes, o campo magnético foi responsável pelo relaxamento significativo da regra de
seleção do momento, que aumenta a probabilidade de recombinação dos elétrons localizados
com os buracos fotoexcitados de banda de valência. Assim, demonstramos que o campo
magnético induz modificação dos estado de elétrons localizados no espaço de momento.
Portanto, em todas as heteroestruturas semicondutoras, principalmente, estudamos as
suas propriedades ópticas, e demonstramos que o espalhamento por rugosidade interfacial
foi considerado responsável pela resposta ótica em poços quânticos de InGaAs/InP e em
super-redes de GaAs/AlGaAs, influenciando nos tempos de recombinação.

Para compreender ainda mais sobre a dinâmica de processos de recombinação
em sistemas eletrônicos multicomponentes, abordamos os seguintes pontos: no capitulo
2 desta tese, é apresentado uma descrição breve da revisão bibliográfica com enfoque
principal em heteroestruturas semicondutoras e suas propriedades ópticas. Em seguida,
apresentamos fundamentos teóricos para compreender a dinâmica cinética de portadores
em um sistema bidimensional. No capitulo 3 e 4 são descritos conceitos importantes
para compreender as respostas ópticas de sistemas desordenados, entre eles: localização e
transição metal-isolante de Anderson, bem como o conceito da desordem interfacial em
um poço quântico. No capitulo 5 é descrita a origem das heteroestruturas semicondutoras,
e uma breve descrição da técnica de caraterização empregada para o estudo óptico dessas
amostras. No capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos da caracterização fazendo
uma discussão destes e relacionando-os com os dados da literatura, para assim fazer as
conclusões respectivas. Finalmente, no capítulo 7 são apresentados as conclusões deste
trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Os semicondutores

Semicondutores e dispositivos baseados neles têm contribuído para importantes
desenvolvimentos tecnológicos, e são utilizados, principalmente, para aplicações de pro-
cessamento de informações. O silício (Si), germânio (Ge) e o arseneto de gálio (GaAs)
são os materiais semicondutores mais comuns, sendo o silício o material mais importante
desde o inicio da eletrônica. Em vista disso, e pelo rápido desenvolvimento de novos
dispositivos semicondutores de alta performance, tem-se tornado cada vez mais importante
compreender como funcionam estes materiais por meio de suas propriedades físicas.34

2.1.1 Propriedades eletrônicas

Os semicondutores são sólidos cristalinos, cuja estrutura é caracterizada por possuir
um arranjo periódico de átomos. No caso de semicondutores elementares da família IV
(Si, Ge) e os semicondutores formados pelos elementos III-V da tabela periódica (GaAs,
AlAs) apresentam um arranjo cristalino de uma estrutura cúbica de face centrada (CFC).
A base é composta por dois átomos, um na posição (0, 0, 0) e o outro na posição (1

4 ,
1
4 ,

1
4).

A estrutura dos semicondutores da família III-V é chamada de blenda de zinco, e pode ser
apresentada no espaço real como uma célula unitária formada por duas redes cúbicas de
faces centradas entrelaçadas, por exemplo no caso do GaAs, uma rede com átomos de Ga
e outra com As, como ilustrada na Figura 1. O parâmetro da rede do GaAs é a = 5.65 Å.
Outros semicondutores III-V são o InP (5.87 Å), InAs (6.05 Å) e o AlAs (5.66 Å).34

Figura 1 – Estrutura cristalina de blenda de zinco, onde a é o parâmetro de rede.

Fonte: Adaptada de ROSENCHER; VINTER35

Se em uma célula unitária, os dois átomos da base são idênticos, a estrutura é
chamada de diamante e pertence ao grupo dos semicondutores elementares, como o Si e
Ge que apresentam estrutura de banda de gap indireto. Ao contrário, se os dois átomos são
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diferentes obtemos uma estrutura chamada de blenda de zinco, tais como o GaAs e InP
que possuem uma estrutura de banda de gap direto. No entanto, o AlAs é um semicondutor
composto de gap indireto que também tem uma estrutura de blenda de zinco.

Umas das consequências mais interessante da periodicidade e do potencial de
variação periódica em uma estrutura cristalina é a existência de bandas de energias
permitidas e proibidas para os elétrons.35 A solução para encontrar as bandas de energia
de um semicondutor é complicada pelo grande número de átomos (em torno de 1023/cm3),
mas pode ser simplificada pelo uso da simetria de translação e do teorema de Bloch, em
que a mais importante condição é sua invariância sob transformações de translação. Este
teorema descreve o movimento de um elétron em um potencial periódico, U(r) = U(r+R),
onde R é um vector da rede.12-34 Por outro lado, as propriedades dos elétrons dentro de
um semicondutor são descritas pela solução da equação de Schrodinger apropriada para
um cristal, onde suas funções de onda podem ser representadas por funções de Bloch
Ψk(r) = uk(r + R)eik·r (uk(r) é uma função periódica da rede), k é um vetor do espaço
recíproco. Deste modo, a solução da equação de Schrödinger fornece a estrutura de banda
ou o espectro eletrônico para elétrons.

Figura 2 – Representação esquemática das bandas de energia (BV e BC) e a estrutura de
banda do tipo direto e indireto, em um material semicondutor.

Fonte: Adaptada de Singh12

A Figura 2 mostra a estrutura de banda de um semicondutor de gap direto e indireto,
bem como as suas respectivas bandas de energia, banda de valência e condução. No caso
de estruturas de gap direto as transições ópticas são do tipo vertical, porque o máximo da
banda de valência (BV) e o mínimo da banda de condução (BC) se encontram em um
mesmo ponto de simetria Γ (~k = 0) no espaço do momento. E em estruturas de gap indireto
o máximo da BV e o mínimo da BC estão relacionados a diferentes pontos de simetria
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(∆~k 6= 0), nesse caso, para que ocorra uma transição óptica é necessário a participação de
fônons para a conservação do momento. A banda de valência principalmente está associada
a sub-bandas com diferentes curvaturas, uma delas é denominada de spin-órbita (SO),
e no topo da BV há dois tipos de curvaturas degeneradas em k = 0, denominadas de
buraco pesado (HH, heavy hole) e buraco leve (LH, light hole). Das curvaturas das bandas
de energia representadas por uma função E(k) ou da curvatura da relação de dispersão
E × k da respectiva estrutura de banda, é possível determinar a massa efetiva de elétrons

e buracos definida por 1
m∗

= 1
~2
d2E(~k)
d~k2

e associada aos pontos de alta simetria do cristal
semicondutor.

Um material semicondutor é caracterizado principalmente pela presença de bandas
de energia associadas a uma estrutura de banda específica. Estas bandas de energia se
comportam tal que os elétrons podem ser, por exemplo, excitados termicamente de uma
banda totalmente ocupada (banda de valência) para outra banda acima do gap de energia,
denominada banda de condução. Assim, quando um elétron é promovido para a BC, há a
formação de uma lacuna na BV, caracterizado por um portador de sinal contrário à carga
do elétron, chamado de buraco. As duas bandas são separadas por uma banda proibida ou
por uma diferença de energia (entre o mínimo da BC e o máximo da BV), denominada de
gap de energia (Eg). Esta diferença é a energia mínima necessária para excitar elétrons
para a BC.

Figura 3 – Estrutura de banda no espaço dos momento para os semicondutores InGaAs e
InP, para uma temperatura de 300 K.

Fonte: Adaptada de Siklitsky36

A Figura 3 mostra as direções de alta simetria do espaço recíproco, e os vales
X, Γ e L da estrutura de banda do InGaAs e InP, bem como os seus diferentes gaps de
energia para cada vale (EΓ

g , EX
g e EL

g ). O material InP apresenta os seguintes valores a
uma temperatura de 300 K (EΓ

g=1.34, EX
g = EΓ

g + 0.85 eV e EL
g = EΓ

g + 0.59 eV ).37-38
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O InGaAs e outros materiais semicondutores da família III-V são de grande interesse
para utilização em dispositivos optoeletrônicos, isto, porque a maioria possuem uma
estrutura de banda de gap direto. Assim, por exemplo para 2 K, o gap de energia no
GaAs é EΓ

g = 1.519 eV e o valor para o InAs é EΓ
g = 0.417 eV .37-38 O uso de ligas

binarias e ternarias de gap direto com diferentes valores de gaps de energia são importantes
como elementos para a produção de heteroestruturas semicondutoras, porque apresentam
diferentes propriedades físicas e interessantes fenômenos quânticos em comparação aos
semicondutores bulk. O casamento do parâmetro de rede é uma condição importante para
crescer uma heteroestrutura entre dois semicondutores diferentes, por exemplo, para obter
a heteroestrutura In0.53Ga0.47As/InP só é possível porque ambos os materiais possuem um
parâmetro de rede em torno de 5.85 Å.38 A Figura 4 mostra um diagrama do parâmetro
de rede em função da composição de liga(x), para obter as principais heteroestruturas da
família III-V, tais como InGaAs/InP, InAlAs/InP e AlGaAs/GaAs.

Figura 4 – Relação entre o parâmetro de rede e a composição de liga (X) para as principais
ligas ternarias da família III-V.

Fonte: Adaptada de Foll39

2.2 Heteroestrutura semicondutora

As heteroestruturas semicondutoras foram idealizadas através do trabalho de Esaki
e Tsu,5 e foi o ponto de partida para tornar realidade a construção de dispositivos semi-
condutores nanoestruturados, com o objetivo de controlar e estudar o comportamento de
portadores de carga em sistemas eletrônicos de baixa dimensionalidade. As heteroestruturas
são compostas por finas camadas alternadas de diferentes materiais semicondutores, ou seja,
estes sistemas contêm uma ou mais interfaces (heterojunção) entre dois semicondutores
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com propriedades físicas diferentes. Isso, dará origem a uma descontinuidade de energia em
uma heterojunção na banda de valência e de condução, pelos diferentes gaps de energia de
ambos materiais que formam a interface. Estas descontinuidades podem afetar as proprie-
dades ópticas e elétricas de dispositivos semicondutores, tais como poços quânticos, pontos
quânticos e nanofios, os quais são extensamente empregados em dispositivos eletrônicos e
optoeletrônicos.10

Além do casamento do parâmetro de rede, para a concepção de uma heteroestrutura,
em geral, devemos considerar duas considerações importantes: a diferença nos gaps de
energia dos semicondutores que as constituem e o alinhamento de bandas. Desta forma,
os dois principais tipos de alinhamento da banda, tipo I e II, encontram-se ilustrados na
Figura 5. No caso do tipo I, os elétrons e buracos são confinados em um mesmo espaço
físico. Pelo contrário, para o tipo II, o elétron é confinado no poço, enquanto o buraco
se encontra na barreira. Heteroestruturas do tipo I são mais comumente utilizadas, e
resultam da combinação de materiais diferentes, tais como GaAs/AlGaAs e InGaAs/InP,
sendo estes materiais estudados neste trabalho.

Figura 5 – Alinhamento de banda em heteroestrutura de tipo I e tipo II.

Fonte: Adaptada de VASKO; KUZNETSOV9

2.2.1 Sistema bidimensional de elétrons

Heteroestruturas semicondutoras bidimensionais (2D) são sistemas que restringem
o movimento dos portadores de carga em uma direção do espaço, ou seja, elétrons e buracos
são confinados na direção de crescimento (z). Por outro lado, estes portadores se movem
livremente nas outras direções do espaço (plano x-y).

A Figura 6 mostra a estrutura de banda de um poço quântico (QW) de GaAs com
barreiras de AlGaAs. O formato em poço de energia é formada devido à descontinuidade dos
gaps das camadas de materiais diferentes, onde elétrons e buracos se encontram confinados
dentro dele. Assim, se a espessura da camada de GaAs for da ordem do comprimento
de onda de Broglie dos portadores de carga, efeitos de confinamento quântico surgem na
direção de crescimento da heteroestrutura, dando origem a níveis discretos de energia na
direção kz, tanto na banda de condução como na banda de valência.
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Figura 6 – Perfil de potencial de um poço quântico de GaAs com barreiras de AlGaAs, e
suas respectivas funções de onda. LQW é a largura do poço, ∆Ec e ∆Ev são os
band offsets da heteroestrutura semicondutora.

Fonte: Elaborada pelo autor

Assim, em um sistema bidimensional, por exemplo um poço quântico, os elétrons e
buracos estão confinados por um potencial do tipo V (z), e as suas funções de onda com os
seus autovalores de energia são calculadas através da equação de Schrödinger, que por sua
vez, descreve o movimento dos elétrons na direção z, é dada por:12

− ~2

2m∗∇
2 + V (z)

Ψ(r) = EΨ(r), (2.1)

onde m∗ é a massa efetiva do elétron ou buraco. Como o potencial de confinamento V (z)
só depende da coordenada z, a função de onda Ψ pode ser separada em dois termos, um
dependente da direção z e outro dependente do plano x-y, e pode ser representada como:9

Ψ(r) = ψ(x, y)ϕ(z) = 1
A
ei(

~k·~r)ϕ(z), (2.2)

onde ~k, definido como k2 ≡ k2
x + k2

y, é o vector de onda da primeira zona de Brillouin do
semicondutor empregado, e a constante de normalização é determinada por A. Uma vez que
o movimento dos elétrons e buracos são livres no plano x-y, o potencial de confinamento
V (x, y) é nulo. Assim, substituindo a Equação 2.2 na Equação 2.1, obtemos:

− ~2

2m∗
d2ϕ(z)
dz2 + V (z)ϕ(z) = Eϕ(z). (2.3)

Se consideramos um poço quântico com barreiras infinitas (V →∞) e de largura
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LQW na direção de crescimento (z), o potencial é definido como:

V (z) =

0 para 0 < z < LQW

∞ para 0 ≥ z ≥ LQW
(2.4)

Tendo em conta estas condições, Equação 2.4, e com o objetivo de obter a expressão
dos autovalores de energia e as autofunções no interior do poço, onde o potencial é
zero, fornecido pela equação de Schrödinger independente do tempo. Assim, a solução da
Equação 2.3 para regiões fora do poço é ϕ(z) = 0, e a solução no interior do poço pode ser
escrita como:

ϕn(z) =
√

2
LQW

sin(knz), n = 1, 2, 3, ..., (2.5)

em que kn = nπ

LQW
. E os autovalores de energia são dados por:12

En,z = π2~2n2

2m∗L2
QW

. (2.6)

Portanto, da solução da equação de Schrödinger é possível obter a energia total
do sistema, En(k), a qual é dada pela soma dos autovalores de energia na direção z e do
plano x-y:12

En(k) = En,z +
~2(k2

x + k2
y)

2m∗ . (2.7)

A representação desta equação e a origem das sub-bandas de energia, são mostradas
na Figura 7, onde o número quântico principal n = 1, 2, 3... e En,z indicam os níveis de
energia e seus mínimos da cada sub-banda. Denomina-se de estado fundamental, E1,
quando os elétrons ocupam a primeira sub-banda. Por exemplo, em um caso para baixas
densidades de portadores, os elétrons ocupam o primeiro estado fundamental em baixa
temperatura.

O caso mais real é quando o potencial (V (z)) apresenta barreiras finitas, onde a
altura da barreira denominada de band offset está associada com a posição relativa das
bordas de cada banda, por exemplo, para a banda de condução o band offset é denotado por
∆Ec (ver Figura 6). Por outro lado, as massas efetivas no poço e nas barreiras podem ser
diferentes. Neste caso, a função de onda penetra na barreira, decaindo exponencialmente,
o que leva ao seguinte problema de autovalores para os elétrons da banda de condução:9

− ~2

2m∗
d2ϕ(z)
dz2 = Eϕ(z), −L2 < z <

L

2

− ~2

2m∗
d2ϕ(z)
dz2 + ∆Ecϕ(z) = Eϕ(z), −L2 ≥ z ≥ L

2

(2.8)
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Estabelecendo condições de fronteira, que satisfazem a equação de Schrödinger,
verifica-se que as funções de onda e a energia são dadas pela solução das seguintes equações:

q tan ql2 = κ

q cot ql2 = −κ,
(2.9)

onde q =
√

2m∗E
~2 e κ =

√
2m∗(∆Ec−E)

~2 são os valores do vetor de onda dentro do poço e na
barreira, respectivamente. As soluções destas equações podem ser resolvidas numericamente
para determinar os níveis de energia e as respectivas funções de onda.

Figura 7 – Transição interbanda e intrabanda para um poço quântico, como a estrutura
de sub-bandas para a banda de condução e valência.

Fonte: Adaptada de Singh12

A Figura 7 ilustra uma estrutura de sub-bandas, banda de valência e condução,
correspondente a um poço quântico. Este tipo de heteroestrutura apresenta importantes
consequências das propriedades ópticas e elétricas devido a sua estrutura de sub-bandas,
quando comparada a um semicondutor bulk. Entre as principais manifestações ou mudanças
da estrutura de sub-bandas que ocorrem em um poço quântico são: a a densidade de
estados eletrônicos (DOS) e a natureza das funções de onda. A densidade de estados
representa o número de estados em um intervalo energético e tem a forma escalonada para
bandas parabólicas, para um poço quântico na banda de condução é da seguinte forma:9

ρ(E) =
∑
n

m∗

π~2 θ(E − En)

θ = 1, se E > En

θ = 0, se E < En
(2.10)
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onde En (n=1, 2, 3,..) são os níveis de energia de cada sub-banda e θ é a função de Heaviside.
A descrição da densidade de estados de um sistema bidimensional (QW), relacionado para
os estados de elétrons da BC, é apresentada na Figura 8. Esta descrição é válida para
materiais de gap direto com estados eletrônicos descritos por uma única banda tipo-s na
banda de condução. No entanto, os estados na banda de valência são principalmente do
tipo-p, formados por estados de buraco pesado HH e buraco leve LH.

Figura 8 – Ilustração da densidade de estados de um sistema 2D e 3D relacionados a
um poço quântico (linha sólida) e um semicondutor bulk (linha pontilhada),
respectivamente.

Fonte: Adaptada de VASKO; KUZNETSOV9

Assim, para compreender a estrutura de bandas de poços quânticos podemos
assumir estados da banda de condução do tipo-s e usar a abordagem da aproximação da
função envelope (teoria de massa efetiva). Nesse sentido, os estados da banda de condução
(denotada pelo índice c) e banda de valência (denotada pelo índice v) em um poço quântico
são expressos da seguinte forma:12

ψc,n ∝
1√
Lz
eikeρgnc (z)unc,ke(~r)

ψv,m ∝
1√
Lz
eikhρ

∑
ν

gmνv (z)uνmv,kh(~r),
(2.11)

onde Lz é a largura do poço, as funções envelope gnc e gmνv correspondem aos níveis de n e
m sub-bandas nas bandas de condução e de valência, respectivamente. E u(~r) é a função
de Bloch no bulk. Os estados da banda de valência mostram uma descrição multibanda
indexada por ν, este índice está relacionado com o momento angular total de cada estado.

2.2.2 Poços quânticos múltiplos

Uma estrutura de poços quânticos múltiplos (MQW, Multiple Quantum Well) é
uma sequência periódica de poços e barreiras, crescida em uma direção definida (z) por dois
materiais semicondutores com energias de gap diferentes, cujas espessuras podem variar
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de 10 a 100 nm,9 como mostra a Figura 9. Nestes tipos de estruturas podemos considerar
duas situações: i) quando a largura das barreiras é consideravelmente maior para que não
haja acoplamento eletrônico entre os poços vizinhos. Tal estrutura é uma coleção de muitos
QWs isolados com propriedades idênticas. ii) Quando as barreiras são bastante finas ocorre
acoplamento eletrônico entre poços vizinhos, com funções de onda delocalizadas na direção
(z), tem-se uma estrutura chamada de super-rede (SL, superlattice).

Figura 9 – (a) Exemplo de uma super-rede formada pelo crescimento alternado e periódico
de dois materiais semicondutores com energias de gap diferentes. (b) Repre-
sentação do perfil de potencial de uma super-rede de período a + b, onde a
descontinuidade em energia nas interfaces forma um potencial quadrado. E sua
estrutura de minibandas, para o caso unidimensional, no espaço E × k.

Fonte: Adaptada de VASKO; KUZNETSOV9

Em uma SL uma das principais manifestações é o efeito de tunelamento, o qual é
capaz de modificar a estrutura eletrônica alterando as funções de onda nos poços que não
são mais independentes, pois como em uma rede cristalina o arranjo periódico dos átomos
origina estados eletrônicos estendidos por todo o cristal. Da mesma maneira a sequência
periódica dos poços na super-rede semicondutora gera estados eletrônicos do mesmo tipo
na direção de crescimento, fazendo com que os níveis discretos dos poços se transformem
em bandas de energia chamadas geralmente minibandas. Essas bandas de largura finita
em uma SL são muito mais estreitas em energia (meV) do que as bandas de energia de um
cristal 3D (eV).

Os estado eletrônicos, em uma super-rede de período l, podem ser caraterizados
pelo número quântico p⊥ (o quase momento que descreve o movimento na direção z). O
comportamento dos elétrons nesta estrutura é descrito pela equação de Schrödinger, de
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acordo com a Equação 2.1, e com uso do teorema de Bloch as funções de onda podem ser
escritas como:9

ψp⊥ = exp(− i
~
p⊥z)up⊥(z), up⊥(z + l) = up⊥(z), (2.12)

onde l é o período igual a + b. As amplitudes de Bloch up⊥(z) são determinadas pelas
seguintes equações:9

(p̂z − p⊥)2

2m up⊥(z) = Eup⊥(z), 0 < z < a[
(p̂z − p⊥)2

2m′ + ∆Ec
]
up⊥(z) = Eup⊥(z), a < z < l

(2.13)

Em que a e b são a largura dos poços e das barreiras, respectivamente. Levando em
consideração as condições de contorno na heterojunção e relacionando-as com as funções de
onda, obtemos a solução das equações 2.13 como combinações de exponentes decrescentes
e oscilatórios. Assim, a solução dessa equação determina a relação de dispersão para o
espectro de energia, para E < ∆Ec, dada pela seguinte expressão:9

cosh(κb) cos(qa) + k2 − q2

2κq sinh(κb) sin(qa) = cos(p⊥
~
a), (2.14)

onde q =
√

2mE
~2 e κ =

√
2m′ (∆Ec−E)

~2 é o valor de vector de onda dentro do poço e na
barreira, respectivamente, paralelos à direção z. A partir da Equação 2.14, podem ser
obtidas expressões simplificadas para o espectro energético para dois casos limites de
acoplamento eletrônico fraco e forte. Podemos representar o potencial como uma função
delta periódica, no caso de acoplamento forte, com os limites b −→ 0 e V0 −→ ∞, com
κ2ba/2 = P , é possível reduzir a Equação 2.14 a:

cos(κa) + P

κa
sin(κa) = cos(p⊥

~
a). (2.15)

No caso de acoplamento fraco, as larguras das barreiras é grande (b � κ−1), ou
seja, o tunelamento através das barreiras é fraco. Neste limite o espectro de energia de
uma super-rede é composto por um conjunto de minibandas.

εn,p,p⊥ = εn + p2

2m + ∆SL
n cos(p⊥

~
l). (2.16)

Nesta equação foi adicionado um termo que corresponde a energia cinética do
plano. Um detalhe é que o centro da minibanda, εn, é bem próximo à posição de um nível
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correspondente ao de um poço único. ∆SL
n é a meia largura da minibanda que incrementa

com n, determinada pela seguinte expressão:9

∆SL
n = 8εn

κa
exp(−κb). (2.17)

Figura 10 – Banda de condução e funções de onda (cada função é representada por uma
cor diferente) para dois tipos de SL: (a) o espaçamento entre os poços é muito
grande para existir interação entre os elétrons localizados em poços vizinhos,
e (b) quando diminuiu a distância entre os poços é possível observar interação
dominante entre os estados eletrônicos.

Fonte: Elaborada pelo autor

Como dito acima, a sobreposição das funções de onda que descrevem os elétrons
pode depender da largura das barreiras para haver acoplamento eletrônico (forte ou fraco)
entre os poços adjacentes, alterando suas propriedades eletrônicas. Portanto, se a largura
das barreiras é suficientemente fina os estados de níveis discretos se alargam em bandas
de energia permitidas as quais são separadas por um gap de energia (minigaps), como
observa-se na Figura 9 (b). Este caso pode ser atribuído a um acoplamento forte, no qual
a interação entre os estados eletrônicos é forte dando origem a um contínuo de estados
através de toda a super-rede, como pode ser observado na Figura 10(b). Para o caso de
acoplamento fraco, o espaçamento entre os poços é muito grande para haver interação
entre os elétrons localizados em poços vizinhos, descritos por funções de onda localizadas,
Figura 10(a).

2.3 Propriedades ópticas de heteroestrutuas semicondutoras

Sabe-se que um sólido contém portadores livres e ligados. No caso de um semi-
condutor os portadores livres são os elétrons da BC e os buracos da BV. A radiação
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eletromagnética afeta todas as partículas carregadas que compõem um semicondutor, tais
como os átomos de impureza, átomos de rede e os elétrons-buracos. A interação pode ser
entendida como o efeito clássico de um campo elétrico oscilante sobre uma carga ou em
termos da mecânica quântica. Além disso, esta interação do tipo luz-matéria nos semi-
condutores dá origem a inúmeros efeitos que estão associados a transições que permitem
compreender certas propriedades ópticas (absorção e luminescência).

Figura 11 – Diagrama do espalhamento eletromagnético por um elétron.

