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Introdução

        Os elementos do grupo II-VI são bons materiais 
para a fabricação de dispositivos emissores de luz e 
lasers que trabalham na região do verde [1]. Os 
semicondutores baseados no grupo II-VI possuem uma 
faixa espectral mais larga de operação, em comparação 
aos dos grupos IV e III-V[2]. Tanto o seleneto de zinco 
ZnSe quanto o telureto de zinco ZnTe estão na sua 
forma cúbica em temperatura ambiente e possuem gap
direto, Eg. No caso do ZnSe Eg= 2,87 eV e do ZnTe 
Eg = 2,26 eV. Já suas ligas ternárias como o ZnSSe são 
objetivo de estudo em dispositivos como: displays
(painéis) e instrumentação médica [3]. Neste trabalho 
estudaremos as super-redes de poços quânticos de 
ZnSe/ZnTe (Fig. 1). Ambos os materiais estão em sua 
fase cúbica, pois nessa fase não existem os campos 
piezoelétricos internos. Mostraremos o espectro de 
fotoluminescência para sistemas de super-redes de 
poços quânticos de ZnSe/ZnTe  não dopados e dopados 
tipo-p a medida que variamos o tamanho da barreira, 
tomando o poço fixo. Ao mesmo tempo apresentamos a 
analise do espectro para várias temperaturas tomando 
fixas as larguras dos poços e barreiras. Os cálculos 
foram realizados através do método pk


.

autoconsistente, dentro do formalismo 8 x 8 de Kane, 
juntamente com a equação de Poisson. Levamos em 
conta os efeitos de troca-correlação na aproximação da 
densidade local, bem como os efeitos de tensão. 
Nossos resultados podem ser utilizados na fabricação 
de novos dispositivos opto-eletrônicos.

Materias e Métodos

       Os cálculos foram feitos através da equação da 
massa efetiva (EME), dentro do modelo 8 x 8 de Kane. 
A EME multibandas é representada em relação a um 
conjunto de base de ondas planas com vetores de onda 
K=  ld/2 (onde l é um inteiro e d é o período da 

super-rede). A EME é dada abaixo [4,6]:
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onde: T é o termo da energia cinética, generalizado
para tratar heteroestruturas [5], Hs é a energia de strain 
(tensão), devido a diferença dos parâmetros da rede, Vc

é a energia potencial de Coulomb, VHET é a energia 
potencial da heteroestrutura, devido á diferença das 
energias dos gaps e Vxc é a energia potencial de troca 
correlação, kjm j

  são as autofunções de Bloch das 

bandas de buracos pesados, leves, split-off e elétrons 

(bandas de condução), k


 é o vetor da primeira zona de 
Brillouin (ZB). Cada elemento da EME possui sua 
forma matricial no espaço recíproco e descrito em 
detalhes em trabalhos anteriores [5].
       A equação de Poisson é dada da seguinte forma:
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onde:   é a constante dielétrica, p(z) é a distribuição 
de buracos de cargas e NA é a concentração dos 
aceitadores ionizados. A distribuição de buracos é 
expressa como:
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onde: s é o spin e z a direção do crescimento.

A intensidade da fotoluminescência é dada de acordo 
com a expressão a seguir:

                                                                           (4)
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onde: if  é o alargamento da transição eletrônica, Ei e Ef

são os estados de energia inicial e final, 
respectivamente. Ni e Nf são as probabilidades de 
ocupação desses estados; e fif é a força do oscilador da 
transição de dipolo ótica entre o estado inicial e final. 

O termo 3  esta relacionada à energia externa de 
excitação do sistema.  Os parâmetros utilizados se 
encontram na Tabela 1 [5].  Os gamas, i , são os 

parâmetros de Luttinger do material, 
gE  é a energia do 

gap, a é o parâmetro de rede, os C11 (Gpa) e o C12

(Gpa) são as constantes elásticas, b é o potencial de 
deformação de cisalhamento da banda de valência, os 
m são as massas relativas dos buracos pesado, leve e 
split-off, respectivamente, ag é o potencial de 
deformação hidrostático,  (meV) é conhecido como 
delta de split-órbita  e Ep é a energia de acoplamento 
da banda de condução e valência. 

