
ESTUDO TEÓRICO DAS PROPRIEDADES ELETRÔNICAS E ESTRUTURAIS 
DE NANOFIOS DE GAN 

 
No presente trabalho, efetuamos o estudo das propriedades eletrônicas e 

estruturais de nanofios de GaN utilizando o método Tight-Binding baseado no 

funcionalda densidade com correção de carga auto consistente (SCC-DFTB). Os 

nanofios foram construídos a partir das estruturas wurtzita e blenda de zinco, nas 

direções (0001) e (111), respectivamente, com diâmetros variando entre 3,1 e 

22,26 A, sem usar átomos de hidrogênio para saturar as ligações pendentes nos 

átomos das suas superfícies. Minimizamos a energia total do bulk e dos nanofios 

em função da variação das posições atômicas para verificar a estabilidade e os 

efeitos de confinamento nas suas propriedades eletrônicas. Nossos resultados 

estão em boa concordância com os resultados teóricos e experimentais 

disponíveis, sempre que esta comparação é possível. Verificamos que os nanofios 

de GaN na fase wurtzita são mais estáveis que os na fase blenda de zinco. 

Mostramos que a relaxação dos átomos na superfície induz a formação de facetas 

f110g na superfícies laterais dos nanofios, na qual os átomos de Ga e N desta 

superfície relaxam de forma semelhante a verificada em superfícies (110) de GaN 

cúbico e (10�10) de GaN wurtzita: os ^anions relaxam para fora e os cátions para 

dentro da superfície lateral resultando em uma inclinação do angulo de cerca de 

18_ no átomo da faceta. Uma vez que os resultados de estrutura eletrônica para os 

nanofios de blenda de zinco apresentaram caracter metálico, calculamos as 

massas efetivas dos elétrons apenas para o bulk de GaN e para os nanofios na 

fase wurtzita. Verificamos, também que tanto a massa efetiva quanto o gap 

tendem, com o aumento do diâmetro dos nanofios, aos valores observados para o 

bulk. Portanto, podemos inferir que os nanofios com maiores diâmetros 

apresentam uma maior mobilidade eletrônica, consequentemente uma maior 

possibilidade de aplicação em dispositivos, tais como MESFETs, nanolasers, 

células solares, nanogeradores e nanorresonadores. 