Fonte: Elaborada pelo autor

O hamiltoniano determinado pela energia associada com a interação luz-matéria
está relacionado ao espalhamento de elétrons, uma vez que, o elétron de carga negativa
interage com a radiação eletromagnética (campo elétrico e magnético). O problema
de espalhamento eletromagnético é esquematicamente apresentado na Figura 11. Se
consideramos o semicondutor na ausência de perturbação a equação de Schrödinger é
descrita pela Equação 2.1. Pelo contrário, se consideramos uma perturbação externa como
um campo eletromagnético da luz incidente, o Hamiltoniano que descreve as interações
entre uma carga, e, e o campo eletromagnético é descrito por:12

H = 1
2m0

(~p− e ~A)2 + eφ+ V (r), (2.18)

onde ~A é o vetor potencial e representa o campo eletromagnético, e o momento do
elétron foi substituído na forma ~p −→ ~p− e ~A. Agora, fazendo uso de calibre de radiação
(∇ · ~A = φ = 0), o hamiltoniano se torna:

H = H0 +H
′ = − ~

2m0
∇2 + V (r) + ie~

m0
~A · ∇, (2.19)

onde

H0 = − ~
2m0
∇2 + V (r), H

′ = ie~
m0

~A · ∇ (2.20)
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Na teoria quântica da radiação,9-12 o potencial vetor é representado por um operador
escrito em termos de operadores de criação e destruição, a e a†. E tem a seguinte forma:12

A =
√

~
2ωεV (a+ a†). (2.21)

A taxa de transição (emissão ou absorção) de um elétron que passa de um estado
inicial |i〉 para um estado final |f〉 pode ser obtida a partir da regra de ouro de Fermi:9-12

W (i) = 2π
~
∑
f

∣∣∣〈f |H ′ |i〉∣∣∣2δ(Ef − Ei ∓ ~ω), (2.22)

onde o sinal mais e menos está relacionado para a absorção e emissão de fótons, respecti-
vamente. A função delta expressa de fato que a energia é conservada. Os estados finais
e iniciais de fótons e elétrons podem ser descritos pelos momentos dos estados (ki e kf)
do elétron, junto com as densidades de fótons (n). Assim, os estados iniciais e finais de
elétron-fóton são expressados como:12

Absorção : |i〉 = |ki, n〉 e |f〉 = |kf , n− 1〉,

Emissão : |i〉 = |ki, n〉 e |f〉 = |kf , n+ 1〉.
(2.23)

A quantização de um espectro de energia em uma heteroestrutura semicondutora
desempenha um papel crucial no entendimento de suas propriedades ópticas, especifica-
mente compreender os processos de recombinação e as regras de seleção para transições
ópticas. Vamos considerar transições de banda a banda em semicondutores de gap direto,
como mostrado na Figura 7, ou seja, em materiais baseados nas estruturas de blenda de
zinco (GaAs, InAs, InP). No espaço E − k, as transições ópticas do tipo vertical entre dois
estados eletrônicos em semicondutores de gap direto é necessário a conservação da energia e
do momento cristalino, uma vez que, o módulo do vetor de onda (k) do fóton é desprezível
em comparação ao módulo do vetor de onda do elétron (kelétron � kfóton). A aproximação
de negligenciar o kfotón é chamada de aproximação de dipolo. Estas conservações são
definidas por:

~~kfinal − ~~kinicial = 0, (2.24)

Efinal = Einicial + Efóton. (2.25)

A interação elétron-fóton está associada com o elemento de matriz, Mfi. A partir
dessa matriz podemos deduzir as regras de seleção para uma transição óptica, de igual
forma, assegura a transição entre dois estados com distinta paridade. Mfi pode ser definida
da seguinte forma:12

Mfi = δk,k′ 〈f |ε̂ · ~p|i〉, (2.26)
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onde ε̂ é o vetor unitário na direção de polarização e ~p é o operador momento associado à
interação elétron-fóton. Fótons com polarização ~ε e de energia ~ω, induzem a transição
eletrônica de um estado inicial ψmi = |i〉 para um estado final ψnf = |f〉. Portanto, para uma
heteroestrura semicondutora, a probabilidade de transição óptica por unidade de tempo
(ou taxa de recombinação, W ) entre um estado inicial e um estado final é inversamente
proporcional ao tempo de recombinação (τ) e proporcional ao elemento de matriz (Mfi).
A taxa de recombinação, na aproximação de dipolo, apresenta a seguinte forma:9-12

1
τ
∝ Wi→f = 2π

~

∣∣∣Mfi

∣∣∣2ρf , (2.27)

onde ρf é a densidade de estados finais. Se desejamos compreender de que forma o elemento
de matriz está relacionado com as regras de seleção em um poço quântico, para isso, temos
que considerar as funções de onda associadas a um estado eletrônico no poço, Equação 2.11,
descrito pelo produto da função de envelope (gi(z)) e da função de Bloch no bulk (uk,n(~r)).
Desta forma, o elemento de matriz é determinado por:9-40

〈f |ε̂ · ~p|i〉 = 〈uk,n|ε̂ · ~p|uk,m〉〈gf |gi〉+ 〈uk,n|uk,m〉〈gf |ε̂ · ~p|gi〉. (2.28)

A Equação 2.28 se divide em duas partes: a primeira integral do lado esquerdo está
associado às transições interbandas, enquanto a segunda integral associado às transições
intrabandas. Isto, porque a integral de overlap, 〈uk,n|uk,m〉 = δn,m, é unitária para transições
da mesma banda (m = n) e nula quando a transição se realiza entre bandas diferentes
(m 6= n), uma vez que as funções de Bloch são ortonormais para um mesmo k. Considerando
transições ópticas, interbandas, na qual é necessário: a conservação do momento e o overlap
entre as funções de Bloch 〈uk,n|uk,m〉 = 0. Assim,

∣∣∣Mfi

∣∣∣2 é reduzida a:

∣∣∣Mfi

∣∣∣2 ∝ ∣∣∣〈uk,n|ε̂ · ~p|uk,m〉∣∣∣2∣∣∣〈gf |gi〉∣∣∣2. (2.29)

Podemos atribuir uma função envelope do buraco, gi → gv, e outra para o elétron,
gf → gc. A Equação 2.29 apresenta dois termos, e a partir de um deles, 〈uk,n|ε̂ · ~p|uk,m〉,
podemos deduzir a regra de seleção associado com a polarização (ε̂). Enquanto a integral
de overlap das funções envelope

∣∣∣〈gf |gi〉∣∣∣2 pode ser útil para analisar, por exemplo, valores
numéricos do coeficiente de absorção e o tempo de recombinação em uma heteroestrutura
semicondutora. A Figura 12 mostra esquematicamente o efeito da largura do QW, LQW =
2 nm e 10 nm, nas funções de onda de elétrons e buracos, isto é, a medida que diminui
a largura do poço as funções de onda (gv e gc) não estão mais confinadas na região do
poço. Além disso, devido às diferentes massas de elétrons e buracos, o espalhamento da
função de onda de elétrons para regiões fora do poço é tão mais intenso quanto menor for
a largura do poço, fazendo com que a integral de overlap seja menor que a unidade. Para
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a maioria das heteroestruturas semicondutoras a largura ótima do QW é de 8 a 10 nm, na
qual a integral de overlap é próximo à unidade.12

Figura 12 – Representação do efeito da largura do poço (LQW ) da heteroestrutura
GaAs/AlGaAs, nas funções de onda de elétrons e buracos e na integral
de overlap.

Fonte: Elaborada pelo autor

Portanto, das considerações descritas acima, podemos mencionar algumas con-
sequências da Equação 2.27 de probabilidade de transição: a) o aumento na magnitude
do elemento de matriz óptica se relaciona ao aumento da probabilidade de sobreposição
espacial das funções de onda de elétrons e buracos, o que aumenta a taxa de recombinação
radiativa e, assim, diminui o tempo de vida. b) A probabilidade de ocupação de portadores
é definida pela densidade conjunta de estados, a qual denota a densidade de estados de
transições interbanda em fenômenos como a absorção e emissão óptica.

Vale a pena ressaltar que em semicondutores bulk as transições intrabanda do
tipo vertical no espaço k, não ocorrem. No entanto, em poços quânticos vimos que a
formação de sub-bandas é devido ao confinamento quântico. Assim, em poços quânticos as
transições ópticas podem ser de dois tipos: transição interbanda e intrabanda. Quando a
transição ocorre entre um estado da banda de condução e um estado da banda de valência,
é denominado de transição interbanda, enquanto as transições intrabanda ocorrem entre
sub-bandas da mesma banda (banda de valência ou banda de condução). Esses dois tipos
de transições são ilustrados na Figura 7. Como resultado das transições interbanda, usando
a aproximação da banda parabólica, podemos obter a seguinte relação:12

~ω = Eg + ~2k2

2

(
1
m∗e

+ 1
m∗h

)

~ω = Eg + ~2k2

2m∗r
,

(2.30)
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onde m∗r é a massa reduzida do sistema elétron-buraco.

2.4 Distribuição quântica de portadores

Quando a temperatura é incrementada, as excitações térmicas promovem alguns
elétrons da banda de valência para a banda de condução, deixando estados vazios na banda
de valência (buracos). A função de distribuição f(E) define-se como a probabilidade de que
um estado com energia E será ocupado por um portador em uma situação de equilíbrio
a uma temperatura T .34 Os elétrons são férmions, por isso, a probabilidade de estados
quânticos é estabelecida através da função de distribuição de Fermi-Dirac, e é definida
como:

f(E) = 1
1 + e(E−EF )/kBT

, (2.31)

onde EF é a energia de Fermi, e kB é a constante de Boltzman. A expressão 1− f(E) é
a probabilidade de ocupação por um buraco. As densidades n(E) (p(E)) ou o número
e elétrons (buracos) por unidade de volume na banda de condução (valência) são dadas
pelas seguintes expressões:41

n(E) = ρc(E)f(E), p(E) = ρv(E)[1− f(E)], (2.32)

onde ρ(E) é a densidade dos estados quânticos na banda de condução ou valência. A
equação para a concentração total de elétrons (n0) e buracos (p0) são encontradas de:

n0 =
∫
n(E)d(E), p0 =

∫
p(E)d(E). (2.33)

A perturbação de um material semicondutor, por exemplo, pode ocorrer quando
uma excitação óptica ou uma corrente elétrica externa induzem transições banda a banda,
associada a uma situação de não equilíbrio. Nesse caso, é apropriado usar duas funções
separadas de Fermi para descrever a distribuição de elétrons e buracos sobre níveis de
energia quase-Fermi para cada banda. As funções de distribuição de não-equilíbrio para
elétrons (fe) e buracos (fh) podem ser escritos como:41

fe(E) = 1
1 + e(E−Efe)/kBT

,

1− fh(E) = 1
1 + e(E−Efh)/kBT

,
(2.34)

onde Efe e Efh são conhecidos como níveis de quase-Fermi dentro da banda de condução
e da banda de valência, respectivamente. Por outro lado, a probabilidade de ocorrer um
evento de recombinação é o produto das funções de distribuição de elétrons e buracos. A
função distribuição de portadores e a densidade de estados quânticos permitidos juntos
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descrevem o número de portadores disponíveis para uma recombinação. A distribuição
de probabilidade a T > 0 e a concentração de elétrons e buracos para um semicondutor
intrínseco e para um semicondutor tipo n são ilustradas esquematicamente na Figura 13
(a) e (b), respectivamente.

Figura 13 – Função distribuição f(E) e concentração de elétrons (n0) e buracos (p0) em
um (a) semicondutor intrínseco, e (b) semicondutor tipo n.

Fonte: Adaptada de SALEH; TEICH; SALEH41

2.5 Dinâmica e recombinação cinética de portadores

Em uma medida de fotoluminescência (PL), os pares de elétron-buraco são fotoexci-
tados por absorção óptica em um estado de quase-equilíbrio. Os portadores se termalizam e
relaxam, enquanto acontecem processos de recombinação radiativas e não radiativas. Além
disso, um tempo de recombinação está associado a cada um destes processos que levam ao
sistema, novamente, para um estado de equilíbrio. Em geral, o tempo de recombinação
radiativa entre um par elétron-buraco é da ordem dos nanosegundos (ns), enquanto o
tempo associado à relaxação dos elétrons (emissão de fônons) na banda de condução é da
ordem dos picossegundos (ps) e, assim, muito mais rápidos.12 Embora, os níveis discretos
nos poços quânticos aumentam a complexidade na dinâmica de portadores, os processos
físicos implícitos são os mesmos que o caso de um bulk.

2.5.1 Processo de relaxação e termalização

A seguir vamos discutir o processo de relaxação que ocorre em um material
semicondutor quando é excitado por um pulso curto de laser. Diferentes mecanismos de
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espalhamentos são envolvidos no processo de relaxação de portadores, por exemplo, o
regime coerente, regime não-térmico e o regime de excitação quente.42

•Regime coerente: Os portadores possuem uma relação de fase bem definida com
o campo eletromagnético do pulso de laser. Esta coerência é destruída devido a mecanismos
de espalhamento que normalmente ocorrem na escala de tempo de femtosegundos (≤ 200
fs), tais como: elétron-elétron, buraco-fônon e intervale (Γ → L,X).42 Portanto, exige
técnicas de espectroscopia óptica ultrarrápidas, ou seja, excitações ópticas com largura de
pulso na ordem de 10−15 s para presenciar processos no regime coerente.

• Regime não-térmico: Se o pulso de laser é mais curto do que os tempos de
relaxação (ou termalização), os elétrons e buracos serão redistribuídos através das bandas
de condução e valência devido a mecanismos de espalhamento que ocorrem na escala
de tempo de picosegundos (≤ 2 ps), tais como: elétron-elétron, elétron-fônon óptico,
espalhamento intersubbanda de buraco-fônon e intervale (L,X → Γ).42 Através destes
mecanismos, a troca de energia é mais eficiente entre portadores do mesmo tipo, por
isso, as temperaturas características para elétrons e buracos são diferentes. Neste regime
a distribuição dos portadores é não térmica, isto é, imediatamente após a excitação a
distribuição de energia da população de portadores não pode ser descrita pelas distribuições
de Fermi ou de Boltzman, só depois de algumas centenas de femtosegundos, a distribuição
de Fermi-Dirac pode ser alcançada. Por outro lado, as distribuições não térmicas poderiam
ser geradas em uma condição de quase equilíbrio se o pulso de laser fosse poucas vezes
maior do que o tempo de relaxação.

Figura 14 – Processos de recombinação radiativa e não radiativa.

Fonte: Adaptada de Zeghbroeck43

• Regime de excitação quente: é atribuído quando as temperaturas que deter-
minam as distribuições de portadores são maiores do que a rede cristalina. A termalização
se estabelece quando os portadores transferem suas energias para a rede por meio de meca-
nismos que ocorrem na ordem de ∼ 1− 100 ps, tais como: interação portador quente-fônon,
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decaimento de fônons ópticos e espalhamento portador-fônon acústico.42 Deste modo, os
portadores são resfriados para a temperatura da rede.

Depois de todos estes processos, elétrons e buracos, fônons e a rede estão em
equilíbrio. No entanto, ainda existe um excesso de portadores, que poderão ser removidos
por processos de recombinação radiativa ou não-radiativa. A Figura 14 apresenta uma
ilustração esquemática dos processos de recombinação em um material semicondutor:
A recombinação radiativa de um par elétron-buraco que emite um fóton, recombinação
mediada por defeitos (SRH, Shockley-Read-Hall) via armadilhas rasas ou profundas e, por
último, a recombinação Auger (direta e indireta).

2.5.2 Taxa de recombinação radiativa

A equação Equação 2.27 fornece a probabilidade de absorção de uma onda eletro-
magnética em um sistema de dois níveis, mas também, quando a transição resulta de uma
distribuição arbitrária de energia eletromagnética. Nesta situação, devemos considerar
transições ópticas entre a banda de condução (c) e a banda de valência (v). Assim, a taxa
de absorção Rabs(E) e de emissão espontânea Resp(E) são dadas por:41

Resp(E) = Acvfc[1− fv],

Rabs(E) = Bcvfc[1− fv]ρhν ,
(2.35)

onde Acv e Bcv são os coeficientes de Einstein para à emissão espontânea e absorção,
respectivamente. ρhν é a densidade de energia da radiação (fótons). A taxa total de
absorção e de emissão espontânea é a integral da Equação 2.35 sobre todas as energias dos
fótons, dadas por:

Resp =
∫
Acvfc(E2)[1− fv(E1)]ρcvdE2,

Rabs =
∫
Bcvfc(E2)[1− fv(E1)]ρcvρhνdE2,

(2.36)

onde ρcv é a densidade eletrônica. Tendo em conta a Equação 2.33, as equações 2.36 se
tornam:41

Resp = Acvnp = AcvN2,

Rabs = Bcvnpρhν = BcvN1ρhν ,
(2.37)

onde N1 e N2 corresponde à densidade de portadores no estado fundamental e no estado
excitado, respectivamente. Em seguida, focaremos na taxa de emissão espontânea ou taxa
de recombinação de portadores (Rabs = R), em que dn/dt indica a probabilidade que n
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portadores no estado 2, por um dado tempo, passam para o estado 1 com a emissão de un
fóton espontaneamente:

R = −dn
dt

= Anp (2.38)

Esta equação é conhecida como taxa bimolecular e A é chamada de coeficiente
bimolecular de recombinação com valores na ordem de 10−11 − 10−9 cm3/s para semi-
condutores III–V de gap direto.41 A geração de pares elétrons-buracos se origina quando
o equilíbrio é perturbado por excitação óptica ou injetando portadores de carga. Dessa
forma, em uma situação de não equilíbrio a concentração total de portadores (n, p) é dada
pela soma da concentração de portadores em equilíbrio (n0, p0) e em excesso (∆p, ∆n).
Se substituímos as expressões n = n0 + ∆n e p = p0 + ∆p na Equação 2.38, esta se torna:

R = A[n0 + ∆n(t)][p0 + ∆p(t)]. (2.39)

Vamos assumir um material semicondutor tipo n (n0 � p0, ∆n� p0). No estado
estacionário a concentração de elétrons e buracos em excesso são iguais (∆p(t) = ∆n(t)).
Com estas condições a Equação 2.38 se torna:

−d∆n(t)
dt

= R = A[n0 + ∆n(t)]∆n(t). (2.40)

A partir desta equação, vamos a deduzir o tempo radiativo (τ) e a equação de taxa
do excesso de portadores para dois limites: de baixa e de alta injeção.

• Baixa injeção (n0 � ∆n): Nesta condição a taxa de recombinação pode ser
escrita como:

R = A n0 ∆n(t),
d∆n(t)
dt

= −A n0 ∆n(t).
(2.41)

O tempo de recombinação radiativo (τrad) pode ser inferido a partir da Equação 2.41:

1
τrad

= − 1
∆n(t)

d∆n(t)
dt

= A n0 (2.42)

Através da solução da equação de taxa de recombinação, Equação 2.41, obtemos a
seguinte expressão:

∆n(t) = ∆n0 · e−A n0 t, (2.43)

onde ∆n0 = ∆n(t = 0). A Equação 2.43 nos diz o seguinte: após uma excitação o
decaimento dos elétrons fotogerados em excesso comumente é acompanhado por uma lei
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exponencial em função do tempo padrão (t) e do tempo de vida dos portadores em excesso
(τ). Este decaimento é geralmente escrito como:

∆n(t) = ∆n0 e
−t/τ . (2.44)

• Alta injeção (∆n � n0): Nesta condição a taxa de equação bimolecular,
Equação 2.40 é dada por:

R = A∆n2,

d∆n(t)
dt

= −A∆n2.
(2.45)

Usando a condição ∆n0 = ∆n(t = 0), obtemos a solução da Equação 2.45 e é
expressa da seguinte forma:

∆n(t) = 1
At+ ∆n−1

0
. (2.46)

Ao contrário do limite de baixa injeção, a Equação 2.46 indica que o decaimento
de portadores apresenta um comportamento não exponencial. O tempo de recombinação
para este limite pode ser calculada a partir da equação: τ = − ∆n(t)

d∆n(t)/dt , como resultado
obtemos a seguinte expressão:

τ(t) = t+ 1
A∆n0

. (2.47)

Esta equação indica que o decaimento não exponencial (τ(t)) é dependente do
tempo. Além disso, o tempo de recombinação de portadores minoritários aumenta com o
tempo. A sinal de luminescência é proporcional à taxa de recombinação. Assim, a taxa de
recombinação para os casos de alta e baixa injeção são expressos por:44

Rrad = A n0∆n = ∆n0

τ
e−t/τ ,

1
τrad

= An0 Baixa injeção

Rrad = A(∆n)2 = −A
(At+ ∆n−1

0 )2 , τ(t) = t+ 1
A∆n0

Alta injeção
(2.48)

Existe casos em que as curvas de decaimento não podem ser modeladas com uma
função exponencial única. Isso geralmente significa que o decaimento é caracterizado por
uma distribuição de taxas em vez de uma única taxa. No geral, um modelo de decaimento
exponencial stretched é amplamente usado para descrever processos de recombinação em
um sistema desordenado que não seguem uma simples dependência monoexponencial.44 Isto
é, em sistemas fortemente desordenados com elétrons localizados em diferentes espaços da
amostra, a recombinação ocorre independentemente em cada região, o tempo caraterístico
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τ se encontra dentro de un intervalo finito composto por diferentes tempos (τ1, τ2,..,τn)
associados a n sistemas que recombinam independentemente.

Para o caso de alta injeção, vimos que o decaimento tem um comportamento não
exponencial, Equação 2.48. Nesse caso, a função de decaimento não exponencial pode
ser representada por uma função exponencial com um tempo de vida dependente do
tempo τ(t), por exemplo, exp[−t/τ(t)]. Este tipo de função é chamado de decaimento
exponencial stretched, em que descreve um decaimento mais lento que o decaimento
exponencial. Uma função exponencial stretched bem conhecida é dada por e[−t/τ(t)]β , onde
β é o parâmetro que representa a desordem do material. Para β = 1 não há desordem e
para β ≈ 1/2 há uma desordem forte no material, tais valores de β foram encontrados em
materiais semicondutores.44 A Figura 15 ilustra esquematicamente a curva de decaimento
de luminescência após excitação óptica por um pulso curto de luz, para o caso de baixa
injeção e alta injeção.

Figura 15 – Representação esquemática de uma curva de decaimento exponencial simples
(linha azul) e exponencial stretched (linha vermelha).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.5.3 Taxa de recombinação não-radiativa

A criação de fótons é uma forma de liberar energia quando elétrons e buracos se
recombinam. Mas não é a única forma, há outros processos chamados de não-radiativos,
uma vez que não são emitidos fótons. Durante a recombinação não-radiativa, a energia do
elétron é convertida em energia vibracional de átomos da rede, por exemplo, fônons. Estes
processos podem ser classificados em recombinação Auger e recombinação mediada por
defeitos (estados de superfície), como ilustrados na Figura 14 acima.



56

2.5.3.1 Recombinação mediada por defeitos

Impurezas ou defeitos (intersticiais ou substitucionais) na estrutura cristalina são a
causa mais comum de recombinação não radiativa. Estes defeitos são geralmente criados
durante o crescimento epitaxial ou podem ser introduzidos pelo processo da dopagem.
A presença destes defeitos introduzem estados de energia (estados localizados) dentro
do gap de energia, que funcionam como centros de recombinação de portadores ou como
armadilhas. A recombinação por defeitos geralmente ocorre quando um elétron (ou buraco)
é capturado dentro de uma área em torno de uma armadilha, a qual é considerada um
estado de captura atribuída a uma secção transversal (σ). Elétrons que ocupam esse estado
de energia podem recombinar com um buraco, completando dessa forma o processo de
recombinação,45 como ilustrado na figura Figura 14 (b).

A recombinação de portadores via estados de superfície profunda é conhecida como
recombinação SRH (Shockley-Read-Hall). A taxa de recombinação SRH pode ser escrita
como:44

RSRH = p0∆n+ n0∆p+ ∆n∆p
(NTvpσp)−1(n0 + n1 + ∆n) + (NTvnσn)−1(p0 + p1 + ∆p) ,

RSRH = ∆n
[ p0 + n0 + ∆n
(NTvpσp)−1(n0 + n1 + ∆n) + (NTvnσn)−1(p0 + p1 + ∆p)

]
,

(2.49)

onde ∆n = ∆p e v é a velocidade do elétron e σ é a secção transversal das armadilhas. n1

e p1 são as concentrações de elétrons e buracos se a energia de Fermi é localizada no nível
da armadilha. O tempo de vida não radiativo do excesso de elétrons pode ser deduzido da
equação RSRH = ∆n

[
1
τ

]
. Como resultado τ é dado por:

1
τ

= p0 + n0 + ∆n
τp0(n0 + n1 + ∆n) + τn0(p0 + p1 + ∆n) , (2.50)

onde 1
τ0

= NTvσ. Em seguida, vamos assumir um semicondutor tipo n (n0 � p0, ∆n�
p0, n0 � n1). Com isso, vamos deduzir o tempo de recombinação SRH e a equação de
taxa do excesso de portadores para os limites de baixa e alta injeção.

• Baixa injeção (n0 � ∆n): a Equação 2.50 se torna:45

1
τ
≈ 1
τn0

= NTvnσn, RSHR = ∆n
τn0

. (2.51)

• Alta injeção (∆n� n0): a Equação 2.50 se torna:45

1
τ

= 1
τn0 + τp0

, RSHR = ∆n
τn0 + τp0

. (2.52)

Portanto, o tempo τ depende da velocidade térmica dos portadores, da densidade
de impureza (NT ) e da seção transversal σ.
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2.5.3.2 Recombinação Auger

A recombinação Auger é também um dos principais processos de recombinação
não radiativa, que reduz drasticamente a eficiência quântica interna de dispositivos op-
toeletrônicos. Este processo ocorre geralmente em situações de altos níveis de injeção ou
de alta concentração de dopagem.12-46 Vale a pena ressaltar que a recombinação Auger
em semicondutores pode ser considerada análoga ou similar ao efeito Auger conhecido a
partir da espectroscopia de elétrons de átomos ou da geração de raios X, o nome deste
fenômeno vem em honor a um de seus descobridores, o físico Pierre Victor Auger.

No processo de recombinação Auger o número de portadores livres antes e depois do
espalhamento são alterados, o que pode ser realizado via dois processos diferentes: Auger
direto e indireto, como mostrado na Figura 14 (c) e (d), respectivamente. No processo Auger
direto, um elétron recombina com um buraco e o excesso de energia emitido é absorvido
por outro elétron. Esse elétron, por sua vez, é excitado para estados mais energéticos, em
seguida relaxa retornando até o mínimo da banda de condução através de emissão de
fônons. Além disso, o processo apresentado para elétrons pode acontecer também para
o caso de buracos, onde a energia de recombinação é transferida para outro buraco.12-27

Por outro lado, o processo indireto é assistido por um mecanismo de espalhamento de
portadores de carga, tais como acoplamento elétron-fônon, desordem composicional de
liga ou espalhamento de defeitos (na interface), os quais fornecem momento adicional e
permitem transições Auger para estados mais altos de energia da banda de condução.24

Figura 16 – Diagrama esquemático dos dois principais processos Auger em um QW: a) o
processo CHCC com excitação de elétrons e b) o processo CHHS com excitação
de buracos.

Fonte: Adaptada de Siklitsky36

Quando o processo Auger ocorre em um poço quântico, o portador que recebe o
excesso de energia pode ser elevado de um estado quântico para o contínuo. A Figura 16
ilustra os dois principais processos Auger em um QW: o processo CCHC (conduction-
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conduction- heavy hole) envolve 2 elétrons e 1 buraco, e o processo CHHS (conduction-heavy
hole-heavy hole-split off ) envolve 2 buracos e 1 elétron. Por isso, o processo Auger pode
ser proporcional para n2p ou p2n. Se um material semicondutor é tipo n o processo
mais provável, devido à abundância de elétrons, é representada pela seguinte taxa de
recombinação Auger:12

RAuger = Cn2 p,

RAuger = C(n0 + ∆n)2(p0 + ∆p).
(2.53)

Se ∆p = ∆n, n0 � p0 e ∆n� p0, a Equação 2.53 se torna:

d∆n
dt

= RAuger = C(n0 + ∆n)2(∆n). (2.54)

Usando a expressão Rauger = ∆n
τ
, vamos deduzir o tempo de recombinação e a

equação de taxa do processo Auger, em um semicondutor tipo n, para os limites de baixa
e alta injeção.

• Baixa injeção (n0 � ∆n): Nesta condição a Equação 2.54 se torna:

RAuger = C(n0)2(∆n), 1
τ

= C n2
0. (2.55)

• Alta injeção (∆n� n0): Nesta condição a Equação 2.54 se torna:

RAuger = C(∆n)3,
1
τ

= C (∆n)2. (2.56)

Além das condições vistas acima, a taxa de recombinação Auger pode aumentar
exponencialmente se o gap de energia é diminuído. O processo Auger sofre um menor
impacto em semicondutores com gaps de energia (Eg) maiores do que 1, 5 eV , por exemplo,
GaAs, AlGaAs e InP. Contudo, torna-se bastante importante em materiais com gaps de
energia estreito, tais como In0.53Ga0.47As (E ≈ 0.8 eV ) e HgCdTe (E < 0, 5 eV ).12

2.5.4 Equação de taxa e tempo de recombinação total

Eventos de recombinação não-radiativos são processos indesejados em dispositivos
optoeletrônicos, uma vez que, dependem principalmente dos processos de recombinação
de portadores fotogerados, por isso, os processos não radiativos devem ser considerados
juntamente com os de recombinação radiativa. Além disso, os processos de recombinação
não radiativa diminuem a eficiência quântica (η) interna destes dispositivos.23-46 η é definida
como a fração do pares elétron-buraco fotogerados que recombinam (Rrad+Rnrad) e emitem
fótons (Rrad):

η = Rrad

Rrad +Rnrad

, (2.57)



59

onde Rrad e Rnrad são as taxas de recombinação radiativa e não radiativa, respectivamente.
A taxa total R pode ser determinada pela soma de ambos processos Rrad e Rnrad.