Resultados e discussões

  Na Fig. 1 temos uma representação esquemática dos 
perfis de potenciais da banda de valência (BV) e da 
banda de condução (BC) para sistemas cúbicos de
poços quânticos. É indicada a primeira transição 
interbanda entre: o primeiro nível de elétrons (E1) e o 
primeiro nível de buracos pesado ocupado (HH1). 
Chamamos d2 o tamanho do poço, d1 o tamanho da
barreira, variamos o tamanho da barreira e analisamos 
o espectro da fotoluminescência. O sistema descrito 
acima será estudado em maiores detalhes logo a seguir. 
Na Fig. 2 temos o espectro de fotoluminescência
teórico a T = 2 K para ZnSe/ZnTe de poços quânticos 
PQ’s não dopado. Fixamos o tamanho do poço (d2) em 
4 nm e variamos o tamanho da barreira d1 entre 5 a 8 
nm. Podemos perceber, que a medida que aumentamos 
a largura da barreira entre 5 a 8 nm, ocorre o 
deslocamento da energia para o vermelho. Isso 
acontece porque com o aumento do tamanho da 
barreira, o sistema se comporta como poços isolados, 
esse isolamento faz com que os níveis de energia se 
aproximem do fundo do poço, fazendo a transição 
eletrônica diminuir. Para efeitos comparativos rodamos 
novamente o sistema anterior, porém acrescentamos 
uma variável extra, o sistema agora é dopado, e 
estudamos os efeitos da dopagem no sistema. Na Fig. 3 
temos o espectro de fotoluminescência a T = 2 K para 
ZnSe/ZnTe dopado com concentração bidimensional 

N2D igual a 4 x 1012 cm-2 . Fixamos o tamanho do poço 
d2 = 4 nm e variamos o tamanho da barreira d1 entre 5 a 
8 nm. Podemos perceber que conforme aumentamos o
tamanho da barreira, o espectro se desloca para o 
vermelho, que ocorre devido a transição para regime 
isolado. Podemos comparar os sistemas de ZnSe/ZnTe 
não dopado Fig. 2 e sistema dopado Fig. 3. Fixando o 
tamanho da barreira em 8 nm, podemos perceber um 
pequeno deslocamento do espectro teórico de 
fotoluminescência para o vermelho, esse fenômeno é 
explicado devido ao perfis de potencial atrativo 
predominantemente neste sistema, coisa que não 
podemos dizer em sistemas não dopados. Na Fig. 4 
apresentamos para o sistema ZnSe/ZnTe dopado com 
concentração bidimensional N2D = 4 x 1012 cm-2 , d1 e 
d2 = 4 nm., o espectro de fotoluminescência teórico 
para várias temperaturas. Para temperaturas entre 2 e 
200 K temos uma transição eletrônica, entre o primeiro 
nível de elétron ocupado E1 e o primeiro nível de 
buraco pesado HH1 ocupado. Para T= 300 K temos 
duas transições eletrônicas, a primeira entre E1-HH1 e 
a segunda entre E1-LH1, onde, LH1 sendo o primeiro 
nível ocupado buraco leve. Sendo que a maior 
probabilidade de transição é entre os estados E1-HH1.
Nossos resultados servem de guia para a fabricação de 
novos dispositivos opto-eletrônicos.
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Tabela 1. Parâmetros do cristal para o ZnSe e ZnTe [5]. As massas efetivas estão em função da massa do elétron mo.

1 2 3 )(eVEg


a (Ả) C 11
(Gpa)
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m
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(mo)
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(mo)
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m
*
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a g (eV) )(mev )(eVE p

ZnSe 4,30 1,14 1,84 2,82 5,670 81,00 48,80 -1,2 0,16 0,78 0,145 0,200 -4,37 430 24,2
ZnTe 4,00 1,15 1,29 2,26 6,103 73,70 42,30 -1,3 0,11 0,48 0,152 0,310 -5,30 950 16,6
   



   

  

Figura 1. Representação esquemática dos perfis de 
potenciais de um sistema de super-redes de poços 
simples não dopado, onde d1 é o tamanho do poço e d2

é o tamanho da barreira, BC a banda de condução e BV 
a banda de valência.

Figura 2. Espectro de fotoluminescência teórico a T= 
2K do sistema ZnSe/ZnTe não dopado, onde d2 = 4 nm. 

                                      
        

Figura 3. Espectro de fotoluminescência teórico a T= 2 K, 
para o sistema ZnSe/ZnTe dopado tipo-p, com concentração 
bidimensional N2D  =  4 x 1012 cm-2 , com  d2 = 4 nm. 

Figura 4. Espectro de fotoluminescência teórico para várias 
temperaturas para o sistema ZnSe/ZnTe dopado tipo-p com 
concentração bidimensional N2D = 4 x 1012 cm-2 . Com d1 = 4 
nm e d2 = 4 nm.                                                                                                       
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