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RESUMO 

Um material multifase nanoestruturado foi obtido em 46h de processo de síntese no 

estado sólido. No que tange a análise de perfis de difração de raios X, foi observado 

a nucleação das fases estruturais ortorrômbica SnSe, hexagonal SnSe2 e tetragonal 

SnO2 em pouco tempo de síntese. Em 40h de reação, foi observado uma proporção 

de 33.3% para cada fase estrutural. O método de linha única foi aplicado para obter 

o tamanho médio de cristalito. O espalhamento Raman permitiu atribuir os modos 

Ag, Ag1 e Eu (TO) as fases ortorrômbica-SnSe, hexagonal-SnSe2 e tetragonal-SnO2. 

Palavras chave: seleneto de estanho, difração de raios X, espectroscopia Raman. 

 

INTRODUÇÃO 

 Selenetos de estanho, policristalinos que fazem parte de um grupo de 

compostos semicondutores IV-VI e que geralmente coexistem duas fases 

estequiométricas SnSe e SnSe2, são considerados uma fascinante classe de 

materiais de estruturas em camadas semicondutoras que possuem influência da 

temperatura e pressão sobre as transições de fases estruturais [1] e aplicações, tais 

como: alternativa aos materiais carbonáceos anódicos usado em baterias 

secundárias de lítio-íon e alternativa viável a um alto desempenho termelétrico. 

 

OBJETIVOS 

 Ao discutir a formação de um material de interesse científico e tecnológico por 

rota metaestável, objetiva-se apresentar as caracterizações estruturais e ópticas de 

um material do sistema intermetálico Sn-Se. 

 

METODOLOGIA 

 Misturas binárias dos elementos Sn e Se em pó, foram pesados e colocados 

em conjunto com esferas de aço no interior de um recipiente também de aço. A 

razão entre a massa das esferas e pós foi de 5:1. O recipiente foi vedado sob 

atmosfera de argônio e a mistura/moagem foi realizada durante 46h, utilizando um 

misturador/moinho Spex 8000M, à temperatura ambiente. Após cada intervalo de 

tempo, uma pequena amostra foi retirada e caracterizada por difração de raios X, 

utilizando o difratômetro Bruker D2 phaser, operando na geometria 2θ usando 

radiação Cu-Kα (λ = 0,154056nm). Pelo método de linha única ("Single-Line"), o 

tamanho médio de cristalito foi determinado utilizando a equação Scherrer D = 



0.9λ/βLcos (θ), onde θ é o ângulo de difração, λ é o comprimento de onda de raios X 

e βL é a integral lorentziana da largura da linha de difração que está relacionada com 

a largura à meia altura (FWHM) das componentes lorentziana normalizada (ΓL) pela 

expressão: βL = (π/2)ΓL. Neste estudo, para a análise de refinamento estrutural 

Rietveld, uma função pseudo-Voigt, ρV(x), foi usada para descrever os perfis de 

linhas de difração. Esta função é descrita como uma combinação linear das funções 

gaussianas e lorentziana com a FWHM (Γ) e o parâmetro η que corresponde a 

fração da componente lorentziana, como é mostrado na equação: 

ρV(x, Γ, η) = ηL’(x, Γ, η) + (1- η)G'(x, Γ, η), onde 0 ≤ η ≤ 1. 

Se L'(x, Γ, η) e G'(x, Γ, η) são normalizados, ρV(x, Γ, η) também é normalizado. A 

amplitude integrante βρV, de uma função pseudo-Voigt normalizado é dado pela 

expressão: βρV = (πΓ/2)/[η + (1- η)(πln2)½]. As relações entre  ΓG e ΓL da função 

Voigt e Γ e η da função pseudo-Voigt são dadas pelas expressões: ΓG = (1 - 

0.74417η - 0.24781η2 - 0.00810η3)½Γ e ΓL = (0.72928η + 0.19289η2 + 0.07783η3)Γ. 

Os espectros Raman foram registrados na geometria retroespalhamento 

("backscattering") em um espectrômetro Jobin-Yvon triplo T64000 Raman com 

sistema de detector multicanal resfriado à nitrogênio líquido. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A síntese mecânica (de “mécanosynthèse”, tradução proposta por Le Caër 

para “mechanical alloying” + “reactive milling”) [2] define-se como um processo de 

síntese no estado sólido e a temperatura moderada, por moagem, em geral a seco, 

de misturas de pós de elementos puros ou combinados, num moinho a alta energia.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 O estudo sistemático da evolução estrutural por difração de raios X durante a 

reação de estado sólido do sistema intermetálico Sn-Se, mostrou que o 

monoseleneto de estanho (SnSe) de estrutura ortorrômbica (S.G. Pnma) (ICSD n° 

50542) foi formado após um curto tempo de síntese. A partir de 2h de reação, foi 

observada a nucleação um dióxido de estanho SnO2 de estrutura tetragonal do tipo 

rutilo (S.G. P42/mnm) (ICSD n° 9163) e um disseleneto de estanho (SnSe2) de 

estrutura hexagonal (S.G. P-3m1) (ICSD n° 4385), onde esta estrutura é baseados 

nos defeitos de empilhamento ("stackingfaults") de unidades planares. Isto pode ser 

compreendido, pois estruturas de cristal de calcogenetos metálicos, tipo-CdI2, que 



podem ter tanto geometria octaédrica ou prismática trigonal, em conjunto com a 

plasticidade da força van der Waals que permitem diferentes padrões de 

empilhamento para as camadas sucessivas, dá origem a polimorfismos no metal . De 

acordo com Palosz et al [3], os mais comuns politipos são 2H e 18R. Todo o 

processo de transformação das fases estruturais pode ser entendido, uma vez que 

as reações são termodinamicamente possível por causa dos valores negativos da 

variação de entalpia das fases SnSe (ΔH0
298 = −88.7 kJ/mol) e SnSe2 (ΔH0

298 = −121 

kJ/mol). Com a simulação estrutural Rietveld, a porcentagem relativa do material em 

40h de processo de síntese apresentou uma proporção de 33,3% para cada fase 

estrutural (figura 1a). Com o aumento do tempo de reação, foi obtido um material 

multifase nanoestruturado em 46h de reação. Pela análise de linha única, foi obtido 

os seguintes valores de cristalitos: (14,4 ± 0,1), (11,0 ± 0,1) e (18,7 ± 0,1) nm para as 

fases SnSe, SnSe2 e SnO2. A figura 1b mostra os modos vibracionais por excitação 

Raman da amostra em 1h e 46h. A fim de distinguir cada pico, utilizou-se o menor 

número de Lorentzianas possíveis. Assim, permitiu atribuir os picos 153, 185 e 244 

cm-1 de modos Ag, Ag1 e Eu (TO), as fases estruturais SnSe, SnSe2 e SnO2.  
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Figura 1: (a) Porcentagem relativa de fases estruturais versus tempo de reação do 

material; (b) Modos Raman ativos ajustados utilizando função Lorentziana.  
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