−∆n
dt

= R = Rrad +Rnrad. (2.58)

A caracterização dos tempos de recombinação (τrad e τnrad), pode determinar
a eficiência (ou qualidade) de um dispositivo optoeletrônico, uma vez que, os elétrons
fotoexcitados atingiram o estado fundamental. Deste modo, o tempo total de recombinação
(τ) pode ser determinado pela combinação dos tempos de recombinação radiativa (τrad) e
não radiativa (τnrad), e é dado por:3

1
τ

= 1
τrad

+ 1
τnrad

. (2.59)

Como foi dito acima, o tempo de recombinação pode resultar em uma combinação
dos tempos radiativo e não radiativo. Por isso, os diferentes processos de recombinação
radiativa, SHR e Auger podem ocorrer paralelamente, sempre presentes em todos os
semicondutores. Portanto, o tempo de recombinação total τ ou a taxa de recombinação
total R pode ser obtida como a soma de cada um destes processos. E podem ser escritos
como:

1
τ

= 1
τrad

+ 1
τSRH

+ 1
τAuger

,

R = Rrad +RSRH +RAuger.

(2.60)

Se N = n0 e consideramos um material semicondutor tipo n. No regime de baixa
injeção, N � ∆n, em que a densidade fotogerada (∆n) é muito menor que a concentração
da dopagem N . O tempo total de recombinação é dado pela equação:29

1
τ

= 1
τ0

+B1N + C1N
2, (2.61)

onde τ0 é o tempo de recombinação mediada por defeitos (SRH). Por outro lado, no
regime de alta injeção, ∆n� N , em que a densidade de dopagem é insignificante quando
comparada com a densidade fotogerada, o tempo total de recombinação é determinado
por:30

1
τ

= A∆n+B2(∆n)2 + C2(∆n)3, (2.62)

onde A é o coeficiente da recombinação SRH. Na Equação 2.61 e na Equação 2.62, B1

e B2 correspondem aos coeficientes de recombinação radiativa, enquanto C1 e C2 são os
coeficientes de recombinação Auger.
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2.6 Dinâmica de portadores em sistemas bidimensionais

A emissão espontânea em um QW comumente acontece em quatro etapas: excitação,
relaxação, termalização e recombinação, como ilustradas na Figura 17. Desta forma, se
um material semicondutor é perturbado por excitação óptica, ou seja, perturbado por
uma luz incidente e, ainda, com uma energia maior que sua energia de gap, o sistema está
sob uma excitação não ressonante. Em geral, para criar pares de elétron-buraco é usado
um laser que emite uma luz monocromática com uma largura espectral bem reduzida.
Além da estrutura de bandas, a distribuição de probabilidade dos portadores fotogerados
também pode ser estabelecida pela duração da excitação óptica.3-42 Tanto em bulk como
em heteroestruturas semicondutoras do tipo III-V, é possível estudar as propriedades dos
portadores excitados por um curto pulso de luz, com isso, em uma situação de quase
equilíbrio, podemos analisar a resposta transiente de portadores fotoexcitados associados
a diferentes processos de recombinação. Esta situação, conhecida como quase-equilíbrio,
surge quando os tempos de relaxamento (decaimento) para as transições dentro de cada
uma das bandas são muito mais curtos do que o tempo de relaxação entre duas bandas.
Normalmente, o tempo de relaxamento intrabanda < 1 ps, enquanto que o tempo de
recombinação radiativa elétron-buraco ≈ 1 ns.41

Figura 17 – Representação esquemática dos processos de espalhamento, termalização e
recombinação que ocorrem em um QW tipo I excitado por um curto pulso de
luz.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Assim, em um poço quântico após a excitação por um curto pulso de luz, os
portadores sofrem recombinações não-radiativas durante a termalização antes de atingirem
o mínimo da banda de condução (Γ), esses eventos estão ilustrados na Figura 17, onde são
esquematizados os processos de canais ópticos de excitação, relaxamento e recombinação
associados a um tempo caraterístico de decaimento de PL. Em seguida, vamos descrever
alguns destes processos, e por motivos de simplicidade apenas a primeira (Γ1) e a segunda
(Γ2) sub-bandas serão consideradas. Para baixas temperaturas, quando os elétrons são
fotoexcitados, não ressonantemente, para o contínuo das sub-bandas Γ (k 6= 0), três
processos podem ocorrer: (1) o espalhamento intervale para os estados do tipo X tem
um tempo caraterístico τX−relax. O espalhamento intervale assistido por fônons para os
estados do tipo X é um canal de relaxamento provável para os elétrons quando há uma
alta densidade de estados em Γ.3-47 No entanto, os elétrons espalhados em X podem se
recombinar radiativamente, τX−rad, dando origem à emissão X −HH1. Porém, este tipo
de recombinação é pouco provável, em comparação à recombinação de gap direto τΓ−rad.
(2) A termalização, isto é, os elétrons fotoexcitados atingem o mínimo das sub-bandas com
um tempo caraterístico de termalização intrabanda τterm, por exemplo, para o GaAs este
tempo situa-se na ordem de 100 fs.3-42 (3) Espalhamento intersubbanda para o mínimo ou
para o contínuo da primeira sub-banda apresentam um tempo caraterístico de termalização
τSB. No geral, os elétrons fotoexcitados no contínuo da sub-banda Γ2 rapidamente se
dispersam em direção ao contínuo da sub-banda Γ1.

Os elétrons que atingem o fundo da sub-banda Γ1 através dos processos (2) e (3)
podem se recombinar de forma radiativa, dando origem à emissão de gap direto. Por
outras palavras, os estados confinados no poço são os estados mais baixos e, portanto,
os portadores acabam relaxando neles. Diferentes trabalhos na literatura sobre QWs de
gap direto, relatam tempos de recombinação (τΓ−rad) na ordem de centenas de ps.3-47 No
entanto, o tempo de decaimento da PL de gap direto pode ser limitado pelo espalhamento
intervale para os estados X.

Além dos processos já discutidos, inúmeros eventos podem acontecer até que o
sistema atinga o equilíbrio depois de retirar a excitação óptica, mas também estes processos
tratados não necessariamente são sequenciais. Além disso, as diferentes escalas de tempo
associadas aos processos de recombinação dependem de muitos parâmetros, tais como: da
densidade de estados, da energia dos portadores e do overlap destes (se sobrepõem no
tempo).12 Assim, a complicada interação entre os diferentes processos de relaxação pode
produzir diversas características espectrais das emissões comumente observadas em QWs,
devido às diferentes escalas de tempo.
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2.6.1 Fotoluminescência em sistemas bidimensionais

A PL é uma ferramenta poderosa capaz de caracterizar as propriedades de um
QW, tais como: deslocamento da banda (band offset), energias de ligação de éxcitons,
trions, biexcitons, efeito Stark quântico confinado, etc. Além disso, também é possível
obter informações sobre a desordem estrutural (rugosidade interfacial), defeitos e canais
de recombinação não radiativa de um sistema bidimensional.3-12 Em outras palavras, é
possível caracterizar a qualidade geral de um QW, tanto do lado eletrônico quanto do
estrutural. A seguir, vamos focalizar nossa discussão sobre a fotoluminescência em sistemas
bidimensionais.

Fotoluminescência é a emissão espontânea de radiação eletromagnética, que pode
ser prevista quando o campo eletromagnético é descrito em termos da mecânica quântica.12

A emissão espontânea óptica pode estar relacionada à absorção através dos coeficientes de
Einstein, ou seja, na emissão espontânea é possível relacionar sua intensidade exatamente
com a de absorção. No entanto, uma vez que estamos interessados só na forma de linha
do espectro de PL e não na sua magnitude absoluta, descartamos todas as constantes de
proporcionalidade e tratamos a emissão espontânea e a absorção de maneira semelhante.
Assim, o sinal de luminescência I(ω) associado à transição, |i〉 → |f〉, será proporcional
a:34

Ii→f (ω) ∝ Wiff(Ei)[1− f(Ef )], (2.63)

onde f(εi) e f(εf ) correspondem às funções de distribuição de equilíbrio dos estados inicial
(|i〉) e final (|f〉), respectivamente. E Wif é a probabilidade de transição óptica.

Figura 18 – Sistema de quatro níveis excitado por bombeio óptico.

Fonte: Adaptada de Bastard40

A seguir, vamos apresentar considerações teóricas sobre a forma de linha de alguns
processos de recombinação em heteroestruturas semicondutoras. Os experimentos de
fotoluminescência (PL) são muito mais fáceis de realizar do que os experimentos de
absorção. Porém, a interpretação do seu espectro de emissão PL é muito mais complicado
de interpretar.12 Por outro lado, uma medida de fotoluminescência envolve transições
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|i〉 → |f〉 com Ei > Ef e os fótons são emitidos com uma energia Ei−Ef . Um sistema não
está em equilíbrio, uma vez que, foi inicialmente excitado desde um estado inicial, e uma
forma de alcançar o equilíbrio é por emissão óptica através de diferentes canais (radiativos
e não radiativos). Isto, porque o canal radiativo está em competição com os processos de
relaxamento não radiativos (emissão de fônons, captura por armadilhas superficiais, efeito
Auger, etc.) que enviam aos portadores excitados para estados de energia mais baixos dos
quais eles podem emitir fótons ou relaxar não radiativamente. Essa competência é uma
questão dos tempos de vida relacionados aos relaxamentos radiativos e não radiativos. Para
compreender como funcionam esses mecanismos, vamos considerar um sistema de quatro
níveis perturbado por bombeio óptico para ocorrer transições |1〉 → |4〉 e consideraremos
apenas o sinal de luminescência dos níveis |3〉 e |2〉, como apresentado na Figura 18. Os
parâmetros Ti1 e τij são constantes de tempo que caracterizam níveis inter-excitados de
canais radiativos e não radiativos, respectivamente, de um nível |i〉 para o primeiro nível
|1〉. Neste sistema, o efeito da população do estado final será desprezado, e vamos assumir
que o nível |3〉 é populado não radiativamente desde o nível |4〉. Assim, as equações de
taxa são as seguintes:40

dn3

dt
= n0

τp
− n3

τ32
− n3

T31
,

dn2

dt
= n3

τ32
− n2

τ21
− n2

T21
.

(2.64)

No estado estacionário, dni/dt = 0, podemos obter as relações:

n3 = n0

τp

T31

1 + T31/τ32
,

n2 = n0

τp

T31

1 + T31/τ32

T21

τ32

1
1 + T21/τ21

.

(2.65)

Os sinais de luminescência correspondentes ás energias ~ω31 = E3 − E1 e ~ω21 =
E2 −E1 são proporcionais a n3 e n2, respectivamente. Se na Equação 2.65 consideramos a
condição τ32 � T31, quase toda a população do nível |3〉 é usada para preencher o nível |2〉
e, por consequência, a emissão espontânea do nível |3〉 pode ser consideravelmente menor
que a de |2〉.

Em semicondutores bulk a baixas temperaturas, a luminescência envolve, frequen-
temente, níveis de impurezas enquanto a densidade de estados desses níveis é muito menor
(por várias ordens de grandeza) do que a densidade de elétrons livres nas bandas. Por isso,
em medidas de fotoluminescência são predominantes esses níveis de impureza, os quais
desempenham um papel importante nos processos de recombinação. Consideremos agora
transientes de PL (fotoluminescência resolvida no tempo) e assumimos que a taxa de
bombeio do nível |3〉 é descrita por uma função arbitrária, g(t), exceto que desaparece se
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t < 0. Se denotamos a quantidade 1
T21

+ 1
τ21
− 1

T31
− 1

τ32
por Ω23, podemos obter as seguintes

dependências:40

n2(t) = 1
τ32Ω23

[
e−t/T3

∫ t

−∞
g(t′)et

′
/T3dt

′ − e−t/T2
∫ t

−∞
g(t′)et

′
/T2dt

′
]
,

n3(t) = e−t/T3
∫ t

−∞
g(t′)et

′
/T3dt

′
,

(2.66)

onde:
1
T3

= 1
T31

+ 1
τ32

,
1
T2

= 1
T21

+ 1
τ21

. (2.67)

No caso em que a taxa da bombeio é representada por uma função delta, g(t)→
n0δ(t), a Equação 2.66 se torna:

n2(t) = n0Y (t)
τ32Ω23

[
e−t/T3 + e−t/T2

]
, (2.68)

n3(t) = n0Y (t)e−t/T3 . (2.69)

É muito importante notar que o tempo de decaimento da luminescência associado
para a energia E2 − E1, possui um tempo total de recombinação T2 que envolve tanto
o tempo de recombinação radiativa quanto o não-radiativa. No entanto, medidas de fo-
toluminescência resolvida no tempo em heteroestruturas semicondutoras, precisam ser
interpretadas com cautela se as conclusões forem obtidas a partir dos tempos de recombi-
nação radiativa de níveis excitados. Vale a pena ressaltar, que a partir das equações de
taxa (dn3/dt e dn2/dt), conseguimos que n2, Equação 2.68, resulte em um comportamento
biexponencial com dois tempos total de recombinação T3 e T2. Assim, em uma medida
experimental de fotoluminescência resolvida no tempo podemos observar um decaimento
biexponencial, o qual pode estar associado para dois grupos de portadores que recombinam
independentemente.

2.6.2 Armadilhas superficiais e rasas

O outro mecanismo que é usado para explicar o tempo longo de recombinação
radiativa é o aprisionamento superficial. O tempo longo pode ser atribuído à recombinação
de estados localizados superficiais fracamente sobrepostos.12 Dentre os defeitos superficiais,
encontra-se dois tipos diferentes de armadilhas: armadilhas rasas e profundas. As armadilhas
profundas são localizadas no espaço em um defeito local da rede e sua presença está
vinculada a um nível de energia localizado no meio do band gap, enquanto as armadilhas
rasas para um nível de energia próximo de alguns meV da borda da banda valência ou
condução.12-34
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3 SEMICONDUTORES DESORDENADOS

A periodicidade de uma estrutura cristalina perfeita permite a classificação das
funções de onda eletrônicas como ondas de Bloch, ψ~k(~r) = u~ke

i~k·~r, de modo que as
estruturas de banda de materiais cristalinos bastante complicados possam ser calculadas.
No entanto, na vida real, a presença de impurezas ou defeitos nesses materiais podem
quebrar a periodicidade translacional e ainda são a principal fonte de desordem associadas
a processos de espalhamento aleatório de elétrons. No caso de uma pequena concentração
de defeitos, a energia cinética dos elétrons é geralmente tão grande que o potencial aleatório
devido às impurezas pode ser tratado como uma pequena perturbação. Principalmente, a
função de onda associada ao defeito é representada por um estado localizado com uma
extensão finita no espaço, isto é, os estados de defeitos têm uma forma geral ψloc(r, r0)
localizados em torno de um ponto r0 no espaço. Estados localizados típicos podem ter um
comportamento de decaimento exponencial.48

A desordem existe em graus variados, variando de alguns defeitos para o limite
fortemente desordenado. O limite de desordem fraca é tradicionalmente descrito pelo
espalhamento das funções de Bloch chamados de estados estendidos. Por outro lado, se a
desordem é forte, quando aumenta o número de defeitos, a abordagem tradicional é forçar
alguma periodicidade média no sistema e depois aplicar conceitos de estruturas perfeitas,
mas isso não deveria ser feito, porque neste caso os estados localizados e estendidos se
misturam alterando a natureza básica dos estados eletrônicos.48-49

Em uma estrutura perfeita o elétron mantém sua coerência de fase à medida que se
propaga na estrutura. No entanto, em um material real, os elétrons se espalham a partir
de uma variedade de fontes. Como resultado, a coerência da onda de partículas é perdida
após uma distância L (livre caminho médio). Na ausência de coerência de fase, efeitos
como a interferência não são observáveis a menos que as dimensões do material sejam
menores que o livre caminho médio. Em semicondutores de alta qualidade, o livre caminho
médio é ∼ 100 Å à temperatura ambiente, é possível ver efeitos de interferência quântica
a temperaturas baixas.12

3.1 Localização de Anderson

Anderson foi o primeiro a estudar o efeito da desordem sobre os estados eletrônicos.48

Em um sistema desordenado, os elétrons se encontram sob a influência de um potencial
aleatório em contraste com o potencial periódico quando o sistema é um cristal. Neste
potencial aleatório, os elétrons podem encontrar poços de potenciais locais, onde podem
ser capturados ou localizados. Assim, o modelo de Anderson, trata principalmente da
natureza dos estados de um elétron se movendo em um potencial aleatório. Anderson
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destacou que deveria haver uma mudança qualitativa na natureza das funções de onda à
medida que a distribuição do potencial se torna mais ampla (a largura da distribuição
aumenta com o aumento da desordem). Em uma ampla distribuição, há uma probabilidade
significativa que um elétron possa ficar preso em poços profundos do potencial. As funções
de onda correspondentes a esses estados cujas amplitudes decaem exponencialmente
de um centro são chamados estados localizados, enquanto estados como ondas planas
que têm uma amplitude diferente de zero em toda a amostra são chamados de estados
estendidos.48 A Figura 19 representa o modelo proposto por Anderson. Em primeiro lugar,
ele considerou um sistema sem desordem descrito por uma aproximação "tight binding", no
qual a sobreposição das funções de onda somente entre os poços vizinhos mais próximos
produz uma banda estreita de níveis de espessura B, neste caso o elétron possui um livre
caminho médio quase infinito. No caso oposto, Anderson introduziu um potencial aleatório
em cada poço gerando funções de onda localizadas, que por sua vez, cria uma banda larga
de níveis de espessura W , isso, levará ao elétron a um livre caminho médio finito L.14

Figura 19 – A energia potencial de um elétron no modelo de Anderson, onde B e W são
a largura da banda de um sistema sem potencial aleatório e com potencial
aleatório, respectivamente.

Fonte: Adaptada de MOTT; KAVEH14

Na abordagem tradicional o processo de espalhamento originado pelo potencial
aleatório faz com que as funções de Bloch percam a coerência de fase na escala de
comprimento do livre caminho médio L, como ilustrado na Figura 20. No entanto, a função
de onda permanece estendida ao longo da amostra. Fisicamente, espera-se que os estados
se tornem localizados quando o livre caminho médio se torna comparável ao comprimento
de onda de Broglie.48 A questão central no problema de localização de Anderson é como
os estados localizados evoluem a partir de estados estendidos à medida que a desordem é
aumentada. Anderson explicou, se a desordem é muito forte, a função de onda pode se
tornar localizada, na medida em que o envelope da função de onda decai exponencialmente
de algum ponto no espaço ψ(r) ∼ e|r|/ξ, onde ξ é o comprimento da localização,48 como
ilustrado na Figura 20 (b). Então, a existência do estado localizado é compreendida
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no limite de uma desordem muito forte, onde a função de onda será exponencialmente
localizada.50 Foi demonstrado que, à medida que a desordem é aumentada, a extensão
dos estados localizados aumenta, por exemplo, pode ser visto que perto das bandas se
obtêm estados localizados formando “band tails”, uma vez que estes estados são formados
a partir das flutuações no potencial, tal como a desordem interfacial. A largura do band
tail está relacionada ao nível de desordem no sistema.

O conceito da borda de mobilidade foi introduzido por Mott em 1972.51 A energia
que separa os estados estendidos e localizados é chamada de borda de mobilidade (mobility
edge) e é um parâmetro crítico fundamental de uma teoria de localização tridimensional.14-52

Este termo surge do consenso de que se a energia de Fermi estiver em uma região de
estados localizados, a condutividade vai para zero (a baixa temperaturas), enquanto os
estados estendidos darão origem a uma condutividade finita. Por isso, a mobility edge
marca a transição entre um metal e um isolante. O processo de transporte abaixo do
mobility edge em sistemas desordenados, os elétrons ficam presos em estados localizados,
pode só ocorrer via: i) salto de elétrons de um estado localizado para outro, ii) pulo de um
estado localizado para um estado estendido e iii) transporte em estados estendidos.12-14

Figura 20 – Representação esquemática de um sistema: a) com desordem fraca, os auto-
estados podem ser modificados a partir de funções periódicas de Bloch na escala
de comprimento de espalhamento L (livre caminho médio) sem perder seu
caráter estendido. E b) com desordem suficientemente forte, os auto-estados
ficarão exponencialmente localizados com o comprimento da localização ξ.

Fonte: Adaptada de LEE; RAMAKRISHNAN49

A localização de Anderson tem sua origem na interferência de elétrons que sofreram
múltiplos espalhamento elástico por defeitos no sólido. A medida apropriada para a
quantidade de espalhamento é o livre caminho médio L para o elétron no meio, multiplicado
pela magnitude do vector de onda k, a localização é esperada para kL < 1.50 A Figura 20
(b) ilustra a uma partícula em um meio desordenado na posição A, onde as esferas denotam
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centros de espalhamentos. Um elétron que percorre um caminho aleatório para retornar ao
ponto A pode ser conseguido em duas direções opostas. As duas ondas que se propagam
em direções opostas ao longo desse percurso adquirem a mesma fase e, portanto, interferem
construtivamente em A. Isso leva a uma maior probabilidade de que a onda volte para A e
consequentemente uma menor probabilidade de se propagar para longe de A. Ao diminuir
o livre caminho L, a probabilidade de tais trajetórias aumenta e, com um espalhamento
muito forte, o sistema faz uma transição de fase do estado de condução normal para um
estado localizado, devido à interferência.50 Portanto, se a desordem for fraca, em uma
escala de curto alcance (KL� 1) a função de onda parecerá uma onda plana, enquanto
em um regime de desordem forte a função de onda será espalhada pelo potencial aleatório
quando estamos em uma escala de comprimento maior (KL < 1).

Como um primeiro passo para entender a transição metal-isolante, podemos consi-
derar um modelo de elétrons não-interativos dispersos pelo potencial aleatório devido à
desordem.

3.2 Transição Metal-Isolante

O problema de localização de Anderson produz uma transição metal-isolante
porque um sistema pode se comportar como um metal ou como um isolante, dependendo
se os estados são estendidos ou localizados.14 A transição metal-isolante (MIT) é um
dos problemas mais antigos, mas é um dos fundamentalmente menos compreendidos na
física da matéria condensada.15 Em sistemas próximos à MIT, as propriedades físicas
mudam drasticamente com a variação dos parâmetros de controle: como a concentração
de portadores, a temperatura e o campo magnético externo. Em um regime intermediário
da transição metal-isolante, o caráter localizado e estendido da função de onda coexistem,
por isso, a MIT é mais apropriadamente descrita como uma transição dinâmica. Por essas
razões, o regime intermediário entre o metal e o isolante permaneceu difícil de entender
tanto do ponto de vista prático quanto do conceitual.15

Como dito anteriormente, Anderson argumentou que a desordem suficientemente
forte é capaz de localizar todos os estados eletrônicos dentro de uma dada banda. De tal
forma, em uma desordem mais fraca, espera-se que apenas os estados próximos à borda
da banda localizem, mas outros estados em energias E > Ec, permanecem estendidos,
com Ec chamada de mobility egde.15 Na Figura 21, ilustra-se o conceito de mobility edge,
que define a transição do estado isolante para o metálico: a fase metálica associada aos
portadores com energia acima da mobility edge, enquanto a fase isolante corresponde a
um sistema de elétrons localizados quando o nível de Fermi está abaixo da mobility edge.
A crescente concentração de elétrons (por doping ou injeção óptica) faz com que o nível
de Fermi aumente. A medida que o nível de Fermi é aumentado, o sistema é submetido
a uma transição metal-isolante, por exemplo, no caso de uma transição para uma fase
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metálica ocorre quando o nível de Fermi passa pela mobility edge.

Figura 21 – Representação esquemática do conceito de mobility edge e da transição metal
isolante em um material semicondutor. Os estados eletrônicos abaixo e acima
da mobility edge são localizados e estendidos, respectivamente. Se a energia
de Fermi está na região de estados localizados o sistema é isolante a T = 0 K,
e se está na região de estados estendidos o sistema é metálico.

Fonte: Elaborada pelo autor

Na presença da MIT, os processos de transporte revelam uma drástica queda na
condutividade abaixo de uma determinada concentração crítica de elétrons ou uma mudança
na dependência da temperatura da condutividade de um comportamento metálico para
um isolante que ocorre nesta concentração crítica. Tal comportamento da condutividade
elétrica é bem entendido em termos da mobility edge.53-54 De acordo com a teoria de escala
de localização, a condutividade de temperatura zero varia com a energia E:55

σ(T = 0) = (E − Ec)µ, (3.1)

onde µ é um exponente crítico. A primeira determinação experimental da mobility edge
foi realizada por meio de medidas de transporte elétrico em camadas bidimensionais
de inversão de Si.53 No entanto, a natureza da transição metal-isolante observada em
sistemas de elétrons bidimensionais ainda está em disputa, ou seja, a existência ou não-
existência de um estado estendido em duas dimensões tem sido um ponto de divergência
há muitos anos.1315Desta forma, de acordo com a teoria de escala de localização, a
condução metálica não é esperada em duas dimensões. Por outro lado, em uma dimensão,
pode-se mostrar rigorosamente que todos os estados estão localizados, não importa quão
fraca seja a desordem. Atualmente, acredita-se que a fase metálica observada em sistemas
bidimensionais se deva aos efeitos de interação.54 Portanto, a inexistência de uma verdadeira
transição metal-isolante de Anderson em duas dimensões é inconsistente com a mobility
edge.
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3.3 Propriedades ópticas em semicondutores desordenados

Como explicado anteriormente, uma consequência importante da desordem é que
os estados eletrônicos não são mais descritos pelos estados de Bloch. E em uma estrutura
cristalina perfeita, as suas propriedades e transições ópticas são descritas pelo elemento de
matriz para transições interbanda, dada por:

∫
ψ∗fpAψid

3r =
∫
〈uf |pA|ui〉 ei(ki−kf )·rd3r. (3.2)

Assumindo que o momento do fóton é insignificante, isso, essencialmente, resulta
nas regras de seleção do momento, ki = kf , para o caso de transições verticais. No entanto,
uma vez que os estados não são mais estados de Bloch, não é possível fazer tal afirmação.
E a Equação 3.2 não deve ser mais usada. O efeito da desordem relaxa a regra de seleção
e introduz uma largura para os valores permitidos de ki − kf . Este conceito é aplicável
para processos ópticos de sistemas semicondutores desordenados, uma vez que os estados
eletrônicos têm coerência de fase apenas sobre uma certa escala de comprimento, as regras
de seleção do momento são relaxadas e as transições ópticas podem ser observadas inclusive
em materiais indiretos. Nesse sentido, um sistema desordenado tem um impacto positivo
nas propriedades dos materiais. Os estados estendidos estão conectados ao longo do volume
da estrutura desordenada. No entanto, k não é mais um bom número quântico porque a
periodicidade foi perdida.

