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Introdução

     Os  nanotubos de arseneto de gálio, GaAs, tem 
sido  feitos  [1],  para  se  detectar  e  constatar  as 
diferentes propriedades elétricas e químicas devido 
as em formas  de crescimento  de cilindros:  como 
dopagens,  interações,  criações  de  defeitos  nesta 
nova  forma  de  material.  São  construídos  neste 
trabalho,  modelos  de  [GaAs)n],  com  vários 
diâmetros  e comprimentos,  figura  1, em que são 
calculadas as estabilidades utilizando os métodos 
DFT com base a  3-21G e o semiempírico  PM7.

a)

b)

Figura1  -  Alguns  dos  modelos  de nanotubos  de 
Arseneto  de  Gálio,  [(GaAs)n]m,  a)  diferentes 
diâmetros b) Formas armchair e zig-zag  . 

Resultados e Discussão

  As  estruturas  foram  otimizadas  para  as 
comparações  das  densidades  de  estados  (DOS) 
destes modelos de [GaAs)n],  conforme a figura 2, 
é que são mostradas as variações de   DOS para 

os  vários  n,  m  nos  modelos,  bem  como  as 
diferenças nos valores das densidades em regiões 
de valência  e condução.  A estrutura   armchair  é 
mais  estável  que o zig-zag  e com valores  pouco 
maiores de |Homo -Lumo|.  

Figura1  – Densidades  de  estados  (DOS)  para 
modelos  de  nanotubos  de  Arseneto  de  Gálio, 
[(GaAs)n]m, nas formas armchair e zig-zag  
 

Conclusões

     Tais  modelos   podem  ser  dopados  com 
átomos,  interagir      tais  com várias espécies de 
gases, bem como a criação de defeitos. Também 
o  estudo  de  cargas  e  multiplicidades,  que 
associados  a  resultados     experimentais  de tais 
propriedades  podem  levar  a  um  entendimento 
destes  novos materiais.    Que têm  importância 
para  aplicações  tecnológicas,   tanto  do ponto  de 
vista acadêmico, como em aplicações na indústria 
de  sensores,  semi-condutores,  varistores,  e  a 
nanotecnologia [2].
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