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Resumo 
 

 Este trabalho descreve a obtenção de cristais compostos semicondutores III-V GaInSb, 

levemente dopados com alumínio (Al), cádmio (Cd) e telúrio (Te) através do Método 

Czochralski com Líquido Encapsulante e sua respectiva caracterização elétrica e ótica através 

da técnica de Van der Pauw associada a Espectroscopia UV-vis. Para tal, foi desenvolvido um 

sistema para medição de resistividade, número de portadores de carga e mobilidade por efeito 

Hall, através do método de Van der Pauw. Foram crescidos e caracterizados três cristais 

ternários de Ga1-xInxSb com ‘x’ igual a 0,2, 0,003 e 0,008. Os cristais foram seccionados e 

lixados com lixas d’água seguindo a granulometria 400-600-1200grãos/pol² para remover 

marcas produzidas pelo disco de corte. Os contatos ômicos foram realizados com In e as 

medições foram efetuadas. Comparando as medidas obtidas com as encontradas na literatura, 

pode-se observar que os cristais com 0,2 e 0,008 de In apresentaram um tipo de condutividade 

diferente da literatura, tipo-n, enquanto a mesma sugere tipo-p. Já o cristal com 0,003 se 

comportou como esperado. Essa diferença foi associada à presença de Telúrio e de defeitos 

como VGaGaSb e, mais provavelmente, gálio no sitio do antimônio.  

 Também foi constatado que a concentração de Alumínio, quando superior a 0,4% na 

carga inicial, (nos cristais com x=0,2 e 0,008) alterou a condutividade dos cristais 

 A calibração do sistema de medição construído foi realizada no Instituto de Física da 

UFRGS. O porta amostra utilizado para as medições Hall foi adaptado no porta  amostra de 

um espectrômetro UV-vis para observar a variação da corrente quando ocorre a incidência de 

luz. Foram utilizados, para os experimentos, comprimentos de onda entre 200 e 1100 nm 

abrangendo o ultravioleta, o visível e o infravermelho. Nenhuma variação da corrente foi 

constatada nas amostras de Ga1-xInxSb analisadas.  
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