Variação na concentração de elétrons altera radicalmente a correlação de Coulomb
entre os elétrons, adicionando uma variável a mais na análise teórica dos fenômenos da
MIT. Nesse caso, benefícios consideráveis podem ser obtidos examinando a modificação
dos estados de elétrons em um sistema desordenado com uma concentração constante de
elétrons. Desta forma, medidas espectroscópicas da energia de mobility edge constituem
uma importante vantagem quando comparadas às medições de transporte elétrico, isto,
porque a mobility edge poderia ser determinada a uma densidade eletrônica constante sem
alterar o estado de sistema de elétrons. Além disso, a determinação da mobility edge deve
influenciar na de taxa de recombinação associada à probabilidade de transição, ou seja,
qualquer modificação dos estados de elétrons afetaria a taxa de recombinação, uma vez
que a MIT está relacionado a mudanças na natureza das funções de onda.

3.3.1 Desordem em um sistema bidimensional

Como visto anteriormente, os processos de recombinação são afetados por diferentes
mecanismos de espalhamentos: impurezas e defeitos neutros ou ionizados, fônons acústicos
e ópticos, etc.34 Porém, não abordamos sobre os efeitos da desordem e como estes afetam
os processos de recombinação em hetorestruturas semicondutoras, especificamente da
desordem interfacial ou rugosidade interfacial.
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3.3.1.1 Rugosidade interfacial

As heteroestruturas semicondutoras são inevitavelmente caracterizadas por defeitos
estruturais que surgem durante o processo de fabricação. Por isso, durante o processo
de crescimento epitaxial de dois materiais A e B, que é realizado camada por camada, a
interface formada entre estes materiais não está bem definida na escala atômica. Assim, o
termo rugosidade interfacial ou rugosidade de interface refere-se a um tipo de desordem
caracterizada por um distúrbio estrutural ou morfológico.3-12 No entanto, a rugosidade de
interface de QWs crescida por epitaxia depende, também, da difusão dos átomos entre
dois materiais A e B. A Figura 22 mostra a representação real das interfaces em um QW
de GaAs/AlGaAs, onde a interface é caraterizada por ilhas de altura ∆ e largura Λ. Em
materiais de boa qualidade interfacial, como GaAs/AlGaAs, possuem uma monocamada
(2.83 Å) de altura ∆ e algumas centenas de angstroms de largura Λ.40

Figura 22 – Representação esquemática da desordem interfacial em um QW de Al-
GaAs/GaAs originada durante o processo de crescimento, bem como os
estados de energia e seu espectro de PL.

Fonte: Adaptada de HERMAN; BIMBERG; CHRISTEN47

A desordem interfacial resulta em uma flutuação no plano de confinamento do
elétron e buraco no QW que induz um alargamento espectral (Γ) não homogêneo da linha
de emissão. No entanto, a desordem pode afetar não apenas o potencial, mas também a
energia cinética de elétrons que se movem ao longo do plano (x, y) do QW, produzindo
espalhamento e localização. Desta forma, os elétrons se comportam como uma partícula
sujeita a um potencial desordenado, dando origem a estados espacialmente localizados.
Além disso, um efeito interessante induzido pela localização da função de onda em um
sistema com desordem interfacial são as correlações espaciais e energéticas das funções de
onda, bem como as correspondentes correlações dos níveis de energia. Isto, leva a uma
mudança dramática no comportamento físico de portadores que participam dos processos
de recombinação, afetando a resposta óptica dos estados excitados mais baixos.
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Além da desordem composicional, como dissemos, a desordem por rugosidade
interfacial induz flutuações no potencial ao longo do plano (x, y) do poço quântico. E o
resultado disso é a formação de um potencial desordenado ou aleatório, como apresentado
na Figura 23 (b), devido à distribuição aleatória da rugosidade interfacial. Este potencial
aleatório apresenta mínimos relacionados a estados cujas energias são menores que os de
estados pertencentes ao plano de confinamento (z). Além disso, a flutuação no potencial de
confinamento causa um potencial local mínimo nas bandas de condução ou de valência, que
formam uma densidade de estados de cauda (band tail), como mostrado esquematicamente
na Figura 23 (a). Em uma medida de PL, a baixas temperaturas, os portadores são
fotoexcitados para estados de energias maiores, para terminar relaxando a esses mínimos
do potencial aleatório antes de sua recombinação. A formação de uma cauda exponencial na
faixa de baixas energias em um espectro de PL é atribuída, frequentemente, à recombinação
radiativa desses portadores que se encontram nos mínimos do potencial. Assim, esta
desordem pode afetar consideravelmente tanto as recombinações radiativas quanto a
mobilidade de portadores.

Figura 23 – Representação esquemática a) dos estados da cauda da banda que surgem
como consequência da desordem. E b) do potencial desordenado ou aleatório
ao longo do plano (x,y) do QW, formado pela desordem estrutural. Os círculos
representam elétrons e buracos fotogerados confinados no QW.

Fonte: Elaborada pelo autor

Como dito acima, a baixa temperatura, a principal fonte de assimetria da linha de
PL é o alargamento não homogêneo introduzido pela desordem interfacial. À medida que
a temperatura aumenta, os eventos de espalhamento elétron-fônon e expansão térmica da
rede introduzem outra fonte de alargamento do espectro de PL. O aumento homogêneo,
causado pelo fônon, da largura de linha de emissão com a temperatura, segue a seguinte
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dependência:3

Γhom(T ) = Γhom(0) + γACT + γLOnLO(T ). (3.3)

Onde o termo linear com a temperatura é devido ao espalhamento elétron-fônon
acústico, e o termo envolvendo a função de Bose dos LO-fônons nLO(T ) é devido às
interações com fônons LO (modo óptico longitudinal). A largura de linha homogênea a
T = 0 é geralmente muito pequena.
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4 CAMPO MAGNÉTICO EM HETEROESTRUTURAS SEMICONDUTORAS

Quando os elétrons estão confinados a um espaço bidimensional submetido a campo
magnético alto, estes portadores começam a executar o movimento ciclotrônico no plano
x− y do QW, enquanto o movimento dos elétrons em z não é afetado pelo campo. Nesse
sistema, o Hamiltoniano para os elétrons é dado por:12

H0 = 1
2m∗ (p− eA)2. (4.1)

Com o vetor potencial A = (0, Bx, 0) e ∇× A = Bẑ, gera um campo magnético
na direção z ,B = Bẑ. Aplicando a função de onda ψkn(x, y) = ϕ(y)eikx no hamiltoniano,
obtemos a equação de Schrödinger de uma partícula que podemos escrever, para cada
valor permitido de k, como a equação de um oscilador harmônico centralizada ao redor do

ponto x0 = l2Bky, onde lB =
√

~
eB

é o comprimento magnético. Como resultado, a energia
transversal dos elétrons que formam um gás bidimensional podem ser quantizadas, e para
observar essa quantização a relação ωτ � 1 deve ser cumprida.12 Assim, o movimento
confinado pelo campo magnético leva à formação de um conjunto discreto de níveis de
energia permitidos (níveis de Landau), cuja mudança de energia é proporcional ao campo
aplicado. A solução da equação é escrita como:9-12

E
′ = ~ωc(l + 1

2), (4.2)

onde ωc = eB
m∗

é a frequência ciclotrônica. A energia total, E, é dada por:

E = E(kz) + E
′
,

E = ~2

2m∗k
2
z + ~ωc(l + 1

2).
(4.3)

Transições magnetoópticas interbandas envolvem transições ópticas através da
banda entre o mesmo nível quântico de nível Landau (le = lh). Então, a energia para as
transições são

E = E0 + ~2

2m∗k
2
z + ~ωc(l + 1

2), (4.4)

onde a massa reduzida m∗ = m−1
e +m−1

h .

A representação esquemática dos níveis de Landau em um sistema bidimensional
ideal (sem desordem) e desordenado, são apresentadas na Figura 24. Na ausência de
desordem, os níveis de Landau ocorrem em intervalos de energia definidos pela energia
ciclotrônica (~ωc) e a densidade de estados é dada por uma série de funções delta. Em



76

contraste, a presença de desordem devido a defeitos/impurezas leva à localização das funções
de onda dos elétrons e ao alargamento dos níveis de Landau, inclusive se o nível de Fermi
se encontra entre dois níveis de Landau. Entretanto, a presença da desordem é fundamental
para explicar diversos fenômenos, como a observação do Efeito Hall Quântico.5-6

Figura 24 – Representação esquemática dos níveis de Landau em um sistema 2D ideal
(sem desordem) e com presença de defeitos (com desordem), submetido a um
campo magnético.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Por outro lado, a aplicação de um campo magnético forte em um sistema desorde-
nado de elétrons resulta em uma redução da sobreposição espacial das funções de ondas
eletrônicas, o que leva à localização eletrônica induzida por campo magnético.56 Tal modifi-
cação da função de onda de elétrons deve influenciar a taxa de recombinação dos portadores
fotoexcitados. Na presença de um potencial aleatório, o efeito do campo magnético é
possível predizer quando o comprimento característico do potencial de localização é maior
que o comprimento magnético lB. A desordem por rugosidade interfacial é parametrizada
pela altura ∆ e pelo comprimento lateral Λ. Em um QW, quando o campo magnético,
aplicado perpendicularmente à interface, é elevado: o relevante comprimento da desordem
é o comprimento da rugosidade interfacial lateral Λ. Um estudo da mobilidade eletrônica
em função da largura do poço quântico poderia fornecer valores desses parâmetros de
rugosidade da interface.57
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Epitaxia por Feixe Molecular

Epitaxia por feixe molecular (MBE, Molecular Beam Epitaxy) é uma das principais
técnicas epitaxiais. Esta técnica de alto vácuo é capaz de controlar e introduzir a deposição
de monocamadas (2.83 Å) crescidas sobre um substrato aquecido, por meio de feixes
moleculares.34 Um feixe molecular é criado por aquecimento de um material até que ele
vaporiza em uma célula com um orifício muito pequeno, conhecida como uma célula de
efusão. Na medida que o vapor escapa da célula, suas moléculas (ou átomos) formam um
feixe bem colimado em um ambiente de ultra vácuo, isto, permite que essas moléculas
viajem balisticamente sem colisão para incidir sobre um substrato.12-34 A Figura 25 mostra
um sistema de MBE, onde existem vários feixes moleculares que contém os elementos
semicondutores necessários para formar a heteroestrutura, ou para a dopagem da amostra.
A técnica de difração de elétrons de alta energia de reflexão (RHEED) é um sistema usado
em MBE, e tem a função de monitorar tanto a qualidade do substrato de crescimento
como o modo de crescimento (camada por camada).

Figura 25 – Representação esquemática de um sistema de MBE, para o crescimento de
heteroestruturas semicondutoras.

Fonte: Adaptada de FRIGERI et al.58

A taxa de crescimento em MBE é da ordem de monocamada por segundo, esta taxa
lenta acoplada com obturadores (shutters) colocados na frente das células, permitem mudar
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a composição do cristal como o controle de cada monocamada. A técnica MBE é utilizada
para o crescimento de poços quânticos de alta qualidade. O único inconveniente desta
técnica em aplicações comerciais é o seu lento rendimento e custo elevado. Como resultado,
a técnica é utilizada para estudar heteroestruturas em condições de alta qualidade no
laboratório.34

5.2 Amostras

A liga ternária AlxGa1−xAs é a mais importante e a mais estudada das ligas de
semicondutores III-V. Como resultado, AlGaAs tem-se tornado um principal componente
de dispositivos de alta mobilidade eletrônica, bem como em dispositivos optoeletrônicos.
Esta liga apresenta uma interessante mudança no tipo de gap de energia (de tipo direto
para indireto), ou seja, mudança no alinhamento dos três principais vales da banda de
condução, Γ−L−X. Esta mudança é dependente da composição da liga (x), por exemplo
para valores x < 0.4 a liga é um material de gap direto. A formação do AlGaAs e o binário
GaAs dão origem à heteroestrutura Al1−xGaxAs/GaAs.34-37

A liga InxGa1−xAs é um dos principais componentes de dispositivos eletrônicos
de velocidades altas e de lasers infravermelhos. É um material de gap de energia do tipo
direto, com comprimento de onda longo, em qualquer intervalo de composição (x). A liga
mais usada é In0.53Ga0.47As e pode formar um poço quântico com o binário InP, dando
origem à heteroestrutura InxGa1−xAs/InP.34-37

O estudo das propriedades ópticas e eletrônicas foram realizadas em amostras
de In0.53Ga0.47As/InP e Al0.3Ga0.7As/GaAs crescidas pela técnica de epitaxia de feixe
molecular. A representação e geometria destas amostras são ilustradas na Figura 26. As
amostras de InxGa1−xAs/InP foram crescidas sobre substrato de InP orientado na direção
(001), com composição de liga x = 0.53. Cada amostra contém um poço quântico (QW)
isolado de InGaAs de espessura (LQW =)15 nm. As estruturas foram seletivamente dopada
com Si, em forma de dopagem planar nas barreiras de InP. Duas camadas δ − Si com
densidade de dopagem 2.2×1012cm−2 foram inseridas em ambos os lados do QW, deixando
uma camada intrínseca de InP ou espaçador Ds, spacer, que separa o QW e os átomos
dopantes de Si. Antes de crescer a estrutura, uma camada buffer de InP com 45 nm de
espessura foi depositada sobre o substrato. Uma camada adicional δ − Si com densidade
de dopagem 2.5× 1012cm−2 foi inserida no meio da camada de InP, localizada no topo da
estrutura, a fim de obter a blindagem da carga superficial. No total cinco amostras foram
investigadas, com diferentes valores de spacer (2, 4, 20, 30 e 40 nm). Estas amostras foram
fabricadas pelo Professor Dr. Ray LaPierre da Universidade de MacMaster, Canadá.

A super-rede (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 homogeneamente dopada com Si, é outra
estrutura que foi investigada neste trabalho, formada por barreiras de AlGaAs e poços
quânticos de GaAs. No total de 30 períodos foram crescidos sobre um substrato de GaAs
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orientado na direção (001). Serão estudadas amostras que se diferenciam pela variação
na espessura dos poços de GaAs, a qual está expressa em monocamadas (m), denotada
como ML, na faixa de 10-150 ML (1 ML ≈ 2.83 Å). Estas amostras foram crescidas no
laboratório de Semicondutores do IFSC-USP pelo Professor Iouri Poussep.

Figura 26 – Representação esquemática das amostras InGaAs/InP e AlGaAs/GaAs estu-
dadas neste trabalho, onde Ds é a distância (spacer) entre o poço e o plano
δ.

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.3 A técnica de Fotoluminescência

A técnica experimental de espectroscopia óptica mais difundida é a fotolumines-
cência (PL, Photoluminescence). Esta técnica é não destrutiva, e baseia-se principalmente
no processo de emissão espontânea. A caracterização de uma heteroestrutura por meio da
fotoluminescência fornece um espectro de emissão, o qual contém informações importantes
sobre as propriedades ópticas e eletrônicas do material.

A técnica consiste na utilização de um laser com comprimento de onda adequado,
depende do gap de energia do material semicondutor, com o intuito de excitar elétrons da
banda de valência para a banda de condução, gerando um par elétron-buraco. A relaxação
de elétrons e buracos para os estados de baixa energia se dá através de emissão de fônons,
e uma vez atingido esses níveis, os portadores se recombinam emitindo fótons. Em sistemas
de poços quânticos os estados confinados são os estados mais baixos e, portanto, portadores
finalmente relaxam sobre eles. Dependendo da potência de excitação um número diferente
de portadores pode acumular-se no poço resultando em diferentes transições ópticas, entre
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distintos níveis de energia.3-12 A Figura 27 mostra os processos que acontecem em uma
medida de PL para um semicondutor de gap direto.

Figura 27 – Representação esquemática da relação de dispersão, e os processos de excitação,
relaxação e emissão que ocorrem durante uma medida de fotoluminescência.

Fonte: Adaptada de Singh12

Figura 28 – Espectro de emissão de fotoluminescência e as suas principais características:
área integrada, largura de linha a meia altura (FWHM) e posição do pico.

Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 28 mostra um espectro de PL caracterizado pelos seus principais pa-
râmetros, no entanto, um sentido físico é associado para cada um deles: a posição do
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pico na escala energética é determinada pela energia de recombinação; a largura de linha
a meia altura (FWHM) atribuída a processos de perdas de energia e espalhamento de
portadores fotoexcitados; a intensidade integrada é proporcional ao número de portadores
que participam na recombinação. Portanto, a técnica de PL fornece informações sobre a
estrutura dos níveis eletrônicos que participam no processo de recombinação radiativa.
Por outro lado, a informação sobre processos de recombinação não radiativa pode ser
obtida apenas indiretamente através da análise da eficiência de recombinação radiativa e
da dependência de parâmetros externos, tais como a temperatura e potência de excitação.3

As medições de PL são normalmente realizadas utilizando duas condições de
excitação diferente. Quando uma excitação constante no tempo é utilizada, o material
pode atingir um estado de não equilíbrio estacionário. A PL medida nessa condição, é
chamada PL de onda contínua (CW, continues wave). No entanto, quando a PL é excitada
usando uma excitação pulsada, ou seja, com pulsos de laser óptico de curta duração (na
escala de tempo de picosegundo ou nanosegundo), denomina-se fotoluminescência resolvida
no tempo (PLRT), que fornece informação sobre a dinâmica de portadores e a cinética de
recombinação. Por exemplo, é possível medir o tempo de vida de portadores fotoexcitados.3

Em um processo de recombinação o canal radiativo está em competição com os
processos não radiativos. Por isso, o tempo de vida desses portadores 1

τ
é igual a soma

de probabilidade de cada um desses eventos. No entanto, dois grupos de portadores (τ1

e τ2) podem recombinar independentemente resultando em duas equações de taxa (R1

e R2), onde um grupo pode recombinar banda a banda, enquanto o outro por meio de
níveis de impurezas. As duas taxas resultam em um comportamento biexponencial, e por
consequência, em dois tempos de recombinação. Isto é, após uma excitação o decaimento
dos dois grupos de portadores fotogerados geralmente é seguido por uma lei biexponencial
em função do tempo de vida de cada grupo de portadores em excesso (τ1 e τ2) e do tempo
padrão (t). O decaimento biexponencial dos portadores minoritários está relacionado
com a caraterização dos tempos de vida destes portadores através de medidas de PLRT,
uma vez que, os elétrons fotoexcitados atingem o estado de menor energia. O tempo de
recombinação de cada grupo independente é dado por um tempo médio durante o qual
os elétrons ocupam esse estado. Assim, os dois tempos de recombinação, τ1 e τ2, que
apontam para a presença de dois grupos de portadores fotoexcitados que se recombinam
independentemente, podem ser obtidos da análise das curvas de decaimento de PLRT por
meio da equação:40

IPL = A1e
− t
τ1 + A2e

− t
τ2 , (5.1)

onde A1(2) é a amplitude de PL correspondente ao seu respectivo transiente de tempo
curto ou longo.

Este trabalho se divide em duas partes, em cada uma delas foi realizada medidas
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experimentais, principalmente, PL e PLRT. A primeira parte foi baseada no estudo em
amostras de AlGaAs/GaAs e as medidas de PL e PLRT foram realizadas no Departamento
de Física da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no Laboratório de Nanoes-
truturas Semicondutoras liderado pelo Professor Marcio Daldin Teodoro. Nesse lugar, as
amostras foram excitadas por um laser de diodo (Pico Quant-LDH 730) a 730 nm e possui
dois modos, contínuo e pulsado. Este laser gera pulsos de 70 ps a 80 MHz para medidas
de PLRT. O sinal foi disperso por um espectrômetro (Shamrock 750). No modo contínuo,
o sinal foi medido por um detector diode array de InGaAs da empresa Andor, e no modo
pulsado o sinal foi detectado por um tubo fotomultiplicador infravermelho (Hamamatsu
H10330B-75). A outra parte deste trabalho, foi baseada no estudo em amostras de In-
GaAs/InP e as medidas de PL e PLRT foram realizadas no Laboratório do grupo de
Semicondutores, do Instituto de física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo
(USP). Nesse lugar, as amostras foram excitadas por um laser de diodo (Pico Quant-LDH
730) a 470 nm no modo contínuo. A PL foi colectada com o uso do espectrômetro de alta
resolução Ocean Optics Inc. modelo HR4000. Este laser gera pulsos de 70 ps a 80 MHz
para medidas de PLRT. A emissão de PL foi dispersa por um espectrômetro SPEX500M,
e o tempo de decaimento de PL foi detectado por um tubo fotomultiplicador infravermelho
(Hamamatsu H10330B-75).

Figura 29 – Representação esquemática de uma medida de fotoluminescência.

Fonte: Elaborada pelo autor

Além disso, foram realizadas medidas de PL em função de parâmetros externos,
como: medidas em função da potência de excitação, da temperatura, e do campo magnético.
Os ajustes dos espectros de PL, foram realizados com o programa PeakFit v4.12, através
de uma função Gaussiana, a fim de obter informação dos processos físicos associados a
cada um de seus parâmetros. Enquanto os ajustes das medidas de PLRT, foram realizados
com o programa FluoFit v4.6, a fim de obter os tempos de recombinação das amostras a
serem estudadas. Para medidas de PL e PLRT a baixas temperaturas, as amostras foram
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colocadas no interior de um criostato de circuito fechado de hélio, que opera em uma faixa
entre 7 a 300 K. A Figura 29 mostra a montagem experimental para realizar medidas de
PL, onde segundo a região espectral em estudo, um tipo de detector é escolhido, e para a
excitação óptica é usado um laser com comprimento de onda apropriado. Para medidas de
magneto-fotoluminescência, cada amostra é montada em um suporte e colocada no extremo
de uma vareta que é inserida no interior de um magneto-criostato, imã supercondutor, da
empresa Oxford Instruments Inc, que opera com valores de campos magnéticos aplicados
entre 0 e 10 T (com o campo magnético aplicado perpendicularmente à superfície da
amostra), com possibilidade de resfriar a amostra para temperaturas, em um faixa de
1.6 K a 300 K. Este sistema é apresentado na Figura 30. Um feixe do laser incidente
focalizado e não polarizado foi utilizado para que a amostra emita a PL.

Figura 30 – Representação esquemática do magneto-criostato para a adquisição de dados.

Fonte: Elaborada pelo autor
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 Poços quânticos de In0.53Ga0.47As/InP

A Figura 31 apresenta a estrutura da banda e as relevantes características do poço
quântico (QW) InxGa1−xAs/InP estudado neste trabalho. O perfil de energia potencial
foi obtido por meio de cálculos autoconsistentes para resolver a equação de Schrodin-
ger/Poisson unidimensional para um elétron, utilizando um programa desenvolvido pelo
grupo de Semicondutores do IFSC. Este programa possui uma interface onde inserimos
os parâmetros do material semicondutor em estudo. Além da estrutura de banda, este
programa fornece a densidade de elétrons para cada material, as funções de onda e os níveis
de energia para elétrons e buracos da estrutura formada (poço quântico ou super-rede).
Para estas amostras, parâmetros de banda do ternário (InGaAs) e do binário (InP) foram
tomados da referência.37 Os resultados dos cálculos da estrutura de banda revelam uma
forma assimétrica do poço quântico e dois níveis de elétrons ocupados.

Figura 31 – Estrutura de banda do poço quântico In0.53Ga0.47As/InP de largura LQW = 15
nm para spacer Ds = 2 nm. E1 e E2 são os dois menores níveis de energia para
elétrons, hh1 e hh2 os dois menores níveis de energia para buracos pesados,
com as suas correspondentes funções de onda envelope.

Fonte: Adaptada de TITO et al.59

A função da dopagem seletiva tipo delta-Si é introduzir portadores na estrutura,
especificamente, transferir elétrons do plano de dopagem para o poço de InGaAs. Desse
modo, conseguimos que a redistribuição espacial de cargas gere um campo elétrico interno
que além de distorcer o perfil de potencial, cria uma curvatura no fundo do QW com
mínimos no potencial localizados nas interfaces. Assim, obtemos um QW assimétrico com
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curvaturas triangulares perto das interfaces, onde os elétrons podem residir e interagir
fortemente com centros espalhadores gerados, por exemplo, pela desordem interfacial. Por
isso, esperamos que o efeito do campo elétrico interno possa alterar a dinâmica de elétrons
no QW.

Figura 32 – Ampliação do perfil de potencial do QW de InGaAs/InP de largura LQW = 15
nm para Spacer a) 2 nm e b) 40 nm. A energia de Fermi é denotada como EF

.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 33 – Diagrama de níveis de energia de elétrons e buracos do QW de InGaAs/InP
de largura LQW = 15 nm para Spacer 2 nm e 40 nm. A energia de Fermi é
denotada como EF .

Fonte: Elaborada pelo autor.

A ampliação dos perfis de banda de condução calculados juntamente com as funções
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de onda associadas aos quatro primeiros níveis de menor energia dentro do QW para a
amostra com Ds = 2 nm e 40 nm, são apresentadas na Figura 32 (a) e (b), respectivamente.
No entanto, na amostra com Ds = 2 nm os resultados mostram que apenas dois níveis de
energia estão ocupados, enquanto na amostra com Ds = 40 nm só um nível se encontra
abaixo da energia de Fermi (EF ) e o segundo nível que se encontra acima da energia de
Fermi se separa desta por aproximadamente 20 meV. Além disso, observamos que o efeito
do campo elétrico interno é menos significativo na amostra com Ds = 40 nm, apresentando
um perfil de potencial quase simétrico, em que a mesma simetria se observa nas funções
de onda. Na amostra com Ds = 2 nm, a forma assimétrica e a posição de pico de ψe é
definida pelo potencial triangular formado na borda direita do poço, isso faz com que
esta função de onda penetre através das barreiras, mais significativamente no lado direito,
como observa-se na Figura 32 (a).

A Figura 33 apresenta os níveis de energia de elétrons e buracos do QW e os valores
das transições ópticas (E1-HH1, E1-LH1 e E2-HH2), para a amostra com Ds = 2 nm e
Ds = 40 nm. Em ambas as amostras, observa-se um conjunto de níveis energias muito
próximos que formam um contínuo que esta separado por um gap de energia com o segundo
nível (E2), a amostra com Ds = 40 nm apresenta uma diferença de energia de 90 meV e é
quase o dobro da separação que apresenta a amostra com Ds = 2 nm, 48 meV.

6.1.1 Medidas de transporte

Figura 34 – Densidade de carga ( ) e mobilidade ( ) obtidas por meio de medidas de
transporte em poços quânticos de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm a T
= 1.7 K em função do Spacer. A linha tracejada mostra a densidade superficial
de carga calculada em função do spacer.

Fonte: TITO et al.59

Medidas de transporte (mobilidade e densidade de carga) realizadas em poços
quânticos de largura LQW = 15 nm, mas de diferentes valores de spacer, são apresentadas
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na Figura 34, onde observa-se como a mobilidade aumenta, enquanto a densidade de carga
superficial diminui com o aumento da largura do spacer. Do cálculo autoconsistente foi
possível determinar a concentração de carga superficial em função do spacer, o resultado
deste cálculo é apresentado na Figura 34 por um linha azul tracejada, que concorda
muito bem com os dados experimentais. O mecanismo de espalhamento responsável pelo
comportamento da mobilidade observado nas amostras de InGaAs/InP da Figura 34, pode
ser devida pela rugosidade interfacial, e no caso de amostras com menor largura de spacer
os elétrons podem residir em uma das duas interfaces, exatamente em um dos mínimos do
potencial do fundo do poço quântico, afetando drasticamente a mobilidade de elétrons.

