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Poços quânticos Parabólicos remotamente dopados foram propostos inicialmente como sistemas, onde seria 
possível estudar os efeitos de um gas tridimensional na presença de um alto campo magnético. Em estes sistemas 
os elétrons se encontram separados fisicamente dos dopantes. Nesta forma se pode reduzir o espalhamento 
entre impurezas presentes no sistema e os elétrons do gós. E importante destacar que ainda com espalhamento 
devido a impurezas, efeitos de muitos corpos podem ser observados. Cálculos numéricos da distribuição das 
cargas e da forma do potencial em função do campo magnético aplicado têm mostrado que, os termos de 
Hartree e troca-correlação são tão importantes quanto o potencial de confinamento na equação de Schrodinger. 
Em particular, quando se aumenta o campo magnético, a largura da camada do góas de elóetrons diminui, e os 
mínimos do potencial auto-consistente próximos as bordas dessa camada se deslocam no sentido do centro do 
centro do poço, o que resulta numa diminuicão da densidade de elétrons ns. 

Apresentamos resultados de medidas de efeito Hall em poços parabolicos de AlxGax-iAs remotamente dopa-
dos tipo n ou p, com larguras entre 1000Â e 4000A. Os poços contem, portanto, um 2DEG ou um 2DHG, 
respectivamente. As medidas foram realizadas com campo magnético de ate 15T perpendicular a amostra à 
temperatura de 50mK. 
Verificamos que, acima de um campo magnético critico B > 3T, o coeficiente Hall e maior do que a campos 
baixos. No entanto, esse fenômeno so e observado em poços largos, e, no caso de poços do tipo-n (portadores 

elétrons), essa restrição e ainda mais acentuada. Atribuímos esse fenômeno ao efeito da variação na distribuição 
de carga, resultante da ação do campo magnético externo, o qual provoca a diminuição da largura do gas de 
elétrons (ou buracos). 