Figura 35 – Densidade de carga ( ) e mobilidade ( ) obtidas por meio de medidas de
transporte em poços quânticos de InGaAs/InP com Spacer 20 nm de largura a
T = 1.7 K, em função da largura do poço quântico (LQW ). A linha pontilhada
representa a densidade de carga calculada em função da largura do QW.

Fonte: TITO et al.59

A mobilidade de elétrons que diminuiu com o aumento da densidade de carga foi
prevista para ocorrer em QWs de InGaAs/InP devido a espalhamento por rugosidade
interfacial (IR, interface roughness) e composição de liga (AD, alloy disorder).60-61 Uma
análise do processo de espalhamento em QWs de InGaAs/InP é possível apenas quando
a forma do potencial do poço quântico é conhecida. De acordo com a teoria,57-60 um
comportamento da mobilidade com uma mudança na densidade de carga esperado para
um potencial em forma de um poço quadrado, é diferente para um potencial de poço
triangular assimétrico (TQW, asymmetric triangular quantum well). Para poder definir a
forma do potencial de confinamento, medidas de efeito Hall a T = 1.7 K foram realizadas
em QWs de InGaAs/InP com diferentes larguras de poços quânticos mas com o mesmo
spacer 20 nm. Os resultados dessas medições são apresentados na Figura 35, e mostram
que com o aumento da largura do QW (LQW ), a densidade de carga e a mobilidade de
elétrons aumentam e diminuem, respectivamente. A partir dos cálculos autoconsistentes
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dessas amostras, determinamos a concentração de carga em função da largura do QW, o
resultado é mostrado na Figura 35 por uma linha pontilhada, estes dados revelam uma
dependência quase linear com a LQW e apresentam um desvio com os dados experimentais.
De acordo ao trabalho de Gold,57 o espalhamento por IR em um poço de potencial de
forma quadrada deve causar uma mobilidade proporcional a L6

QW , o que não foi observado
nessas amostras. Em vez disso, a Figura 35 indica que a mobilidade foi controlada pela
densidade de carga. Portanto, a forma do potencial de confinamento do InGaAs/InP
estudado, deve ser descrito como um potencial TQW.

Figura 36 – Mobilidade em função da densidade de carga em poços quânticos de In-
GaAs/InP de largura 15 nm, de acordo com os dados apresentados na Fi-
gura 34. A linha tracejada representa a mobilidade em função da densidade
de carga calculada por espalhamento por composição de liga(AD), e a linha
sólida indica a mobilidade calculada incluindo espalhamento por rugosidade
interfacial (IR) e composição de liga.

Fonte: TITO et al.59

A mobilidade devido ao espalhamento por AD foi calculada a temperatura de
0 K de acordo com os trabalhos,60-61 enquanto o espalhamento por IR foi realizado
seguindo o modelo desenvolvido para estruturas de Si/SiO2.62 Neste modelo, a rugosidade
interfacial é caracterizada por dois parâmetros ∆ e ∧, associados à altura e comprimento,
respectivamente. Além disso, efeitos de muitos corpos foram levados em consideração de
acordo com o trabalho de Gold.63 Diferentes valores de potenciais por AD em ligas de
InGaAs, o qual define a taxa de espalhamento por AD, foram recentemente reportados:
0.7 eV,64 0.5 eV,12 e 0.2 eV.65 Os dados experimentais implicam o papel dominante do
espalhamento por IR, nesse caso, a escolha do potencial por AD é insignificante e nossos
cálculos foram realizados com o valor 0.7 eV. Utilizando os dados mostrados na Figura 34, a
variação da mobilidade de elétrons com a densidade de carga foi apresentada na Figura 36,
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onde a dependência da mobilidade com a densidade foi calculada para espalhamento por
AD (linha tracejada) e espalhamento por AD+IR (linha contínua), ambas usando um
perfil de potencial TQW. Observa-se na Figura 36 que a dependência da mobilidade com a
densidade de carga calculada por espalhamento por AD é muito fraca em comparação com
a medida experimental, também, a mobilidade calculada por AD possui valores maiores
que os dados medidos, portanto o espalhamento por AD sozinho não pode explicar os
dados experimentais de mobilidade. Por isso, foi realizado um ajuste incluindo tanto AD
e IR com parâmetros de ∆ = 18 Å e ∧ = 30 Å, obtendo um ajuste razoável dos dados
experimentais.

Portanto, as medidas de transporte indicam: i) que o mecanismo de espalhamento
dominante, a rugosidade interfacial, nas amostras de InGaAs/InP é controlada pela
densidade de elétrons no QW, e ii) o perfil do potencial de confinamento é descrito por um
poço triangular assimétrico. Esse perfil de potencial TQW não foi observado completamente
nos cálculos da estrutura de banda apresentados na Figura 32, provavelmente porque
algum tipo de carga de interface adicional não foi levada em consideração nos cálculos
autoconsistentes. Na amostra com Ds = 2 nm, o efeito da densidade de elétrons aumenta
próximo à borda do QW, revelando uma leve assimetria do poço quântico de tipo triangular.
No entanto, esta discrepância pode estar relacionada a diferentes parâmetros no cálculo do
perfil de potencial quando usamos qualquer um desses modelos, triangular ou quadrado.
Portanto, as diferentes distribuições da densidade eletrônica encontradas nos QWs de alta
e baixa concentração são responsáveis por diferentes mobilidades e, consequentemente, por
diferentes processos Auger.

6.1.2 Medidas de Fotoluminescência

Nas três amostras de InGaAs/InP com diferentes larguras de QW, mas do mesmo
spacer Ds = 20 nm, usadas para definir a forma do perfil de potencial do QW, foram
realizadas medidas de PL a T=7 K e potência de excitação de 50 µW . O espectro de PL
e a sua respectiva estrutura de banda obtida por cálculos autoconsistentes para QW de
largura 10, 15 e 22.5 nm são apresentados na Figura 37 (a), (b) e (c), respectivamente. Dos
espectros de PL, observamos que com a diminuição da largura do QW a forma da linha do
espectro se torna assimétrica e mais acentuada para baixas energias, devido ao aumento
da penetração das funções de onda para regiões fora do poço que faz com que os elétrons
possam interagir com a rugosidade de interface. Porém, não apenas a desordem interfacial
influencia na forma da linha de PL, senão também quando a energia de quantização é
alterada, ou seja, quando a estrutura de estados eletrônicos confinados sofre alteração
causada pela variação da largura do poço quântico, isso foi observado nos resultados dos
cálculos da estrutura de banda. Em todas as amostras, os seus espectros de emissão de PL
foram descompostos usando duas linhas gaussianas com finalidade de identificar a origem
das transições eletrônicas envolvidas na PL. Os resultados dos cálculos autoconsistentes
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Figura 37 – Espectros de fotoluminescência medidos em poços quânticos de InGaAs/InP
de spacer 20 nm, para três diferentes larguras de poço quântico (LQW =
10 nm, 15 nm, 22.5 nm) a T=7 K e 50 µW . A energia de Fermi é denotada
como EF .

Fonte: Elaborada pelo autor.

mostram que um único nível de energia se encontra abaixo da energia de Fermi na amostra
com LQW =10 nm, enquanto nas amostras com LQW =15 e 22.5 nm dois níveis de energia
são ocupados, isto se deve principalmente ao efeito de confinamento quântico quando
variamos a largura do QW. Este efeito também é responsável pela variação da energia
∆E21 na banda de condução e de ∆E na banda de valência. Além disso, observamos que o
gap de energia entre o primeiro nível fundamental de elétron e buraco pesado aumenta
enquanto a largura do QW diminui, isso pode explicar o deslocamento dos espectros de



92

PL para altas energias quando o QW se torna mais estreito. Assim, nas amostras com
LQW =15 e 22.5 nm, as duas linhas que compõem os espectros de PL são atribuídas
a transições entre níveis de energia de elétrons (nível fundamental e nível excitado) e
buracos, enquanto na amostra com LQW =10 nm as duas linhas que apresentam uma
diferença de energia de pico 25 meV, podem ser atribuídas às transições dos níveis E1-HH1
e E1-LH1 com diferença de energia entre eles de 24 meV. Por outro lado, dos cálculos
autoconsistentes conseguimos determinar a densidade de carga em função da largura do
QW, sendo esta dependência mostrada na Figura 35 por uma linha tracejada, onde apesar
de apresentar um comportamento próximo com os dados experimentais de medida de
transporte sugere que essa dependência deve ocorrer para um poço triangular assimétrico.
No entanto, na Figura 37, nós observamos um perfil de potencial de forma quadrada em
todas as amostras mas com curvaturas triangulares nas interfaces, provavelmente porque
o efeito do campo elétrico interno não é tão significativo.

Figura 38 – Espectros de fotoluminescência medidos em poços quânticos de InGaAs/InP
de largura LQW = 15 nm para diferentes larguras de spacer (Ds) a T=7 K.

Fonte: TITO et al.59

Os espectros de PL medidos nos QWs de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm,
cada uma de diferente largura de spacer (Ds), são apresentados na Figura 38. A emissão
observada é composta, em principio, por duas linhas de PL. De acordo com as medidas de
transporte apresentadas acima, a variação da largura de spacer leva a uma correspondente
mudança na densidade de elétrons e, como consequência, a uma alteração do perfil de
potencial do poço quântico, o que, por sua vez, resulta na variação do gap (∆E12) entre
as duas supostas linhas de PL. Além disso, os espectros são consideravelmente alargados
com a diminuição do spacer. A correlação observada entre as medidas de transporte e PL,
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afetadas pela desordem interfacial, indica que os elétrons localizados próximos às interfaces
contribuem para o transporte e PL.

Para determinar quais transições ópticas correspondem a essas duas supostas linhas
que compõem o espectro de PL, vamos analisar os resultados de cálculos autoconsistentes
através das funções de onda e dos níveis de energia de elétrons e buracos. Pois, não apenas
a população dos estados de energia que participam da transição determina a intensidade
e a forma dos espectros de emissão, mas também a integral de sobreposição das funções
envelope de elétrons e buracos é essencial. No entanto, apesar que estes dados foram
obtidos para um perfil de potencial assimétrico, também podem ser utilizados para a
obtenção de informações importantes para a interpretação dos resultados experimentais.

Figura 39 – Espectros de fotoluminescência medidos em poços quânticos de InGaAs/InP
de largura 15 nm, com spacer Ds = 2 nm e 40 nm, a T=7 K. b) Valor do
quadrado da integral de sobreposição (overlap) das funções de onda associados
às transições permitidas (E1 − HH1, E1 − LH1 e E2 − HH2) e proibidas
(E2−HH1 e E2−LH1) para cada amostra de spacer 2 nm e 40 nm. c) Função
de onda de elétron (ψe1) e buraco pesado (ψHH1) correspondente ao estado
fundamental do poço quântico para cada amostra de spacer 2 nm e 40 nm.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Um dos termos relacionados ao elemento de matriz de transição, Equação 2.29, é a
integral de sobreposição (I) das funções envelope dos estados de banda de condução e de
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valência na direção do confinamento quântico. Assim, qualquer variação no quadrado da
integral, I2 = |

∫
ψc(z)ψv(z)dz|2, pode afetar sensivelmente a probabilidade de transição

(W ). Esta integral permite transições ópticas entre estados de banda de condução e
de valência cujas funções envelope têm a mesma simetria ímpar ou par em relação à
inversão espacial em z. No entanto, a regra de seleção é relaxada se o perfil de potencial
de confinamento do poço quântico não tem simetria de inversão para funções envelope
sem uma paridade definida. Dentre outros casos, o campo elétrico interno incorporado
no poço causado pela redistribuição espacial de cargas, separa as funções de onda de
elétrons (ψe) e buracos pesados (ψHH) para as interfaces opostas (bordas do QW). Além
de distorcer as bandas de energia que torna o perfil de potencial em um QW assimétrico,
este campo elétrico leva a relaxação da regra de seleção óptica associado a transições
eletrônicas proibidas.

A Figura 39 (c), para Ds = 2 nm, observamos que a posição de pico de ψe1 e ψHH1

não concordam devido à existência desse campo elétrico embutido, o qual modifica o perfil
de banda do QW para ser assimétrico, vide Figura 32. Além disso, na amostra Ds = 2
nm um leve deslocamento das funções de onda para direções opostas reduz o overlap
(I2 = 0.60) das funções de onda ψe1 e ψHH1 em relação à integral de overlap (I2 = 0.90)
da amostra com Ds = 40 nm, onde as posições dos picos de ambas as funções coincidem
porque o perfil do potencial é mais próximo para um poço simétrico.

A Figura 39 (b) mostra o valor de I2 para transições proibidas (E2-HH1 e E2-LH1)
e permitidas (E1-HH1, E1-LH1 e E2-HH2) que foram calculadas a partir das funções de
onda correspondente a cada transição. Nessa figura, para a amostra com Ds = 2 nm,
temos a presença das transições proibidas (cor vermelho) com valores de I2 menores que as
transições permitidas (cor azul). Em contraste, a amostra com Ds = 40 nm o valor de I2

das transições proibidas são praticamente zero. Esta diferença entre ambas as amostras se
deve, como dito acima, à variação do perfil de potencial do QW. No entanto, apesar de I2

das transições E2-HH1 e E2-LH1 apresentem menores valores, na amostra com Ds = 2 nm,
existe uma probabilidade que estas possam contribuir nas linhas de emissão de PL. Para
ambas as amostras, as transições mais intensas ocorrem através do estado fundamental de
elétrons (E1) e estado de buraco leve (LH1).

A Figura 39 (a) apresenta os espectros de PL para as amostras com Ds = 2 nm
e Ds = 40 nm, compostos cada uma por duas linhas gaussianas (azul e verde) obtidas
da decomposição dos espectros. Na amostra com Ds = 2 nm, a linha azul pode estar
atribuída à transição óptica dos níveis E1-HH1 e E1-LH1, enquanto a linha verde de maior
intensidade é atribuída principalmente à transição E2-HH2 sem descartar a presença das
transições proibidas E2-HH1 e E2-LH1, por outro lado, a diferença de energia entre as
transições E1-HH1 e E2-HH2 (∼70 meV) é quase o dobro da separação de energia de pico
entre as duas linhas gaussianas (47.5 meV). Em contraste, na amostra Ds = 40 nm a
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separação da energia de pico das duas linhas é mais estreita (18.1 meV) e é próximo da
diferença de energia entre as transições E1-HH1 e E1-LH1 (∼13 mev), as quais contribuem
no espectro de PL observado. Sabe-se que quanto maior a densidade de elétrons maior é a
probabilidade de ocupar níveis de energias maiores. Isto é, a concentração influencia na
estrutura de níveis e, como consequência, deveria afetar a forma de linha do espectro. Por
isso, como efeito da concentração os dois primeiros níveis de elétrons ocupados na amostra
com spacer 2 nm e o primeiro nível fundamental de elétrons na amostra com spacer 40
nm, participam da transição óptica. Segundo as medidas de transporte, acreditamos que o
campo elétrico interno deve ser mais significativo para tornar o perfil de potencial em um
poço triangular assimétrico e, assim, um maior overlap das funções de onda correspondentes
às transições ópticas proibidas deveriam ser observados.

Figura 40 – Espectros de fotoluminescência em função da temperatura entre 7 K e 300 K,
medidos em poços quânticos de InGaAs/InP com largura de spacer (a) 2 nm
e (b) 40 nm.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Além de carregar informação da estrutura de banda, as propriedades ópticas dessas
amostras podem ser analisadas usando a forma de linha de PL através de seus parâmetros:
largura da linha de emissão, intensidade integrada e posição do pico, os quais podem estar
associados a efeitos de localização, principalmente por rugosidade interfacial. Assim, em
QWs de InGaAs/InP foram realizadas medidas de PL em função da temperatura, para
amostras com Ds=2 nm e Ds=40 nm apresentadas na Figura 40(a) e (b), respectivamente.
Nessas figuras observa-se a evolução dos espectros de PL quando variamos a temperatura
na faixa de 7 a 300 K. Na Figura 40 (a), Ds=2 nm, a forma de linha do espectro não
muda, isto é, a intensidade relativa das duas linhas que compõem o espectro, praticamente,
se mantêm sem sofrer alterações em baixas e altas temperaturas. Para a amostra com
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Ds=40 nm, mudanças na forma de linha dos espectros quando variamos a temperatura
se observa na Figura 40(b), onde a seta azul indica a formação de uma possível nova
linha no espectro de emissão. A Figura 41 apresenta, para cada amostra, os espectros de
PL compostos por linhas obtidas da decomposição dos seus respectivos espectros, para
diferentes temperaturas. Em ambas as amostras se observa um alargamento da cauda
do espectro em altas energias com o aumento da temperatura, devido provavelmente à
redistribuição térmica de portadores, que resulta em um incremento na probabilidade de
ocupação de estados de energias maiores.

Figura 41 – Espectros de PL das amostras de InGaAs/InP com larguras de spacer (a) 2
nm e (b) 40 nm, para T=7 K. As bolinhas pretas são os dados experimentais,
a linha vermelha mostra o ajuste do espectro, enquanto a decomposição
dos espectros são representadas por duas curvas, uma referente ao estado
fundamental e outra ao primeiro estado excitado para Ds = 2 nm. Para a
amostra Ds = 40 nm, a linha verde é atribuída à ocupação do primeiro nível
excitado por excitação térmica.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A amostra de spacer 40 nm, para baixas temperaturas, o espectro de PL é estreito
composto por duas linhas, mas a partir de 140 K (corresponde uma energia térmica
∼ 11meV ) o espectro se torna mais largo, devido à ocupação de o primeiro nível excitado
representado por uma linha gaussiana de cor verde que aumenta sua intensidade com o
aumento da temperatura, vide Figura 41 (b). De acordo com o diagrama de níveis de
energia, Figura 33, a separação entre o estado fundamental (E1) e o primeiro nível excitado
(E2) é de 50 meV, enquanto a separação entre E2 e o contínuo de estados é de 90 meV, por
isso é mais provável atribuir essa linha verde à ocupação desse nível excitado. Também, a
partir de 140 K observamos que a cauda na região de altas energias se torna mais alargada,
aumentando até 300 K, isto se deve, provavelmente, à ocupação desse contínuo de estados.
Pelo contrário, na amostra com spacer 2 nm, não observamos ocupação de outro estado
excitado quando aumentamos a temperatura. No entanto, a partir de 40 K os espectros se
tornam assimétricos (compostos por duas linhas gaussianas assimétricas) e a cauda na
região de altas energias começa a alargar consideravelmente até 300 K (ver Figura 41 (a)).
Estas duas caraterísticas, se devem principalmente à distribuição térmica de ocupação
de estados excitados acima do nível de Fermi. Isto é correlacionado com o diagrama de
níveis de energia da Figura 33, para Ds = 2 nm, onde se observa que a separação entre
E2 e o contínuo de estados é de 48 meV, além disso, a energia de Fermi é muito próximo
desses estados, em torno de 6 meV. Apesar que certos valores de energia apresentem uma
discrepância com os dados da Figura 33, estes se correlacionam muito bem com os dados
experimentais de PL.

Da decomposição dos espectros de PL para diferentes temperaturas, foram anali-
sadas a intensidade integrada e a energia do pico para cada linha denominadas P1 e P2,
como observa-se na Figura 41. A Figura 42 (a) e (c) mostra a evolução da energia do pico
em função da temperatura paras as amostra de spacer 2 nm e 40 nm, respectivamente.
E em (b) e (d) a intensidade integrada em função do inverso da temperatura paras as
amostra com Ds = 2 nm e 40 nm, respectivamente. Na Figura 42 (a) e (c), a posição de
energia do pico das duas linhas, a partir de T>40 K, apresentam um deslocamento para
menores energias (red shift) na região de altas temperaturas, por causa da variação típica
da energia do gap com a temperatura. Isso, considera-se uma característica importante
de um semicondutor, atribuída principalmente pela interação elétron-fônon e expansão
térmica da rede. Há uma expressão analítica para ajustar o gap de energia em função da
temperatura, proposto pelo modelo de Varshni, dada pela seguinte equação:34-66

Eg(T ) = Eg(0) + αvar
T 2

β + T
, (6.1)

onde Eg(0) é o gap de energia a 0 K, αvar é um coeficiente empírico obtido através
de ajustes dos dados experimentais, T a temperatura em Kelvin e β é comparável à
temperatura de Debye. Assim, usando a formula de Varshni foram realizados ajustes dos
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dados experimentais, representados por uma linha sólida, como observa-se na Figura 42
(a) e (c). Os resultados desses ajustes são mostrados na Tabela 2, onde o valor de β indica
que essas amostras podem ser usadas em dispositivos que operam em alta temperatura, e
ainda, os valores de α concordam razoavelmente com os encontrados na literatura.67 Na
região de altas temperaturas o modelo de Varshni descreve um bom ajuste para ambas as
amostras, entretanto, na região de baixas temperaturas (T<40 K) o modelo apresenta um
desvio em relação aos dados experimentais.

Figura 42 – (a) e (c) Energia do pico em função da temperatura, (b) e (d) Intensidade
integrada em função do inverso da temperatura, para QWs de InGaAs/InP
com largura de spacer 2 nm e 40 nm, obtidos para uma potência de excitação
800 µW .

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na amostra com Ds = 2 nm, na região de baixas temperaturas, o aumento da
temperatura até 40 K resulta no deslocamento da posição do pico P2 para maiores energias
(blue shift), enquanto a posição do pico P1 se mantém constante até ∼ 80 K, como
observa-se na Figura 42 (a). Entretanto, na amostra com Ds = 40 nm, os picos P1 e
P2, não revelam um deslocamento significativo da posição de pico na região de baixas
temperaturas, até 40 K, para depois diminuir com o aumento da temperatura, como
nota-se na Figura 42(c).
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Tabela 2 – Valores de α e β, para as linhas P1 e P2, foram obtidos do ajuste dos dados
experimentais através da Formula de Varshni, para as amostras com spacer 2
nm e 40 nm.

P1 P2
Amostra α (meV/K) β (K) α (meV/K) β (K)
Ds = 2 nm 0.52 350 0.47 350
Ds = 40 nm 0.45 350 0.41 350

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 43 – Representação esquemática dos possíveis mecanismos de recombinação em um
potencial aleatório, para as amostras com spacer 2 nm e 40 nm. ∆ representa
a amplitude do potencial aleatório.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Antes de apresentar uma provável explicação do comportamento da posição do
pico, vamos compreender como o efeito da concentração por meio da desordem estrutural
influencia no comportamento observado nas posições de energia dos picos P1 e P2. O
aumento/redução da largura de spacer vem acompanhada de um diminuição/aumento da
concentração de elétrons no QW de forma triangular assimétrico, isto faz com que um
menor/maior número de elétrons próximos da interface do QW sofram espalhamento por
rugosidade interfacial. Em razão destes fatos, podemos propor um modelo qualitativo,
apresentado na Figura 43, que leva em consideração a interação de elétrons com um
potencial aleatório gerado pela mesma desordem estrutural para ambos casos. De acordo
com o excesso de energia (kBT ) e da amplitude do potencial aleatório (∆), se um sistema
com tais características é fotoexcitado, os portadores podem relaxar através da interação
com fônons, tanto para mínimos locais quanto para o mínimo absoluto do potencial
aleatório, antes que ocorra a recombinação.68-69 Na amostra com Ds = 2 nm (maior
concentração) um maior número de elétrons se distribuem no potencial aleatório, com
maior probabilidade de encontrar elétrons em mínimos locais, vide Figura 43 (b). Com



100

o aumento da temperatura, mais elétrons podem ocupar estados localizados de energias
mais altas e, a recombinação a partir desses estados causa o deslocamento da posição
de pico (P2) para maiores energias, até 40 K. Enquanto, na amostra com Ds = 40 nm
(menor concentração) um menor número de elétrons estão sujeitos ao potencial aleatório,
isso poderia resultar em uma menor probabilidade que elétrons ocupem os mínimos locais
desse potencial (ver Figura 43 (a)), o aumento da temperatura não afeta aos elétrons
localizados nesses estados, por isso, a posição de pico se mantem praticamente constante.
No entanto, há a possibilidade de excitar elétrons para estados de minimo local, mas com
menor probabilidade quando comparado com a amostra de spacer Ds = 2 nm.

Em ambas Figura 42 (b) e (d), a intensidade integrada de PL em função do inverso
da temperatura exibe uma redução devido à ativação térmica de canais não radiativos
quando se incrementa a temperatura, para ambas linhas P1 e P2. Nessas figuras, a
intensidade integrada de todos os picos (P1 e P2) foram ajustados com duas energias de
ativação, onde as linhas contínuas representam o resultado desses ajustes para as amostras
de spacer 2 nm (Figura 42 (b)) e 4 nm (Figura 42 (d)). A energia necessária para ativar
esses canais ou para que os elétrons possam vencer a barreira de potencial, é determinada
pela equação de Arrhenius, dada pela seguinte expressão:70

I(T ) = I0

1 + A1exp(− Ea1
kBT

) + A2exp(− Ea2
kBT

)
, (6.2)

onde I0 é a intensidade integrada a 0 K, A1 e A2 são coeficientes relacionados com a
taxa de recombinação dos portadores, e kB é a constante de Boltzmann. Ea1 e Ea2 são as
energias de ativação térmica associadas a processos de recombinação não radiativas, uma
vez que, a diminuição da fotoluminescência com o incremento da temperatura é atribuída
pelo menos a dois mecanismos diferentes.71 Assim, a equação de Arrhenius descreve um
bom ajuste dos dados experimentais com duas energias de ativação para cada pico, e os
valores dessas energias são mostradas na Tabela 3.

Da Tabela 3, para ambas as amostras, a energia Ea2 possui um valor de ∼ 52 meV
e ∼ 38 meV para o pico P1 e P2, respectivamente. Esses valores apresentam uma variação,
isso se deve ao fato de que a excitação é realizada desde níveis mais baixos de energia
para P1 e desde mais altos para P2. O valor do processo de ativação térmica Ea2, é devido
à excitação de portadores de estados confinados para estados estendidos.72 Isto, está de
acordo com o diagrama de níveis de energia, Figura 33, para a amostra com Ds =2 nm,
a diferença de energia entre E2 e o contínuo de estados é de 48 meV, este valor é muito
próximo da energia ativação Ea2 =52 meV. Enquanto na amostra com Ds = 40 nm, onde
um nível de energia se encontra abaixo do nível de Fermi, entre E1 e E2 há uma diferença
de energia de 59 meV próximo da energia de ativação Ea2 =52 meV. Por outro lado, para
ambas as amostras, em baixas temperaturas, o valor de Ea1 para P1 e P2, provavelmente,
está relacionado à excitação de portadores presos em armadilhas rasas.73
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Tabela 3 – Energias de ativação para P1 e P2 de ambas as amostras, spacer 2 nm e 40 nm,
obtidas do ajuste dos dados experimentais através da equação de Arrhenius.

P1 P2
Amostra Ea1 (meV) Ea2 (meV) Ea1 (meV) Ea2 (meV)
Ds = 2 nm 7.8 53 7.5 38
Ds = 40 nm 4.6 51 6.1 39

Fonte: Elaborada pelo autor.

6.1.2.1 PL-Potência de excitação

Em QWs de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm mas de diferentes larguras de
spacer (2, 4, 20, 30 e 40 nm) a T=7 K foram realizadas medidas de PL em função da
potência de excitação no intervalo de 5 a 1500 µW . A evolução dos espectros de PL para
diferentes potências, são apresentados na Figura 44, onde nota-se variações nos parâmetros:
largura de emissão e posição de energia de pico. À medida que aumenta a intensidade de
excitação a densidade de portadores injetados também aumenta e, como consequência,
estados de energias mais elevados podem ser preenchidos por elétrons fotoexcitados. A
variação na ocupação de estados por parte de portadores fotoexcitados está associado com
o aumento na largura de emissão do espectro. Para os QWs de spacer 2nm (Figura 44(a))
e 4 nm (Figura 44(b)), a posição de pico desloca-se para energias maiores (em torno de
11 meV). Enquanto nos QWs com Ds = 20, 30 e 40 nm, o deslocamento da posição de
pico não foi observado. Além disso, a variação da potência afeta a forma de linha dos
espectros dos QWs com Ds = 20 nm (Figura 44 (c)) e 40 nm (Figura 44 (e)), apresentando
um ombro (seta vermelha) que aumenta sua intensidade com o aumento da potência de
excitação, associado provavelmente à ocupação de um estado de maior energia. Entretanto,
nos QWs com Ds = 2 e 4 nm, concentração maior, não observamos mudanças na forma de
linha dos seus espectros que estão sempre compostos por duas linhas de PL. Isto ocorre
por efeito da concentração de elétrons, por isso, na amostra com spacer 40 nm (menor
concentração) foi necessário incrementar a potência uma ordem de grandeza (104) para
poder observar a ocupação do primeiro nível excitado, como foi corroborado por medidas
de PL com a temperatura para essa mesma amostra.

Da análise realizada nos espectros de PL apresentados acima, foram obtidos os
valores da largura de linha de emissão (ΓPL) em função da potência de excitação, como
observa-se na Figura 45 (a). Dessa figura, destaca-se um aumento considerável (∼ 35 meV)
de ΓPL para as amostras com Ds = 2 e 4 nm e uma leve diminuição (∼ 10 meV) de ΓPL
para as amostras com Ds = 30 e 40 nm. No entanto, na amostra com Ds = 20 nm, a
largura de emissão mostra uma dependência intermediária com a potência, em principio
um leve aumento (∼ 10 meV). De acordo com o diagrama de níveis de energia, Figura 33,
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Figura 44 – Espectros de PL em função da potência de excitação a T=7 K, medidos em
QWs de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm para diferentes valores de
spacer (a) 2 nm, (b) 4 nm, (c) 20 nm, (d) 30 nm e (e) 40 nm.

Fonte: Elaborada pelo autor.

o comportamento observado da largura de linha ΓPL está provavelmente relacionado com
a ocupação de estados de energias maiores. Isso ocorre principalmente nas amostras de
maior densidade de elétrons (Ds= 2 e 4 nm), onde a ocupação do contínuo de estados
aumenta com a excitação óptica, o que resulta em um aumento da largura de linha ΓPL. Na
amostra com Ds =40 nm (menor densidade), o aumento de ΓPL ocorre com o incremento
da potência P > 1500 µW associado à ocupação de estados de maior energia, vide inset
da Figura 45 (a), da mesma forma deve ocorrer na amostra com Ds = 30 nm que parece
aumentar ΓPL a partir de 900 µW . Enquanto na amostra com Ds = 20 nm que possui
um valor intermediário da densidade de elétrons, em comparação com os outros QWs, já é
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possível observar a ocupação de um provável estado excitado acompanhado do aumento
de ΓPL, a partir de 150 µW .

Figura 45 – Largura de linha de emissão (ΓPL) obtida dos espectros de PL, para QWs
de InGaAs/InP de largura LQW =15 nm. (a) ΓPL em função da potência de
excitação para diferentes larguras de spacer a T=7 K, e (b) ΓPL em função
da temperatura para QWs com largura de spacer 2 nm e 40 nm.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A variação de ΓPL com a temperatura para a amostra com Ds = 40 nm (ver
Figura 45 (b)), mostra um comportamento parecido de ΓPL com a potência (para altas
intensidades P > 1500 µW ), em ambos casos, devido à ocupação do primeiro nível excitado.
Apesar de que a ocupação de estados de energias maiores afeta o alargamento de ΓPL, a
presença da desordem estrutural pode também induzir no alargamento espectral da linha
de emissão (ΓPL). No entanto, estes resultados poderiam fornecer outras informações, pois
o tempo de relaxação (τ) é dependente do alargamento da linha (ΓPL) através da relação
ΓPL ∝

~
τ
,74 desde que ΓPL seja atribuída ao espalhamento de elétrons fotogerados e, assim,

τ pode estar relacionado com o tempo de recombinação. Portanto, de acordo com nossos
resultados, no intervalo de 5 a 1500 µW , esperamos que τ aumente com a potência para as
amostras de spacer 30 e 40 nm, e τ diminua para as amostras de menor largura de spacer.

Outro parâmetro importante obtido dos espectros de emissão, vide Figura 44, é a
variação da intensidade integrada de PL com a potência de excitação, como observa-se
na Figura 46 (a). A Figura 46 (b) mostra um gráfico de log-log dos dados experimentais
juntamente com os ajustes lineares destes. A intensidade de PL é proporcional à densidade
de portadores injetados, quando a potência de excitação é alterada a intensidade de PL
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varia com a potência de excitação P e pode ser expressa pela seguinte equação:75

I � P b, (6.3)

onde I é a intensidade integrada de PL, e o parâmetro b reflete fisicamente vários processos
de recombinação envolvidos em uma transição óptica. Na Figura 46 (b), observa-se duas
regiões onde a intensidade integrada é alterada, para potências de excitação menores que
250 µW um aumento aproximadamente sublinear da intensidade integrada de PL e para
potências maiores que 250 µW um comportamento superlinear foi observado. Isso se deve
à existência de dois possíveis mecanismos envolvidos nos processos de recombinação. Além
disso, na região de baixa excitação, o menor valor de b (0.61) corresponde à amostra com
Ds = 40 nm, e b ao redor de 0.82 para as outras amostras, enquanto para regiões de alta
excitação, os valores de b aumentam à medida que aumenta o espaçador Ds. Esses valores
obtidos através do ajuste da lei das potências, I � P b, são apresentados na Tabela 4.

Figura 46 – Intensidade integrada em função da potência de excitação obtida dos espectros
de PL da Figura 44 para diferentes larguras de spacer. (a) escala linear, e (b)
escala logarítmica, as linhas sólidas indicam o ajuste dos dados para cada
largura de spacer.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na literatura podemos encontrar diferentes valores de b atribuídos a diversos
processos de recombinação, por exemplo: Se b for igual a 1, indica que a recombinação
radiativa domina, por outro lado, se b > 1 a recombinação Shockley-Read-Hall relacionada à
presença de centros não radioativos é dominante.76 Em outro trabalho, considera diferentes
valores de b para dois regimes de injeção, em condições de alta injeção (∆n � N),
Equação 2.62, b apresenta três diferentes valores b = 1, 2/3 e 2 atribuídos à recombinação
radiativa, Auger e SRH, respectivamente, enquanto em condições de baixa injeção (∆n�
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N), Equação 2.61, b apresenta um único valor, 1, para os três processos de recombinação.75

Neste estudo um regime de baixa injeção é esperado. Assim, os resultados revelam valores
de b próximos de 1, os quais podem ser atribuídos à concorrência de ambas recombinações,
radiativas e não radiativas. Por isso não podemos atribuir qual mecanismo é dominante
quando b é maior ou menor que 1. Apesar disso, na região de baixas excitação um valor de
b que se destaca corresponde para a amostra Ds = 40 nm (menor concentração), porque
apresenta um valor menor b = 0.61 próximo a 2/3, este valor em condições de alta injeção é
associado à recombinação Auger.75-77 No entanto, em nosso caso provavelmente o processo
não radiativo Auger participa da recombinação mas não é dominante. Contudo, podemos
indicar que essa amostra, Ds = 40 nm, apresenta um mecanismo diferente tanto em alta
como em baixa excitação, o que deveria ser refletido nas medidas de PL resolvida no tempo
em função da potência de excitação. E provavelmente os tempos de recombinação deverão
ser afetados no limite, 250 µW , que separa as regiões de alta e baixa excitação.

Tabela 4 – Valores de b obtidos do ajuste da lei das potências realizado nas amostras de
InGaAs/InP para diferentes larguras de spacer.

Valor de b
Baixa excitação (<250 µW ) Alta excitação (>250 µW )

Ds=40 nm 0.61 1.38
Ds=30 nm 0.82 1.36
Ds=20 nm 0.84 1.34
Ds=4 nm 0.80 1.28
Ds=2 nm 0.84 1.26

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como resultado das medidas de transporte e fotoluminescência podemos afirmar
que o efeito da concentração por meio da desordem estrutural gerada pela rugosidade
interfacial desempenha um papel importante na explicação de nossos resultados, tanto no
transporte elétrico como na emissão óptica. Além disso, com base nos resultados de PL
em função da temperatura e da potência de excitação, esperamos que estes resultados se
correlacionem e sejam refletidos nas medidas de PL resolvida no tempo.

6.1.3 Medidas de Fotoluminescência Resolvida no Tempo

De acordo com os dados de transporte nos QWs estudados, os elétrons formam
um sistema semelhante a um metal degenerado. Portanto, um regime de baixa injeção é
esperado e, assim, a Equação 2.61 deve ser válida, pois em um regime de baixa injeção
o decaimento de PL é devido à recombinação de buracos fotoexcitados em minoria com
elétrons da banda de condução em maioria.
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As medidas de transientes de PL foram realizadas em todos os QW de InGaAs/InP
para energia de emissão correspondente ao pico de maior intensidade dos espectros de PL.
Em todas as amostras, uma pequena característica foi observada várias vezes na curva de
decaimento, em torno de 4 ns, atribuída à reflexão no sistema óptico. Os melhores ajustes
dos transientes de PL foram realizadas com dois tempos de recombinação: um tempo longo
τ2 e curto τ1, de acordo com a Equação 5.1, atribuídos para um tempo de vida radiativa e
não radiativa, respectivamente. Além disso, estes dois tempos de recombinação indicam a
presença de dois grupos de portadores fotoexcitados que se recombinam independentemente,
nesse caso, é comum atribuir um grupo à recombinação interbanda de elétrons fotoexcitados
presentes na banda de condução e buracos na banda de valência, enquanto o outro grupo
à recombinação que envolve níveis de impureza. Em nosso caso, os buracos da banda de
valência e os buracos que residem em níveis de defeitos rasos (aceitadores) recombinam
com elétrons da banda de condução independentemente, resultando em duas equações de
taxa e, assim, em dois tempos de recombinação. Neste último grupo, o tempo longo τ2 é
controlado pela taxa de liberação de buracos localizados para a banda de valência, isto é,
esses buracos entram em equilíbrio térmico com os buracos da banda de valência durante
um tempo muito maior do que o tempo de recombinação banda-banda (τ1). De acordo
com os trabalhos,40-78 assumimos um modelo de um sistema simples de dois grupos de
recombinação independentes, apresentados na Figura 47, onde os níveis de energia V e C
denotam as banda de valência e banda de condução, enquanto A é um nível aceitador,
os tempos de recombinação longos e curtos pode ser escritos como: 1

τ1
= 1

TV C
+ 1

tV A
,

1
τ2

= 1
TAC

+ 1
tAC

onde TV C , TAC e tAC , tV A são os tempos associados a processos de
recombinação radiativa e não-radiativa, respectivamente, entre os correspondentes níveis
de energia. Assim, este modelo demonstra quais os processos são os responsáveis pela
dinâmica dos portadores fotogerados.

Figura 47 – Representação esquemática dos canais radiativos e não radiativos para o
modelo de dois grupos de portadores que recombinação independentemente.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nas amostras de InGaAs/InP de spacer 20 nm, que foram estudadas por meio de
medidas elétricas e de PL, também medidas de transientes de PL foram realizadas nessas
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amostras de LQW = 10 nm, 15 nm e 22.5 nm, as quais são apresentadas na Figura 48 (a).
Os ajustes das curvas de decaimento foram realizados com dois tempos de recombinação,
τ1 e τ2, para cada poço quântico, como observa-se na Figura 48 (b). Esses tempos revelam
o seguinte comportamento: τ2 diminui e τ1 aumenta com o aumento da largura do QW.

Figura 48 – (a)Transientes de PL medidos em função da largura do poço (LQW ) para
amostras de InGaAs/InP com spacer 20 nm a T = 7 K. (b) Dependência dos
tempos de recombinação (τ1 e τ2) com a largura de poço quântico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em um poço quântico, independente da forma do perfil do potencial (triangular ou
quadrado) a diminuição da largura do QW traz consigo diversos efeitos, por exemplo: i) o
tunelamento da função de onda através das barreiras é mais significante e ii) o aumento
na concentração de elétrons no QW. No entanto, a largura do QW dessas amostras
não é o suficientemente estreita para que o primeiro efeito seja considerável e possa
explicar os nossos resultados. Antes de descrever de que forma o segundo efeito poderia
explicar o comportamento de τ1 e τ2, vamos compreender como este efeito, que explica
satisfatoriamente os resultados de medidas de transporte dessas amostras, se manifesta
quando variamos LQW . O aumento da largura de QW vem acompanhada de um aumento
da concentração de elétrons, isto faz com que aumente a repulsão eletrostática de elétrons
deslocando-os para as bordas do poço quântico, encontrando uma maior densidade de
elétrons próximos nas interfaces e, assim, um maior número de elétrons sofrem espalhamento
por rugosidade interfacial, por isso, nas medidas de transporte observamos que a mobilidade
diminui com o aumento da largura de QW, ver Figura 35. Portanto, a distribuição da
densidade de elétrons é afetada quando aumentamos a largura do QW, como observa-se
no inset da Figura 48. Estes resultados foram obtidos através de cálculos autoconsistentes,
para QW de largura 10 nm uma maior densidade de elétrons se concentra no centro do
poço quântico, enquanto na amostra de largura 22.5 nm observamos que os elétrons se
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distribuem para regiões próximas das interfaces.

Considerando ainda o modelo de dois grupos de portadores que recombinam
independentemente, podemos explicar os comportamentos observados dos tempos τ1 e
τ2 relacionados a possíveis processos de recombinação, conforme o modelo apresentado
na Figura 49. O tempo curto τ1 é associado às transições entre as bandas de condução
e valência, especificamente, estas transições ocorrem no centro do poço onde os buracos
fotoexcitados na banda de valência se acumulam no centro, τ1 aumenta para LQW=22.5 nm
porque a densidade de elétrons no centro do poço diminui. Enquanto o tempo τ2 (longo)
é causado pelas transições entre aceitadores e a banda de condução, em principio estas
transições ocorrem em todo poço quântico, pois a distribuição de buracos fotoexcitados
localizados nos níveis aceitadores é uniforme (igual em ambas as amostras), τ2 diminui
para a amostra de LQW=22.5 nm devido ao aumento do número de elétrons próximos das
interfaces do QW. Então, a distribuição de elétrons faz com que os tempos se comportem
em forma oposta, porque uma diminuição da densidade de elétrons (n) no centro do QW
implica um aumento do número de elétrons próximos nas bordas do QW, quando passamos
de um QW estreito para largo, como observa-se na Figura 49.

Figura 49 – Representação esquemática dos tempos de recombinação (τ1 e τ2) afetados pela
distribuição da densidade de elétrons(n), para as amostras de InGaAs/InP
com largura de QW 10 nm e 22.5 nm,.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Entre ambos QWs, uma maior probabilidade que os buracos fotoexcitados recom-
binem com elétrons no centro do poço ocorre para a amostra LQW = 10 nm, quando
comparado com o QW de largura 22.5 nm de menor densidade de elétrons no centro no
poço. Por isso, τ1 aumenta quando se incrementa LQW . Da mesma forma, uma menor
probabilidade que buracos fotoexcitados no nível aceitador recombinem com elétrons que
residem nas bordas do QW, ocorre para LQW = 10 nm. Pelo contrário no QW de largura
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22.5 nm encontramos uma maior densidade de elétrons nessa região do QW, por isso τ2

diminui quando se incrementa a LQW . Assim, principalmente a distribuição de elétrons
controla os processos de recombinação nessas amostras.

6.1.3.1 PLRT-Potência de excitação

A partir deste momento, serão analisadas as medidas de transientes de PL realizadas
nos poços QWs de InGaAs/InP de diferentes larguras de spacer (Ds=) 2, 4 , 20, 30 e 40
nm, todas essa amostras apresentam uma largura de QW de 15 nm, em função da potência
de excitação e da temperatura. Os resultados das medidas de fotoluminescência resolvida
no tempo (PLRT) em função da potência de excitação para amostras com menor e maior
largura de spacer são apresentadas na Figura 50 (a) e na Figura 50 (b), respectivamente.
Estes resultados revelam efeitos significativos com a potência. Os ajustes das curvas de
decaimento foram realizados com dois tempos de recombinação: um tempo curto τ1 e um
tempo longo τ2 associados à recombinação não radiativa (Auger) e radiativa via estados
localizados, respectivamente.

Figura 50 – Transientes de PL medidos em função da potência de excitação a T = 7 K em
QWs de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm para spacer (a) Ds = 2 nm
para energia de emissão 0.855 eV , e (b) Ds = 40 nm para energia de emissão
0.832 eV . (c) Tempo longo de recombinação radiativa τ2, e (d) o tempo curto
de recombinação Auger τ1, para diferentes larguras de spacer.

Fonte: TITO et al.59
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Para identificar os mecanismos envolvidos no processo de recombinação, exami-
namos os decaimentos de PL em todos os QWs. Os tempos de recombinação (τ2 e τ1)
correspondentes a estes QWs de diferentes larguras de spacer são apresentados na Figura 50
(c, d). Nessas figuras observa-se os seguintes comportamentos para cada tempo: (i) o tempo
longo de recombinação radiativa (τ2) diminui com o aumento da potência de excitação em
todos os QWs, enquanto, (ii) a dependência do tempo curto de recombinação Auger (τ1)
muda com a potência de excitação, passa de uma dependência decrescente em QWs de
baixa mobilidade para um aumento em QWs de alta mobilidade.

No regime de baixa injeção, espera-se que o tempo de recombinação radiativa
diminua inversamente proporcional à densidade do portadores. De fato, na Figura 50 (c)
se observa dependências muito mais fracas do tempo τ2, em todos os QWs. No QW com
alta mobilidade/baixa densidade de elétrons (spacer 30 e 40 nm) a dependência de τ2 é
inversamente proporcional à raiz quadrada da potência de excitação, enquanto nos QWs
com baixa mobilidade/alta densidade de elétrons, os tempos de recombinação radiativa
revelam uma dependência ainda mais fraca. O desconhecimento exato da densidade interna
dos portadores fotoexcitados é um dos principais problemas para estudar os efeitos da
potência de excitação em diferentes processos de perda. A diferença entre a densidade
de elétrons fotoexcitados e a densidade interna pode ser responsável pelas dependências
fracas observadas no tempo de recombinação radiativa com a potência da excitação. Neste
estudo não foi possível determinar uma verdadeira densidade interna fotoexcitada, por
isso, não analisamos o comportamento do tempo de recombinação radiativa. Em vez disso,
nós focamos no comportamento do tempo de recombinação não radiativa Auger.

A dependência do tempo de recombinação τ1 com a potência de excitação sugere a
presença de dois processos de recombinação não radiativa que estão competindo, como
nota-se na Figura 50 (d). Um processo leva a uma diminuição ao tempo de recombinação
não-radiativa, enquanto o outro leva a um incremento deste tempo. Assim, o primeiro
processo domina em QWs com menor largura de spacer (alta densidade) e, o segundo
domina em QWs com maior largura de spacer (baixa densidade). Neste estudo, acreditamos
que a estrutura multi-vale da banda de condução do InGaAs é responsável pela dependência
observada no tempo de recombinação Auger.

Em compostos semicondutores da família III-V, a recombinação Auger pode ocorrer
como uma transição direta ou por vibrações da rede (Processo Auger assistido por fônons).
Acredita-se que em baixas temperaturas, o processo dominante é a recombinação Auger
assistida por fônons46-79 e, na maioria dos casos, os processos Auger que ocorrem no vale
central Γ foram considerados em diferentes estudos. No entanto, no QW de In0.53Ga0.47As a
diferença de energia entre os mínimos dos vales Γ e X, em torno de 0.6 eV , é próximo do gap
de energia (0.816 eV ).37-80 Esta proximidade, implica uma probabilidade de transferência
de elétrons entre os vales Γ e X durante a recombinação Auger devido a uma maior
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densidade de estados ocupados no minimo da banda (vale Γ). Portanto, ao contrário do
GaAs, onde o gap de energia é três vezes maior que a diferença de energia entre os vales
Γ−X, a recombinação Auger indireta intra-vale é possível no InGaAs. Neste processo,
os estados finais pertencem ao vale X, enquanto a transferência de momento requerido
é fornecida pelos fônons. O processo Auger direto (intra-vale) e indireto (inter-vale) são
esquematicamente ilustrados na Figura 51 (b).

Figura 51 – Representação esquemática dos processos de recombinação Auger direto (setas
azuis) e indireto assistido por fônons (setas vermelhas), para o caso de QWs
de (a) baixa mobilidade e (b) alta mobilidade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

No QW de alta mobilidade, Ds= 40 nm, o tempo τ1 se incrementa para alta
potência de excitação, como observa-se Figura 50 (d). Esse incremento é atribuído ao
processo de recombinação Auger que envolve a transferência de elétrons inter-vale. Por isso,
o processo Auger indireto assistido por fônons se torna mais lento que o processo direto.
Nesta amostra, uma vez que aumenta a potência de excitação, os estados do mínimo do
vale X se tornam ocupados. Isso diminui a probabilidade de transição Γ−X e aumenta o
tempo de recombinação Auger. Para potência próximo a 400 µW , as transições do vale Γ
para X são equilibradas por transições inversas do vale X para Γ, por isso, um aumento
adicional no valor dessa potência não altera o tempo de recombinação Auger. Neste caso, o
valor do tempo Auger corresponde ao equilíbrio entre os processos de transição intra-vale:
Γ −X e o inverso X − Γ. Na Figura 50 (d) nota-se como este tempo de recombinação
de equilíbrio correspondente à faixa de saturação cai com a diminuição da largura de
spacer (mobilidade decrescente) devido ao relaxamento da regra de seleção do momento
induzido pela desordem, o qual causa a rápida recombinação Auger (inter-vale) do tipo
direto. A presença da desordem no processo Auger, é esquematicamente ilustrada na
Figura 51 (a). Os valores do tempo de recombinação Auger, τ1, medido a 1000 µW para
diferentes larguras de spacer em função da densidade de portadores (n) e da mobilidade
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(µ), são apresentados na Figura 52. Portanto, no caso dos QWs de menor largura de
spacer, baixa mobilidade, o processo Auger direto se torna dominante pelo relaxamento da
regra de seleção do momento e, por conseguinte, o tempo de recombinação diminui com a
potência de excitação. Por outro lado, para baixas potências a recombinação Auger direta
é dominante em todas as amostras estudadas, porque a função do vale X de alta energia
no processo de recombinação é quase insignificante.

Figura 52 – Tempo de recombinação Auger (τ1) medido a 1000 µW , a T=7 K, em QWs
de InGaAs/InP com diferentes larguras de spacer em função a) da densidade
de portadores e b) da mobilidade.

Fonte: Adaptada de TITO et al.59

Os diferentes comportamentos observados dos tempos, τ1 e τ2, com o aumento
da potência de excitação são causados por diferentes características das recombinações
radiativas e não radiativas. Isto é, em QWs com alta concentração de dopagem do tipo n,
a recombinação radiativa é sempre limitada por buracos fotoexcitados, nesse caso, estes
portadores se recombinam com os elétrons que residem nos estados de menor energia do
vale Γ. Portanto, ao contrário da recombinação não-radiativa, os elétrons que ocupam o
vale X não afetam o processo de recombinação radiativa, ou seja, a distribuição de elétrons
influencia fortemente a recombinação não-radiativa Auger.

Uma consequência importante dos nossos resultados, é que o processo Auger
inter-vale domina quando o gap é próximo do gap de energia entre os vales Γ e X, isso,
na amostra com maior mobilidade causa o aumento do tempo de recombinação Auger.
Ao contrário, em um recente estudo do efeito da desordem em pontos quânticos,81 foi
observado que materiais com recombinação Auger intra-banda dominante, o tempo Auger
diminui com o aumento da mobilidade, deste modo, muitos elétrons são perdidos antes
de acontecer a recombinação radiativa. Portanto, o oposto a materiais com recombinação
Auger intra-banda, o tempo não-radiativo τ1 pode aumentar consideravelmente em QWs de
InGaAs/InP de alta mobilidade, como observado na Figura 52 (b). Vale a pena ressaltar,
que a literatura não reporta nenhuma evidência experimental do incremento do tempo
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de recombinação Auger assistida por fônons com o aumento da potência de excitação e,
ainda, nenhuma consideração teórica do processo Auger assistido por fônons envolvendo
transferência de carga inter-vale. Além disso, como era esperado estes resultados se
correlacionam satisfatoriamente com os dados das medidas de PL com a potência de
excitação, subseção 6.1.2.1.

6.1.3.2 PLRT-Temperatura

Figura 53 – Transientes de PL em função da temperatura, medidas para diferentes po-
tências de excitação em QWs de InxGa1−xAs/InP de largura LQW = 15 nm,
para valor de spacer (a) 2 nm a 150 µW , (b) 40 nm a 150 µW , (c) 2 nm a
800 µW e (d) 40 nm a 800 µW . Todas as curvas de decaimento foram obtidas
com energia de emissão centrado no máximo da intensidade de PL para cada
temperatura.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Medidas de fotoluminescência resolvida no tempo em função da temperatura foram
realizadas nas amostras de InGaAs/InP com menor e maior largura de spacer, para duas
potências de excitação 150 e 800 µW . As curvas de decaimento das amostras com larguras
de QW 2 nm a 150 µW , 2 nm a 800 µW , 40 nm a 150 µW e 40 nm a 800 µW , são
apresentadas na Figura 53 (a), (c), (b) e (d), respectivamente. Os melhores ajustes das
curvas de decaimentos, na escala de nanosegundos, foram realizados com dois tempos de
recombinação: curto (τ1) e longo (τ2). Para cada amostra de spacer diferente, a variação
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do tempo τ1 e τ2 com a temperatura, a potência de excitação 150 µW e 800 µW, são
apresentadas na Figura 54 (a) e (b) e na Figura 55 (a) e (b), respectivamente.

Figura 54 – Variação do tempo de recombinação τ2 com a temperatura para QWs de
InGaAs/InP com largura de spacer 2 nm e 40 nm. Dados obtidos dos ajustes
das curvas de decaimento da Figura 53, medidas a potência de excitação (a)
150 µW e (b) 800 µW .

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 55 – Variação dos tempos de recombinação τ1 e τ2 com a temperatura para QWs de
InGaAs/InP com largura de spacer 2 nm e 40 nm. Dados obtidos dos ajustes
das curvas de decaimento da Figura 53, medidas a potência de excitação (a)
150 µW e (b) 800 µW .

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados revelam diferentes comportamentos de τ1 e τ2. Se o processo radiativo
é dominante, o tempo de recombinação dos portadores deveria aumentar com a temperatura.
Porém, observamos o caso contrário, o tempo longo (τ2) para cada amostra diminui com
o aumento da temperatura até 40 K, como observa-se na Figura 54 (a) e (b). Como no
caso das medidas de PLRT em função da potência de excitação, o desconhecimento de
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uma verdadeira densidade interna fotoexcitada, torna difícil realizar uma análise completa
do tempo de recombinação radiativa τ2. E novamente observamos efeitos relevantes no
comportamento do tempo τ1, por isso focamos no estudo de seu comportamento. A
dependência de τ1 com a temperatura se comporta diferente para cada amostra, como
observa-se na Figura 55. Para Ds = 2 nm, indicada pela cor azul, o tempo τ1 para ambas
potências se mantém praticamente constante, enquanto na amostra com Ds = 40 nm,
indicada pela cor vermelho, τ1 se torna mais rápido com o aumento da temperatura. Nesta
mesma amostra, para baixas temperaturas, a 800 µW o tempo τ1 é mais lento (quase o
dobro) em relação ao tempo τ1 correspondente a 150 µW , isso se deve, como explicado
anteriormente, ao processo de recombinação Auger que envolve transferência de elétrons
inter-vale.

A recombinação Auger assistida por fônons foi considerada no trabalho de Lo-
chmann,82 e Polkovnikov,83 onde foram obtidas expressões muito semelhantes para o
coeficiente Auger (CA) dependente da temperatura. A dependência com a temperatura do
coeficiente de recombinação Auger assistida por fônons é determinada pela equação:82

CA(T ) = C0
exp(~ωph/kBT ) + 1
exp(~ωph/kBT )− 1 , (6.4)

onde C0 é o coeficiente Auger independente do tempo e ~ωph é a energia dos fônons
envolvidos no processo Auger assistido por fônons. No QW de alta mobilidade com largura
de spacer Ds =40 nm, a Equação 6.4 é responsável pelo tempo de recombinação Auger
observado apenas na faixa de baixas temperaturas, enquanto em altas temperaturas o
tempo de recombinação Auger é independente da temperatura. Com o aumento da potência
de excitação, a recombinação Auger assistida por fônons ajusta os dados experimentais
em uma faixa de temperatura mais ampla. Isso significa que a emissão de PL consiste de
dois componentes que resultam de diferentes regiões do QW. E cada componente de PL
é descrito por diferentes tempos de recombinação. Um desses componentes corresponde
ao processo de recombinação Auger assistida por fônons dependente da temperatura,
enquanto o outro é devido a um processo de recombinação Auger direta induzida pela
desordem. Como dito acima, a desordem resulta no relaxamento da regra de seleção do
momento, o que por sua vez leva ao processo Auger direto no caso do QW de baixa
mobilidade (Ds = 2) nm. Tal processo Auger induzido pela desordem não depende da
temperatura. Este relaxamento do momento ocorre próximo às interfaces do QW. Assim, as
recombinações responsáveis pelos processos Auger assistido por fônons e Auger direto são
espacialmente separados, estes ocorrem na parte central do QW e próximo das interfaces,
respectivamente. Analiticamente, o tempo total de recombinação causado por dois processos
de recombinação espacialmente separados pode ser expresso de acordo com a equação:

τ1(T ) = τAF + τAD, (6.5)
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onde τAF ∼ C−1
A (T ) e τAD são os coeficientes Auger dependente da temperatura e in-

dependentes da temperatura relacionados ao processo Auger assistido por fônons e ao
processo Auger direto induzido pela desordem, respectivamente. Os melhores ajustes do
tempo de recombinação Auger calculados pelas Equação 6.4 e Equação 6.5 ao tempo
experimental de recombinação Auger medido em ambos QWs de InGaAs/InP (Ds = 2 e
40 nm) são mostrados por linhas sólidas pretas na Figura 55, enquanto as linhas tracejadas
representam contribuições, para o tempo total de recombinação medido no QW de alta
mobilidade (Ds = 40 nm), do processo Auger assistido por fônons dependente da tempera-
tura e do processo Auger direto induzido pela desordem independente da temperatura. O
mesmo procedimento é usado para ajustar o tempo de recombinação Auger medido no QW
de baixa mobilidade (Ds = 2 nm). Neste caso, o tempo total de recombinação Auger é
dominado pelo processo Auger direto induzido pela desordem. Em todos os casos mostrados
na Figura 55, os melhores ajustes são obtidos com a mesma energia de fônon ~ωph = 5 meV.
Os mesmos resultados podem ser obtidos usando a abordagem de Polikovnikov,83 com
energia de fônon igual a 7 meV. De acordo com a relação de dispersão de fônons calculada
na liga InGaAs,84 essa energia corresponde a fônons acústicos nos pontos X ou L da zona
de Brillouin. Devido ao dobramento de zona (zone-folding) os ramos acústicos no bulk se
transformam em amplas bandas acústicas, o que facilita a transição do elétron Auger entre
os vales Γ e X ou/e L. Os resultados apresentados mostram que ambos os processos Auger
contribuem para o tempo de recombinação medido nos QWs de InGaAs/InP, enquanto
o aumento da potência de excitação favorece ao processo Auger assistido por fônons. A
recombinação direta induzida pela desordem domina em QWs de baixa mobilidade. Em
QW de alta mobilidade, o processo Auger assistido por fônons domina a recombinação não
radiativa na região de baixas temperaturas, enquanto o processo Auger direto induzido
pela desordem, ocorrendo próximo às interfaces, contribui principalmente na região de
altas temperaturas.

Através da decomposição do espectro de PL em picos individuais, realizadas na
subseção 6.1.2 e identificadas por meio de cálculos autoconsistentes (Figura 39), foi
estudada a recombinação Auger associada a diferentes níveis confinados. Os resultados
apresentados demonstram que as condições para o processo Auger assistido por fônons
inter-vale são preenchidas pelos estados fundamentais dos elétrons e buracos confinados,
enquanto o processo Auger direto domina a recombinação não-radiativa devido aos estados
excitados. Isso ocorre porque, para os níveis confinados excitados, a crescente gap de
energia de recombinação desde esses estados se torna maior do que a diferença de energia
entre o estado inicial Γ e o estado final X ou L do elétron Auger, que reduz a probabilidade
do processo Auger inter-vale.

O comportamento dos tempos observado em ambas as amostras, ocorre em principio
porque variamos a concentração de elétrons, sendo a desordem estrutural a mesma para
todas. Portanto, como explicado acima, novamente, o efeito da concentração de elétrons
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por meio da desordem influencia nos tempos de recombinação. Este tipo de desordem
refere-se à rugosidade interfacial.

6.2 Super-redes de AlGaAs/GaAs

Como sabe-se, o potencial desordenado requerido para a localização de portadores é
dado pela presença de imperfeições nas interfaces (rugosidade interfacial) sempre presentes
em heteroestruturas semicondutoras. O efeito da rugosidade interfacial domina o transporte
paralelo em super-redes de período curto, enquanto desaparece com o aumento da largura
do poço quântico (LQW ). Assim, a variação controlada da largura do poço quântico pode
causar a transição metal-isolante induzida pela desordem prevista para ocorrer devido ao
espalhamento por rugosidade interfacial.1 Desta maneira, foram estudadas super-redes de
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 uniformemente dopadas com Si, onde m e n são as espessuras das
camadas expressadas em monocamadas (ML). A rugosidade da interface de GaAs/AlGaAs
está associada às flutuações do potencial que não quebram a uniformidade da densidade
eletrônica, porém estas imperfeições geram o necessário espalhamento de elétrons. A
variação da espessura dos poços de GaAs (m) na faixa de 10-150 ML, enquanto a espessura
das barreiras de Al0.3Ga0.7As (n) é fixada em 6 ML, fornece a transição metal-isolante
devido à desordem introduzida pela rugosidade interfacial, como evidenciado em um
trabalho prévio.20

Figura 56 – Perfil de energia potencial (banda de condução) do poço quântico múltiplo
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 de m=10 ML, e as respectivas funções de onda enve-
lope correspondentes aos seis primeiros níveis de energia que estão ocupados.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para conseguir uma descrição mais detalhada de nossos resultados, vamos realizar
cálculos autoconsistentes para comparar com os dados experimentais, principalmente com
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os dados de fotoluminescência. O perfil de energia potencial da banda de condução dos
poços quânticos múltiplos (MQW) (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 para m =10 ML e m =150
ML são apresentados na Figura 56 e Figura 57, respectivamente. Estas estruturas de
banda foram obtidas através de cálculos autoconsistentes, usando os parâmetros básicos
de banda da liga ternaria (AlGaAs) e do binário (GaAs).37 Note que, em ambas as figuras
as funções de onda penetram todas as barreiras e se estendem por todo o espaço do MQW,
conseguindo funções de onda delocalizadas. Estas funções apresentam um máximo (mínimo)
nas regiões dos poços (barreiras). Os resultados dos cálculos autoconsistentes revelam,
principalmente, a presença de uma minibanda para m =10 ML e de duas minibandas na
amostra com m =150 ML. Na Figura 56, para m =10 ML, encontramos em total sete
níveis de energias que estão ocupados, além disso, estes níveis formam uma minibanda
(Γ− Γ1) estreita de largura ∆E =5.6 meV. Na Figura 57 observamos duas minibandas,
dos níveis mais baixos, formadas pela transferência eletrônica de Γ− Γ1 e Γ− Γ2.

Figura 57 – Perfil de energia potencial (banda de condução) do poço quântico múltiplo
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 de m=150 ML, e as respectivas funções de onda enve-
lope correspondentes aos seis primeiros níveis de energia que estão ocupados.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Por efeito de confinamento quântico, observamos que os níveis de energia, cor-
respondentes à primeira minibanda, se encontram mais próximos do fundo da banda
de condução com a diminuição da largura do poço quântico (m). A amostra com m =
10 ML apresenta uma maior diferença ao redor de 65 meV quando comparada com as
outras amostras de m = 30 ML e 150 ML, como observa-se na Figura 58. A amostra com
m = 30 ML apresenta uma minibanda de largura ∆E = 6.88 meV, ver Figura 58 (b).
Outra observação, nestas amostras, é a separação entre as energias sucessivas dentro da
minibanda de elétrons, aumentando quando são mais próximas ao nível de Fermi. Uma
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maior separação destas energias ocorre na amostra de poço quântico estreito.

Figura 58 – Ampliação do perfil de potencial da banda de condução para poços quânticos
múltiplos de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com largura de poço quântico (m) a) 10
ML, b) 30 ML e c)150 ML. Os níveis de energia ocupados são apresentados
por linhas horizontais (pretas e azuis) abaixo do nível de Fermi (linha verde).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Em contraste com os resultados obtidos nessas amostras, no caso da amostra com
m = 150 ML os níveis de energia abaixo do nível de Fermi se agrupam em duas minibandas
de larguras diferentes separadas por um intervalo de energia (minigap) de 6.08 meV,
ver Figura 58 (c), onde a primeira minibanda mais estreita apresenta uma largura de
∆E1 =0.56 meV, enquanto a segunda minibanda que está mais próximo ao nível de Fermi
apresenta uma largura de ∆E1 =1.74 meV. Ao aumentar a largura do poço aumentamos a
densidade eletrônica do poço, e, assim, a densidade de impurezas ionizadas nas barreiras
também aumenta, criando um potencial crescente nelas cujo efeito é elevar o fundo do
poço da banda de condução, aproximando-se ao nível de Fermi, por isso um maior efeito



120

se observa para esta amostra, vide Figura 58 (c).

6.2.1 Medidas de transporte

Medidas de transporte foram realizadas em super-redes pelo método das quatro
pontas a baixa frequência (5 Hz), inseridos em Helio líquido no interior de um criostato-
magneto, para temperaturas variando entre 1.6 e 15 K. Características de transporte
elétrico como mobilidade (µH) e densidade eletrônica (nH) das super-redes estudadas neste
trabalho são apresentadas na Tabela 5, onde as baixas mobilidades obtidas em super-redes
com poços quânticos estreitos estão relacionadas ao espalhamento por rugosidade interfacial.
Este mecanismo é dominante em poços quânticos de GaAs/AlGaAs com larguras do poço
menor que 60 Å (em torno de 20 ML).85

Tabela 5 – Densidade de carga e mobilidade obtidas por meio de medidas de transporte
em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 a T=1.6 K.

m (ML) nH (cm−3) µH (cm2/V s)
10 1.0× 1017 64
15 7.1× 1016 446
30 3.4× 1017 1027
50 8.3× 1017 2500
150 5.1× 1017 2513

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 59 – Variação da resistência relativa com a temperatura, medidas em super-redes
de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com diferentes Largura de poço quântico.

Fonte: Adaptada de TITO; PUSEP.86

Medidas da resistência em função da temperatura a intensidade de campo magnético
zero, são apresentadas na Figura 59. A análise das propriedades de transporte elétrico
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destes super-redes, apresentada em detalhe na referência,20 demonstra que em poços
quânticos estreitos o espalhamento por rugosidade interfacial é capaz de localizar elétrons.
A resistência do tipo ativação correspondente ao regime isolante foi encontrada nas amostras
com larguras de QW m = 10 e 15 ML, enquanto a condutividade metálica foi observada
nas estruturas com m = 30, 50 e 150 ML. Além disso, na concavidade das curvas de
magnetoresistência em campo magnético baixo associada ao efeito de interferência quântica,
se observou uma mudança de concavidade positiva para negativa ao passar do regime
de transporte metálico para isolante, como resultado disso, a transição de um regime de
localização fraca para forte foi observada. De acordo com esse trabalho, uma localização
completa de elétrons foi encontrada na super-rede com largura de QW de 10 ML.20

Em contraste com as medições elétricas que permite estudar elétrons nas proximi-
dades da superfície de Fermi, todos os estados de elétrons da banda de condução abaixo
do nível de Fermi contribuem para a PL. Da mesma forma, as medidas espectroscópicas
resolvidas no tempo que permitem examinar as propriedades dinâmicas dos elétrons abaixo
do nível de Fermi, fornecem uma vantagem importante em comparação com as medidas de
transporte elétrico. Assim, qualquer mudança na natureza dos estados de elétrons pode ser
explorada em uma única amostra sem alteração da concentração de elétrons. Por outro lado,
o aumento na concentração de elétrons (por dopagem ou injeção óptica) leva a um aumento
do nível de Fermi. E qualquer variação na concentração de elétrons altera radicalmente a
correlação Coulombiana entre os elétrons, acrescentando uma variável adicional à análise
teórica do fenômeno transição metal-isolante (MIT). Nesse caso, benefícios consideráveis
na análise do MIT podem ser obtidos examinando a modificação dos estados de elétrons
em um sistema desordenado com uma concentração constante de elétrons, como é o caso
de nossas amostras de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6.

A seguir, vamos apresentar medidas de PL e PL resolvidas no tempo que foram
realizadas nas amostras de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 na faixa de temperatura de 1.6 a 80
K e na faixa do campo magnético de 0 a 10 T aplicado perpendicularmente ao plano da
interface das amostras.

6.2.2 Medidas de Fotoluminescência

Os espectros de emissão de PL das super-redes estudadas neste trabalho estão
constituídos principalmente por dois picos, como observa-se na Figura 60. A baixa energia
o pico menos intenso, em torno de 1.495 eV , é devido à recombinação de elétrons da banda
de condução com buracos localizados no nível de aceitadores neutros (A0) no substrato de
GaAs,87 enquanto a alta energia o pico principal de PL é causado pela recombinação dos
elétrons da banda de condução abaixo do nível de Fermi com os buracos fotoexcitados. As
posições espectrais deste pico principal observado nas super-redes com diferentes larguras
de QW são definidas principalmente pela quantização da energia de elétrons. Por exemplo,
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na amostra isolante de 10 ML de largura, o pico de PL é deslocado para altas energias, em
torno de 30 meV, em relação ao pico de PL da amostra metálica de 150 ML de largura. Tal
deslocamento pode ser confirmado através dos cálculos auto-consistentes, ver Figura 58
(c), onde a anergia de confinamento da primeira minibanda da amostra de 150 ML é mais
próxima ao fundo da banda de condução quando comparada com a amostra de 10 ML.

Figura 60 – Espectros de fotoluminescência medidas em super-redes de
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 para diferentes larguras de poço quântico (m)
a T = 1.6 K. A seta indica a posição espectral da energia do nível de Fermi
para a amostra com largura de poço quântico 30 ML.

Fonte: Adaptada de TITO; PUSEP.86

O caráter isolante ou metálico, dos elétrons da banda de condução afeta considera-
velmente a forma dos espectros de PL, mais especificamente a borda de alta energia do
pico de PL. Nas amostras metálicas a cauda de baixa energia do pico principal de PL é
composta por estados localizados formados na banda de condução e valência, enquanto a
borda afiada de alta energia é devida à energia de corte (cut off ) do nível de Fermi. Assim,
a forma do pico principal de PL reflete características da densidade de estados conjunta
(Joint density of states) ocupada por elétrons e buracos fotoexcitados que participam das
transições ópticas. Pelo contrário, nas amostras isolantes, onde todos os elétrons da banda
de condução ocupam estados localizados, foram observadas linhas de emissão de PL quase
simétricas igualmente alargadas nas bordas tanto de alta quanto de baixa energia.

A desordem afeta a densidade conjunta de estados através da modificação da
energia e do alargamento dos estados da banda de condução e valência de elétrons. Isto,
leva a um alargamento da borda de PL para alta energia próximo à superfície de Fermi,
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de acordo a:88-89

I(ω) = I0(ω)[12 + 1
π

arctan(2τδΩ)], (6.6)

onde I0(ω) é a intensidade de PL representada pela superposição da densidade conjunta de
estados livre de desordem e dos estados de cauda da banda para baixa energia compostos
por estados localizados.90 δΩ = ~ω − 2EF , onde EF é a energia de Fermi e τ é o tempo
de relaxação característico que determina o alargamento da borda no nível de Fermi. A
Equação 6.6 foi obtida no limite ~/τ 6 EF : para a interação de elétrons com potenciais de
impurezas de curto alcance. Esses fatos também são válidos nas nossas amostras metálicas
com potencial de desordem estrutural de curto alcance.

Posições espectrais dos níveis de Fermi foram obtidas dos ajustes realizados nos
espectros de PL das amostras metálicas, através da Equação 6.6. Os resultados destes
ajustes são apresentados no inset da Figura 60 (cor ciano), onde a seta indica a energia do
nível de Fermi para m =150 ML. A energia característica ~/τ = 4.8 meV definida pelos
potenciais de espalhamento de elétrons e buracos, é responsável pelo alargamento do nível
de Fermi. Este procedimento não se aplica na amostra isolante, onde a emissão de PL é
apresentada por uma linha larga e nenhuma característica energia de corte do nível de
Fermi é vista. Neste caso, um bom ajuste foi obtido com uma linha gaussiana.

Como dito acima, a emissão de PL reflete características de ambas bandas, condução
e valência, que contribuem para as transições ópticas interbandas. No entanto, a localização
dos elétrons na banda de condução ocorre em um potencial de desordem mais fraco em
comparação com os buracos pesados devido à diferença significativa entre a massa efetiva
de elétrons e buracos pesados em GaAs, ou seja, as perturbações das bandas de condução
e valência, causadas pela mesma desordem estrutural, afetam diferentemente aos seus
correspondentes portadores de carga. Isto, pode causar a localização de elétrons, enquanto
os buracos permanecem estendidos. Portanto, na vizinhança da transição de metal-isolante
que ocorre em um sistema de elétrons da banda de condução, a emissão de PL em
estruturas desordenadas de GaAs caracteriza essencialmente propriedades de localização
de elétrons.88-91-92 De acordo com isto, a mobility edge dos elétrons da banda de condução
está associada com a mobility edge de éxcitons localizados.

Os espectros de PL, além de carregar informação sobre os processos de recom-
binação, também, podem fornecer provas da natureza dos estados de elétrons, como a
localização destes. No entanto, esses diferentes mecanismos são alterados quando variamos
a temperatura ou o campo magnético. Por isso, foram realizadas medidas de PL em MQW
de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 em função da temperatura para as amostras de largura de
poço quântico m = 10 ML, 15 ML, 30 ML e 150 ML apresentadas na Figura 61 (a), (b) ,
(c) e (d), respectivamente, onde mostra-se a evolução dos espectros de emissão quando
aumentamos a temperatura de 1.6 K para 80 K. Em cada uma dessas figuras a presença
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Figura 61 – Espectros de fotoluminescência obtidos em poços quânticos (a) m = 10 ML,
(b) m = 15 ML, (c) m = 30 ML e (d) m = 150 ML de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6
em função da temperatura.

Fonte: Elaborada pelo autor.

de um pico em baixas energias, 1.495 eV, sinalizado por uma seta azul, vai diminuindo
enquanto aumenta a temperatura até diminuir completamente sua intensidade em cada
um dos espectros de PL de cada amostra quando atingimos T=80 K, este comportamento
típico foi observado em diferentes trabalhos.87-93 Portanto, este fato confirma que esse
pico está associado à recombinação de portadores via níveis de aceitadores neutros com a
banda de condução. Na Figura 61 (a) para m = 10 ML, a forma de linha do pico principal
não é alterada por variação da temperatura. De forma similar, ocorre na amostra com
m = 15 ML, ver Figura 61 (b), onde a forma de linha do pico principal não muda até 40
K, após esta temperatura observa-se a formação de uma nova linha no espectro de emissão
para altas energias, marcada por uma seta preta, esta linha é atribuída, provavelmente, a
ocupação de uma segunda minibanda (Γ− Γ2). A diferença de energia (∆E) da posição
de pico entre Γ− Γ1 e a suposta linha Γ− Γ2 é 38 meV. Nesta amostra para T=1.6 K, o
espectro de emissão é composto por uma linha gaussiana obtida por meio da decomposição
do espectro e, ademais, esta linha de maior intensidade localizada em 1.561 eV representa
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emissões de PL associados à primeira minibanda (Γ− Γ1). Por outro lado, nas amostras
com m = 30 ML e m = 150 ML o melhor ajuste dos espectros de PL foi conseguido,
principalmente, por duas curvas gaussianas provenientes das emissões de PL relacionadas
a Γ− Γ1 (linha sólida rosa) e Γ− Γ2 (linha azul). A diferença de energia (∆E) da posição
pico entre ambas linhas é 19 meV e 14 meV para a amostra com m = 30 ML e m = 150 ML,
respectivamente. Dos cálculos auto-consistentes, para amostra de QW m = 150 ML, duas
minibandas são ocupadas separadas por um minigap de valor 6.08 meV, como observa-se na
Figura 58 (c), este valor é a metade do valor achado por meio da decomposição do espectro,
porém este fato poderia confirmar a presença da ocupação de uma segunda minibanda
Γ− Γ2 que participa das emissões de PL. Pelo contrário, na Figura 58 (b) só observamos a
ocupação de uma minibanda, para a amostra de QW m = 30 ML. No entanto, outro fato
que poderia confirmar a participação das duas minibandas nas emissões de PL, é a forma
de linha dos espectros quando variamos a temperatura, isto é, a intensidade relativa de
ambas linhas que compõem o espectro sofre alterações e, ainda, para T=40 K observamos
claramente a presença de dois picos de maior intensidade relacionados as emissões das
minibandas Γ− Γ1 e Γ− Γ2, como observa-se na Figura 58 (c) e (d). Além disso, outra
observação em relação à diferença de energia (∆E) da posição de pico confirmaria a
presença da ocupação da segunda minibanda (Γ− Γ2), pois observamos que ∆E diminui
com o aumento da largura (m), isto é esperado por efeito de confinamento em um QW,
∆E12 ∝

1
LQW

, onde a separação entre dois níveis de energia aumenta quando diminuímos

sua largura (LQW ).

Figura 62 – Intensidade integrada em função da temperatura obtida dos espectros de
fotoluminescência medidos em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 para
diferentes larguras de poços quânticos m.

Fonte: Adaptada de TITO; PUSEP94

Dos espectros de PL em função da temperatura foi analisada a intensidade integrada
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de PL nas amostras com m = 10, 30 e 150 ML, apresentada na Figura 62. Esta figura
mostra a evolução da dependência da intensidade integrada com a temperatura, exatamente,
uma redução da intensidade integrada devido à ativação térmica dos elétrons quando se
incrementa a temperatura. O caráter ativado da intensidade integrada de PL foi encontrado
nas amostras metálicas (m = 30 ML e m = 150 ML), enquanto nenhuma variação regular
da intensidade integrada foi observada na amostra isolante (m = 30 ML). A energia
necessária para que os elétrons consigam vencer a barreira de potencial foi determinada
pela fórmula de Arrhenius: IPL(PL) = I0/(1 + exp(−E0/kBT )). As linhas pontilhadas
representam o resultado dos melhores ajustes das dependências ativadas calculadas com
apenas uma energia de ativação com valores de E0 = 3.51 meV e E0 = 0.51 meV nas
amostras metálicas com m = 30 ML e m = 150 ML, respectivamente. As energias de
ativação obtidas demonstram diretamente que a amplitude do potencial aleatório, originado
pela desordem interfacial, aumenta com a diminuição da largura do poço quântico. Na
amostra isolante, a amplitude deste potencial é maior que a energia térmica, de modo
que os elétrons não podem vencer a barreira de potencial e permaneçam localizados em
todo o intervalo da temperatura. Isto, é refletido na intensidade de PL, representado por
bolinhas pretas, não mostra nenhuma mudança significativa, como observa-se na Figura 62.
Portanto, estes resultados sugerem que há um grau de desordem específico em cada de
uma das amostras, associadas à amplitude do potencial aleatório (∆), assim, a amostra
com m = 10 ML apresenta um grau de desordem forte, enquanto a amostra com m = 150
ML apresenta um grau de desordem fraca.

Figura 63 – Representação esquemática de um sistema com desordem fraca e forte para
super-redes de largura de poço quântico (m) a)150 ML e b)10 ML, respectiva-
mente.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com base nesses resultados, um modelo qualitativo do potencial aleatório é esque-
matizado na Figura 63, onde os símbolos ∆1 e ∆2 representam a amplitude da barreira
de potencial e podem estar relacionados para um grau de desordem forte e fraca para as
amostras de m = 10 ML e m = 150 ML, respectivamente. Os resultados experimentais
de PL em função da temperatura mostram que a dinâmica dos portadores fotogerados é
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determinada pelo grau da desordem e pela quantidade de energia térmica (kBT ).

Em seguida, o efeito do campo magnético nos espectros de PL medidos nas amostras
isolante (m = 10 ML) e metálicas (m = 15 ML e m = 150 M) é apresentado nas Figura 64
(a), (b) e (c) respectivamente, realizadas na faixa de 0 a 10 T. Nenhuma mudança
significativa na PL é observada na amostra com m = 10 ML e m = 15 ML. Pelo contrário,
a PL medida na amostra metálica, m = 150 ML, exibe uma estrutura de múltiplos picos
formados em campo magnético elevado devido aos níveis de Landau.

Figura 64 – Espectros de fotoluminescência obtidos em poços quânticos de larguras (m)
(a) 10 ML, (b) 15 ML e (c) 150 ML em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6
a uma temperatura de 1.6 K para diferentes campos magnéticos.

Fonte: Adaptada de TITO; PUSEP.94

Para determinar o número de linhas que compõem os espectros de PL medidos
em função do campos magnético, nas amostras metálicas, foi realizada a decomposição
desses espectros de emissão, apresentada na Figura 65. Os melhores ajustes dos dados
experimentais foram obtidos com linhas de perfil gaussiana. O espectro da amostra com
m = 15 ML é composto por duas linhas em toda a faixa de 0-10 T, como observa-se
na Figura 65 (a), onde para campo magnético zero a linha principal de PL em torno
de 1.55 eV está associada com a recombinação de elétrons que ocupam a minibanda
Γ−Γ1 com os buracos fotoexcitados, enquanto a linha pontilhada ao redor de 1.52 eV está
associada, provavelmente, à recombinação entre doadores neutros e buracos da banda de
condução ou doador neutro a éxciton ligado.87-95 Além disso, a linha principal de PL de
maior intensidade sofre um leve deslocamento para altas energias (5 meV) com o campo
magnético para 10 T. Por outro lado, os espectros de PL da amostra com m = 150 ML para
campo magnético zero é composto por duas linhas em 1.516 eV e 1.532 eV relacionadas às
emissões das supostas minibandas Γ−Γ1 e Γ−Γ2, respectivamente. Para campo magnético
alto, a partir de 6T, além da presença de níveis de Landau gerados pela quantização do
campo magnético, a diminuição da intensidade da linha L02 devido a depopulação de
elétrons dessa linha, é acompanhada com o aumento da intensidade das linhas L01 e L11,
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como observa-se na Figura 65 (b).

Figura 65 – Espectros de fotoluminescência e os seus respectivos ajustes, das amostras
com largura de poço quântico (m) (a) 15 ML e (b) 150 ML, obtidos a T=1.6
K para diferentes campos magnéticos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 66 – Posição de pico das linhas de PL em função do campo magnético, obtidas
pelos ajustes dos espectros de PL medido na amostra de largura de m =150
ML, a T= 1.6 K. Os níveis de Landau são mostrados por linhas sólidas pretas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A posição de energia do pico das linhas de PL que foram obtidas da decomposição
dos espectros experimentais da amostra com m = 150 ML, é apresentada na Figura 66. Um
dos efeitos na densidade de estados submetida a um campo magnético é a manifestação
de níveis de landau, isto, leva a um aparecimento de dois níveis (L11 e L02), que a partir
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de 6 T se deslocam, juntos com a linha L01, para altas energias com o campo magnético.
Na Figura 66, as linhas sólidas representam os melhores ajustes dos dados experimentais
dos níveis de Landau cujas energias são dadas por Enl = En + ~eB/m∗(l + 1/2) com
m∗ = me + mh/(me.mh), n é o número quântico principal e l nível de Landau. Este
ajuste foi conseguido com um valor de massa efetiva reduzida m∗ = 0.068. Além disso,
conseguimos encontrar o valor de 0.5~ωc = 9.3 meV, para 10 T. De acordo com estes
resultados, na amostra m = 15 ML, podemos confirmar que as minibandas Γ−Γ1 e Γ−Γ2,
separadas por um minigap de 23 meV, participam da emissão de PL, como foi previsto
através dos cálculos autoconsistentes, ver Figura 58 (c).

Os resultados da dependência de PL com o campo magnético, nas amostras
metálicas, evidenciam modificação da estrutura energética, principalmente, dos estados de
elétrons da banda de condução envolvidos nos processos de recombinação.

6.2.3 Medidas de Fotoluminescência Resolvida no Tempo

As medidas de transientes de PL foram realizadas nos MQWs de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6

com largura de QW m = 10, 15, 30, e 150 ML, os quais estão relacionados para diferentes
graus de desordem interfacial. Os melhores ajustes dos transientes de PL foram realiza-
das com dois tempos de recombinação: um tempo curto τ1 e longo τ2, de acordo com a
Equação 5.1, atribuídos para um tempo de vida não radiativa e radiativa, respectivamente.
Além disso, estes dois tempos de recombinação indicam a presença de dois grupos de
portadores fotoexcitados que se recombinam independentemente, nesse caso, é comum
atribuir um grupo à recombinação interbanda e o outro grupo à recombinação que envolve
níveis de impureza. Em nosso caso, os buracos da banda de valência e os buracos que
residem em níveis de aceitadores neutros (o receptor C ) recombinam com elétrons da
banda de condução independentemente, resultando em duas equações de taxa e, assim,
em dois tempos de recombinação. Por outro lado, observa-se na Figura 68, Figura 70 e
Figura 72, um pequeno pico em quase todas as curvas de decaimento, em torno de 14 ns,
atribuído a reflexões na fibra óptica.

De acordo com a regra de ouro de Fermi, a taxa de recombinação determina a
probabilidade de transição entre estados eletrônicos, final e inicial, que participam no
processo de recombinação. Portanto, qualquer modificação dos estados de elétrons deveria
influenciar a taxa de recombinação. Por isso, medidas de PL resolvida no tempo foi
realizada nas amostras de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 em função da energia, da temperatura
e do campo magnético, para estudar possíveis mudanças no caráter dos estados de elétrons
que participam dos processos de recombinação.

As curvas de decaimento de PL para energia de emissão correspondente ao pico
de máxima intensidade de PL das super-redes com diferentes m, são apresentadas na
Figura 67 (a). Os ajustes dos decaimentos de PL foram realizados com dois tempos de
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recombinação: um tempo curto (τ1) e um tempo longo (τ2). A recombinação não-radiativa
(τ1) ocorre provavelmente devido ao processo Auger, enquanto, a recombinação radiativa
(τ2) ocorre através de níveis de aceitadores neutros. Os tempos de recombinação radiativa
e não-radiativa em função de largura do QW (m) obtidos pelos ajustes dos decaimentos
de PL, são apresentados na Figura 67 (b). Os tempos de recombinação, τ2 e τ1, são quase
independentes da largura do poço quântico nas super-redes de período longo (m > 30
ML). No entanto, em super-redes com LQW menores que 30 ML, ambos os tempos se
tornam mais lentos. De acordo com Gold,1 em um poço quântico de GaAs, na faixa de
concentração de elétrons usados neste trabalho, a transição metal-isolante causada pelo
espalhamento por rugosidade interfacial é esperada em um poço quântico com largura
crítica em torno de 4 nm (∼14 ML). Desta maneira, o aumento drástico do tempo de
recombinação radiativa é observado na vizinhança da largura do poço quântico previsto,
indicado por uma seta, como observa-se na Figura 67 (b). Assim, o aumento do tempo de
recombinação para poços quânticos estreitos se correlaciona com os dados de transporte e
indica formação de fase isolante.

Figura 67 – (a) Transientes de PL medidos a T = 1.6 K em super-redes de
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 para diferentes larguras de QW. (b) Tempos ca-
racterísticos radiativos (τ2) e não-radiativos (τ1) em função da largura do QW,
obtidos através de ajustes realizados nos transientes de PL. A seta indica a
largura do poço quântico crítica correspondente à transição metal-isolante
prevista por Gold.1

Fonte: TITO; PUSEP86

Para determinar a energia de mobility edge (Ec), nos baseamos na teoria dos estados
de éxcitons localizados e seu processo de migração em um potencial aleatório desenvolvida
nos trabalhos,96-97 onde foi mostrado que as flutuações do potencial macroscópico levam
ao alargamento da mobility edge de éxcitons. Além disso, nesses trabalhos, dois processos
responsáveis pelo decaimento de PL foram considerados: uma recombinação radiativa
direta e uma transferência de éxcitons assistida por fônons entre estados localizados. Se a
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transferência assistida por fônons é muito mais rápida do que o processo radiativo, a PL
decai com um tempo característico definido pela seguinte equação:

τ(E) = τr0
1 + exp(E − Ec)/δE

, (6.7)

onde τr0 é o tempo de recombinação radiativa que não deveria mudar com a energia de
emissão e δE é a energia característica da densidade de estados localizados de bandas
alargadas (band tails) definidos como g(E) ∼ exp(−E/δE). Assim, a medida do tempo de
vida do éxciton nas amostras metálicas e isolantes em função da energia pode ser usado
para determinar a energia de mobility edge (Ec) do éxciton, a qual é atribuída à mobility
edge de elétrons. Essa afirmação é válida somente se consideramos que a interação entre os
elétrons é insignificante.

Figura 68 – Transientes de PL obtidos em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 em
função da energia para diferentes larguras de poços quânticos m (a) 10 ML,
(b) 15 ML, (c) 30 ML e (d) 50 ML. As linhas vermelhas finas representam os
melhores ajustes.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 68 apresenta medidas de transientes de PL em função da energia na
faixa de emissão de PL correspondente, para super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com
m = 10, 15, 30 e 50 ML. Os dois tempos, τ1 e τ2, obtidos dos ajustes dessas curvas de
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decaimento, revelam um comportamento similar com a energia, como nota-se na Figura 69.
Desse modo, a energia de mobility edge foi encontrada pelo ajuste da dependência do tempo
medido de recombinação radiativa com a energia, através da Equação 6.7. Os resultados
obtidos (linhas sólidas) do ajuste para cada super-rede com diferente largura de QW são
apresentados na Figura 69 (a), e os valores dos parâmetros (δE,Ec) usados para o ajuste
em cada amostra são mostrados na Tabela 6. Além disso, o inset da Figura 69 (a) mostra
a trajetória das energias de mobility edge no plano desordem-energia (onde a desordem
é inversamente proporcional à largura do poço quântico), juntamente com as posições
espectrais das energias do nível de Fermi obtidas pelos ajustes dos espectros de PL.88

Figura 69 – Variação dos tempos de recombinação a) radiativa (τ2) e b) não radiativa (τ1)
com a energia para super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com diferentes
larguras de QWs (m). As linhas sólidas pretas representam o resultado dos
ajustes obtidos de acordo com a Equação 6.7. No inset mostra as energias
correspondentes a mobility edge (Ec)(◦) e as posições espectrais das energias
do nível de Fermi (Ef)(H) em função da largura do QW.

Fonte: Adaptada de TITO; PUSEP86

Tabela 6 – Parâmetros, Ec e δE, obtidos através dos ajustes da dependência dos tempos
(τ2) em função da energia, de acordo com a Equação 6.7.

LQW (ML) Ec (eV) δE (eV)
10 1.550 0.025
15 1.520 0.023
30 1.505 0.019
50 1.500 0.017
150 1.510 0.017

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Na Figura 69, para energia abaixo da mobility edge os elétrons são localizados
e, consequentemente, se recombinam com os buracos durante um tempo maior, quando
comparado com os elétrons estendidos acima da mobility edge. Portanto, o tempo de
recombinação muda com a energia de mobility edge que separa os elétrons localizados e
estendidos. Além disso, na Figura 69, observamos que a diminuição da largura do poço
quântico resulta em um aumento da energia de mobility edge e no aumento geral do
tempo de recombinação radiativa. Tanto o tempo de recombinação quanto a energia de
mobilidade edge aumentam porque o número de elétrons localizados aumenta e se espalha
em um intervalo maior de energia com a diminuição da largura do QW. Em contraste com
os resultados obtidos nas super-redes de poço quântico largo, na super-rede com menor
largura de QW (m =10 ML), onde os dados de magnetotransporte apontam para o regime
isolante,20 o tempo de recombinação revela um máximo para uma energia correspondente
à energia de mobility edge (1.55 eV). Após esta energia (E < 1.55 eV), em um regime de
desordem forte, observamos que o tempo de recombinação começa a diminuir devido ao
relaxamento da regra de seleção do momento induzido pela desordem, que por sua vez
aumenta a probabilidade de recombinação dos elétrons localizados.

Assim, nas super-redes de poços quânticos largos a mobility edge se encontra bem
abaixo do nível de Fermi, isso corresponde ao regime metálico como evidenciado nas medidas
de transporte. Por outro lado, em super-redes de poço quântico estreito (10 ML e 15 ML),
onde o caráter ativado da resistência revela uma significante contribuição dos estados
localizados, o transporte elétrico foi encontrado ser dominante pelos estados localizados.
Nessas amostras, a distribuição gaussiana dos elétrons sobre os estados localizados na
banda de condução determina a forma das linhas de PL mostradas na Figura 60. Note que,
no inset da Figura 69, a mobility edge tende a interceptar a energia do nível de Fermi para
uma largura crítica de poço quântico correspondente à transição metal-isolante. Assim,
mudanças na dinâmica da recombinação dos elétrons localizados com a energia permitem
a determinação da energia de mobility edge.

A Figura 70 mostra medidas de transientes de PL em função da temperatura
realizadas para energia de emissão correspondente ao pico de maior intensidade dos
espectros de PL das super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com diferentes graus de
desordem (diferentes larguras de poços quânticos m). Ambos os tempos de recombinação
curtos (τ1) e longos (τ2) obtidos dos ajustes das curvas de decaimento de PL, revelam
uma dependência semelhante com a temperatura, como observa-se na Figura 71. Dos
resultados anteriores, inset da Figura 69 (a), nas amostras metálicas (m = 30, 50 e 150
ML) a mobility edge foi encontrada bem abaixo do nível de Fermi, enquanto na amostra
metálica de maior desordem (m= 15 ML) e na amostra isolante (m= 10 ML) a posição
da mobility edge foi determinada bem próxima ao nível de Fermi. Assim, os resultados
apresentados na Figura 71, mostram que a proximidade da mobility edge com o nível
de Fermi é responsável pelo efeito observado com a temperatura. No regime metálico,
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Figura 70 – Transientes de PL medidos em super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com
larguras de QWs m = (a) 10 ML ,(b) 15 ML , (c) 30 ML e (d) 150 ML para
diferentes temperaturas. As linhas vermelhas finas mostram os resultados dos
melhores ajustes.

Fonte: Elaborada pelo autor.

onde a mobility edge se encontra localizada significativamente abaixo do nível de Fermi, a
temperatura não afeta o tempo de recombinação porque a ativação térmica dos elétrons que
residem próximo ao nível de Fermi não altera seu caráter estendido, enquanto no regime
isolante a temperatura elevada, resulta na ativação de elétrons dos estados localizados
abaixo da mobility edge para os estados estendidos acima do nível de Fermi, isto, leva a um
incremento da taxa de recombinação e, consequentemente, a uma diminuição do tempo de
recombinação. Como esperado, nenhuma variação significativa do tempo de recombinação
(τ1 e τ2) com a temperatura foi encontrada nas amostras metálicas (m = 30, 50 e 150
ML), enquanto na amostra metálica com maior desordem (m = 15 ML) e na amostra
isolante (m = 10 ML) exibem uma diminuição significativa do tempo de recombinação
com a temperatura (ver Figura 71). Nessas amostras, a diminuição observada no tempo de
recombinação causada pela excitação térmica de elétrons localizados, leva a um aumento
na mobilidade de elétrons e, assim, a um aumento na probabilidade de recombinação com
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os buracos fotoexcitados. É importante ressaltar que de acordo com os trabalhos,1-57 em
um poço quântico de GaAs a MIT produzida pelo espalhamento por rugosidade interfacial
é esperada em poço quântico de largura crítica em torno de 4 nm (aproximadamente 14
ML), o que concorda bem com os dados experimentais apresentados na Figura 71.

Figura 71 – (a) Tempo curto τ1 e (b) tempo longo τ2 de recombinação medidos em super-
redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com diferentes larguras de poços quânticos
em função da temperatura.

Fonte: Adaptada de TITO; PUSEP94

A seguir, os detalhes da evolução do tempo de recombinação por aplicação de um
campo magnético, na presença de desordem, serão considerados. No entanto, nas super-
redes estudadas neste trabalho, foi encontrado os valores dos parâmetros que caraterizam
a rugosidade interfacial ∆ = 0.5 nm e Λ = 7.5 nm. Estes valores concordam com os dados
obtidos em poços quânticos semelhantes de GaAs/AlAs.85 Para campo magnético 10 T, o
comprimento magnético lB ≈ 8 nm é próximo ao valor da largura lateral Λ. Tal campo
magnético pode causar um efeito notável no tempo de recombinação. Por isso, com a
intenção de verificar o efeito do campo magnético no tempo de recombinação dos elétrons
localizados, realizamos medidas de transientes de PL em função do campo magnético
nas super-redes de (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6, para a estrutura metálica (m = 15 ML e
m = 150 ML) e isolante (m = 10 ML), apresentadas na Figura 72 (a) e (b) para 0 T e 10
T, respectivamente.

Os transientes de PL medidos nas amostras metálicas revelaram que o tempo de
recombinação aumenta continuamente com a diminuição da energia, alcançando um valor
saturado na região de baixas energias correspondente aos estados de cauda da banda (band
tail). Para essas amostras, a resposta temporal é quase independente do campo magnético.
Um comportamento mais complicado foi observado na amostra isolante (m = 10 ML). O
seus transientes de PL para campo magnético zero exibem um valor máximo do tempo
de recombinação localizado próximo à correspondente energia de pico de PL, enquanto a
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aplicação de campo magnético alto reduz consideravelmente aquele tempo de recombinação.

Figura 72 – Transientes de PL medidos para diferentes energias em super-redes de
(GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 com largura de QW 10, 15 e 150 ML para diferentes
campos magnéticos (a) 0T e (b) 10 T, a temperatura de 1.6 K. As linhas
vermelhas finas mostram os resultados dos melhores ajustes.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 73 (a) e (b) mostra o tempo de recombinação longo (τ2) e curto (τ1) em
função da energia, respectivamente. Estes tempos de recombinação foram obtidos dos
ajustes das curvas de decaimento de PL da amostra isolante (m = 10 ML) e das amostras
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metálicas (m = 15 ML e m = 150 ML) medidos para diferentes campos magnéticos. Além
disso, τ2 e τ1 revelam um comportamento similar com o campo magnético.

Figura 73 – Tempo de recombinação a) longo e b) curto medido nos poços múltiplos
metálicos (15 e 150 ML) e isolantes (10 ML) (GaAs)m(Al0.3Ga0.7As)6 em função
da energia para diferentes campos magnéticos. As posições dos níveis de Fermi
EF foram determinado em campo magnético nulo, conforme explicado no texto,
a área (hachurada vermelha) mostra o intervalo de níveis de Fermi obtidos
nos poços quânticos metálicos. As linhas tracejadas mostram os resultados
dos melhores ajustes de acordo com a Equação 6.7 e a correspondente energia
de borda de mobilidade Ec obtido para campo magnético nulo.

Fonte: TITO; PUSEP94

Os ajustes da dependência do tempo de recombinação com a energia, calculada
de acordo com a Equação 6.7, foram usados para extrair as correspondentes energias
de mobility edge (EC), enquanto os ajustes da borda de alta energia do espectro de PL,
empregados para obter os níveis de Fermi (EF ) nas amostras metálicas, foram realizadas de
acordo com a Equação 6.6. No entanto, a dopagem uniforme idêntica em todas as amostras
estudadas aqui deve resultar na mesma concentração de elétrons. Deste fato, espera-se
que o nível de Fermi não mude consideravelmente em cada uma das amostras. Como visto
anteriormente na Figura 60, os picos do PL medidos nas amostras com diferentes larguras
de QW (m) são deslocados para altas energias devido à energia de confinamento. Este
confinamento quântico resulta em um correspondente deslocamento aparente da energia
do nível de Fermi obtida do ajuste usando a Equação 6.6. Portanto, as aparentes energias
do nível de Fermi encontradas nas amostras com QW estreitos são maiores que aquelas
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obtidas nos poços quânticos largos. A diferença estimada entre as energias de confinamento,
ao redor de 0.1 eV, apresenta boa concordância e é consistente com o deslocamento de
PL observado. Na Figura 73, a área retangular (hachadura vermelha) mostra o intervalo
dos aparentes níveis de Fermi que foram obtidos nos poços quânticos metálicos. Assim,
com base nos argumentos acima, podemos indicar que na amostra isolante com m = 10
ML o nível de Fermi reside próximo à correspondente mobility edge, ou seja, EC > EF .
Isto, está de acordo com o caráter isolante desta amostra comprovada por medidas de
magnetotransporte.20

Na Figura 73 (a), para as amostras metálicas com m =150 e 15 ML, observa-se
que o tempo de recombinação segue a dependência da energia definida pela Equação 6.7.
Também, nestas amostras foi observado um pequeno deslocamento para altas energias
(blueshift) da mobility edge com o aumento do campo magnético, devido ao deslocamento
da energia (0.5~ωc) induzido pelo campo magnético, que para o GaAs a 10 T é ∼ 8.5 meV,
valor próximo ao encontrado experimentalmente 9.3 meV.

A diminuição da largura do QW (m) ou o aumento do grau da desordem resulta
em um incremento da energia de mobility edge e em um aumento geral no tempo de
recombinação radiativa. Este incremento, tanto do tempo de recombinação quanto da
energia de mobility edge é devido ao aumento do número de elétrons localizados que se
espalham ao longo de um maior intervalo de energia. Em contraste com os resultados
obtidos nas amostras metálicas, a estrutura com caráter isolante de menor largura de
QW (m = 10 ML), vide Figura 73, a mobility edge é achada acima ou muito próximo do
nível de Fermi e, ademais, o tempo de recombinação revela um máximo para a energia
correspondente a mobility edge. Como explicado anteriormente, no caso de desordem forte
a diminuição do tempo de recombinação, a partir de E <1.55 eV, é devido ao relaxamento
da regra de seleção do momento induzido pela desordem. Como observa-se na Figura 73,
para m = 10 ML, o campo magnético reduz drasticamente o tempo de recombinação,
especialmente, do valor máximo em 1.55 eV. Deste modo, o tempo de recombinação se torna
independente da energia, como consequência da aplicação de um campo magnético forte.
Tal efeito sobre o tempo de recombinação é devido à localização eletrônica induzido pelo
campo magnético, por outras palavras, a redução da sobreposição espacial (overlapping)
das funções de onda eletrônica localizada induzida pelo campo magnético resulta em um
relaxamento significativo da regra de seleção do momento. Este fato leva a um aumento
da probabilidade de recombinação radiativa de elétron-buraco e, assim, à diminuição do
tempo de recombinação.

Em geral, um deslocamento esperado da mobility edge para uma energia mais alta
foi observado nas amostras metálicas devido à quantização da energia do elétron da banda
de condução, por efeito do campo magnético aplicado. No entanto, nas amostras de fase
isolante, o campo magnético causa um relaxamento significativo da regra de seleção do
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momento que, consequentemente, aumenta a probabilidade de recombinação dos elétrons
localizados com os buracos fotoexcitados da banda de valência. Isto se deve ao fato de que
o campo magnético induz modificação dos estados de elétrons localizados no espaço de
momento.
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7 CONCLUSÕES

Através dos resultados obtidos da caracterização experimental nas heteroestruturas
semicondutoras de InGaAs/InP e AlGaAs/GaAs se determinou que o espalhamento por
rugosidade interfacial é determinante e influencia na dinâmica de elétrons, observando
diferentes comportamentos do tempo de recombinação quando foi realizada medidas de PL
resolvida no tempo em função da temperatura, potência de excitação e campo magnético.

O transporte de elétrons e processos de recombinação de elétrons fotoexcitados
foram estudados em QWs de InGaAs/InP de largura LQW = 15 nm para spacer Ds =2, 4
20, 30 e 40 nm. A variação da largura do espaçador (Spacer) permitiu alterar a densidade
e a mobilidade de elétrons confinados no QW. Assim, determinamos que principalmente os
processos de recombinação são influenciados pelo efeito da concentração de elétrons por meio
da desordem interfacial. Das medidas de PLRT, determinou-se dois tempos característicos:
o tempo curto (τ1) e o tempo longo (τ2) atribuídos à recombinação não radiativa Auger e à
recombinação radiativa interbanda, respectivamente. Notável modificação da recombinação
Auger não-radiativa foi observada com a variação da mobilidade. Em poços quânticos de
alta mobilidade (menor spacer), a distribuição dos elétrons em diferentes vales da banda
de condução incrementa o tempo de recombinação Auger, enquanto em poços quânticos
de baixa mobilidade (maior spacer) ocorre uma considerável redução do tempo devido
ao processo Auger intervale assistido pela desordem. Os resultados demonstram que a
redistribuição dos elétrons sobre os diferentes vales da banda de condução resulta em
um processo Auger mais lento com a incremento da mobilidade. Assim, a distribuição
de elétrons influencia fortemente a recombinação não-radiativa Auger, enquanto é menos
importante para o processo de recombinação radiativa. Além disso, determinamos que
os processos Auger assistido por fônons e Auger direto são espacialmente separados:
o primeiro ocorre na parte central do QW, enquanto o segundo ocorre próximo das
interfaces, onde a rugosidade interfacial fornece o relaxamento do momento. O tempo
de recombinação correspondente ao processo Auger assistido por fônons diminui com a
temperatura, enquanto nenhuma influência da temperatura é detectada para a taxa de
recombinação do processo Auger direto induzido pela desordem. A separação espacial
dos diferentes processos Auger, faz com que a recombinação assistida por fônons e a
recombinação direta sejam dominantes a baixas e altas temperaturas, respectivamente.
Vale a pena ressaltar, que a física relacionada ao processo Auger foi encontrada neste
trabalho, ao controlar a concentração de elétrons e a mobilidade nesses QWs, dessa forma,
conseguimos controlar o efeito da rugosidade interfacial nos processos de recombinação
de elétrons fotoexcitados. E nenhuma evidencia teórica ou experimental de modificação
do processo de recombinação Auger indireta assistida por fônons para um processo de
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recombinação Auger direta, induzida pela desordem, tem sido reportada na literatura.

A dinâmica de recombinação de eléctrons fotoexcitados foi estudada, encontrando
uma transição de estados de elétrons localizados para estendidos abaixo do nível de Fermi,
em super-redes de GaAs/AlGaAs com larguras de poços quânticos (m) 10, 15, 30, 50 e 150
ML. Ao diminuir a largura do poço quântico aumenta a desordem devido à rugosidade
interfacial e, como consequência, resulta na transição metal-isolante. A fotoluminescência
resolvida no tempo permitiu determinar a energia de mobility edge que separa os estados
de elétrons localizados e estendidos. Como esperado, a mobility edge foi encontrada abaixo
do nível de Fermi no regime metálico, enquanto em amostras isolantes foi localizada muito
próximo do nível de Fermi. Em função da temperatura, o tempo de recombinação medido
no regime metálico não revela uma mudança significativa com a temperatura, enquanto no
regime isolante a ativação térmica dos elétrons localizados provoca uma recombinação mais
rápida com o aumento da temperatura. Observou-se diversos efeitos do campo magnético
aplicado nessas super-redes. Nas amostras metálicas, evidenciamos um deslocamento
da mobility edge para altas energias devido à quantização da energia dos elétrons na
banda de condução. No entanto, nas amostras isolantes o campo magnético causa um
relaxamento significativo da regra de seleção do momento que aumenta a probabilidade de
recombinação dos elétrons localizados com os buracos fotoexcitados da banda de valência.
Assim, demonstramos que o campo magnético induz modificação dos estados de elétrons
localizados no espaço de momento. As medições de fotoluminescência resolvida no tempo
fornecem informações sobre a evolução dos estados de elétrons localizados abaixo do nível
de Fermi que são inacessíveis através de medições de transporte elétrico.

Em continuidade desta tese seria relevante realizar nas amostras de InGaAs/InP
que apresenta um mesmo spacer, Ds = 20 nm, mas de diferentes larguras de QW, um
estudo completo de PLRT em função da temperatura e potência de excitação para explorar
o efeito da distribuição de elétrons sobre os processos de recombinação nessas amostras
refletido nos tempos de vida. Além disso, a aplicação do campo magnético em todas as
amostras de InGaAs/InP poderiam fornecer interessantes informações dos tempos de
recombinação quando ocorre a redistribuição de portadores no QW e sobres os diferentes
vales da banda de condução. E para os poços quânticos múltiplos de GaAs/AlGaAs, seria
importante realizar um estudo detalhado de medidas de PLRT em função da potência
de excitação com e sem aplicação de campo magnético, para compreender melhor os
processos físicos envolvidos nessas estruturas. Com isso poderíamos verificar se a excitação
óptica influencia na natureza dos estados eletrônicos que participam dos processos de
recombinação.
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