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1. RESUMO 

Mais da metade da energia gerada no mundo todo é simplesmente jogada fora, a 

maior parte desse desperdício dando-se na forma de calor. Os candidatos naturais 

para o papel de recicladores de calor são os materiais termoelétricos, capazes de 

converter calor em eletricidade e que atualmente desempenham um papel 

importante em uma solução global de energia sustentável. A resposta termoelétrica 

de um dispositivo eficiente está diretamente relacionada aos materiais utilizados na 

sua fabricação. Neste propósito e objetivo, e com a ajuda da nanotecnologia, dois 

novos materiais termoelétricos do sistema semicondutor Ni-Sb e Sn-Se à baixo custo 

foram produzidos por uma técnica simples, eficiente e sustentável. Uma das 

principais maneiras utilizadas para alcançar a eficiência termoelétrica destes 

materiais foram a formação de nanopartículas e nanocompósitos. O valor da 

difusividade térmica, que corresponde a velocidade que a onda térmica percorre o 

material, que por sua vez, é proporcional a condutividade térmica e inversamente 

proporcional a figura de mérito, foi determinado. Nesta perspectiva, um nanomaterial 

termoelétrico NiSb+Sb foi formado com 75% NiSb e 25% Sb apresentando 

nanopartículas com tamanho médio de 15 e 17 nm. Medidas de DSC (Differential 

Scanning Calorimeter) mostraram dois processos exotérmicos a 263 °C e 309 °C. 

Padrões de XRD (X-ray Diffraction) in situ, em função da temperatura mostraram a 

transição NiSb+Sb em NiSb2 a partir de 200 °C e a nucleação do Sb2O3 a partir de 

300 °C, justificando os picos exotérmicos. A micro-Raman mostrou que as fases 

NiSb e NiSb2 não produziram sinais Raman significativos quando comparado com as 

fases Sb e Sb2O3. No que tange ao nanomaterial termoelétrico do sistema Sn-Se, 

em 40h de moagem foi observado uma proporção de 33.3% para cada fase 

nucleada (SnSe, SnSe2 e SnO2). Em 46h, as nanopartículas atingiram um tamanho 

médio de 14,4, 11,0 e 18,7 nm. Os modos Raman de baixa frequência foram 

atribuídos a fases SnSe e SnSe2 e a região de alta frequência foi ativado pela fase 

SnO2. A partir das medidas de PAS (Photoacustic Absorption Spectroscopy), o valor 

da difusividade térmica revelou um bom candidato para aplicações termoelétricas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A ideia de aproveitar o calor exaurido no ambiente, seja por motores de 

carros, equipamentos industriais ou até mesmo pelo corpo humano, está por trás do 

desenvolvimento de materiais termoelétricos (ZHAO et al, 2016), capazes de gerar 
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eletricidade a partir do calor residual. Entretanto, tal desenvolvimento é condicionado 

à identificação de materiais de baixo custo e de maior eficiência termoelétrica do que 

os atualmente disponíveis no mercado, que é um desafio devido à combinação 

necessária de características conflitantes entre elementos ou compostos. Nesta 

perspectiva, semicondutores à base de pnicogênios (As, Sb, Bi, etc) e calcogênios 

(S, Se, Te, etc), são uma classe especial de materiais com estruturas cristalinas 

muito diferentes que estão emergindo como potenciais termoelétricos. Entre os 

pnicogênios, atualmente os materiais do sistema Ni-Sb têm revelado propriedades 

termoelétricas e seus elementos (Ni e Sb) são importantes para ligas Half-Heusler 

como materiais termoelétricos eficientes (GÜRTH  et al, 2016). No que tange aos 

calcogênios, muitos semicondutores IV-VI da tabela periódica tendem a ser bons 

materiais termoelétricos, como por exemplo, os calcogenetos PbS e SnTe que 

cristalizam numa estrutura cúbica de NaCl. Apesar do progresso contínuo no avanço 

do desempenho termoelétrico destes materiais (TAN et al, 2014), a presença dos 

elementos Pb e Te ainda é uma grande desvantagem para dispositivos domésticos 

que são mais sensíveis ao custo, além da preocupação ambiental em relação ao Pb 

que impede a sua implantação em aplicações em grande escala. Além disto, os 

métodos convencionais de síntese destes materiais exigem altas temperaturas ou 

possuem um processo de síntese demasiadamente complexo. Por outro lado, como 

alternativa, o sistema Sn-Se que também faz parte do grupo de semicondutores IV-

VI, vem chamando a atenção devido aos seus baixo custo de síntese e por 

apresentarem estruturas em camadas semicondutoras. No tocante a aplicações 

termoelétrica, este sistema possui um elevado fator de potência (propriedades de 

transporte elétrico) e um baixa condutividade térmica (GUO et al, 2015). Também, as 

reações que levam à formação deste material podem ser realizadas de forma eficaz 

já à temperatura ambiente em moinhos de alta energia. Recentemente reação por 

moagem, foi reconhecida como mais versátil e mais limpa, como também mais 

rápida e mais eficaz (em termos de energia, materiais e solvente) alternativa à 

síntese em solução convencional ou reações entre sólidos, além de ser uma técnica 

de síntese de baixo custo e sustentável (JAMES et al, 2012). Também, esta rota de 

síntese se baseia na nanometrização das partículas contribuindo para fenômenos de 

contorno de grão, confinamento de fônons ou desacordo de rede (mismach), 

reduzindo assim a contribuição fonônica para a condução de calor. Os fônons, um 

modo quântico de vibração, desempenham um papel crucial nesse processo, porque 
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é através deles que o calor é conduzido nos sólidos isolantes. As nanopartículas 

reconstituídas na forma de liga metálica restringem a passagem dos fônons através 

do material, alterando radicalmente seu desempenho termoelétrico ao bloquear o 

calor e deixar permitir passar a eletricidade. A escolha dos citados materiais deste 

projeto se deve não somente ao fato da grande importância em pesquisa aplicada e 

fundamental, mas também devido ao Brasil se configurar como importante produtor 

de níquel, 7º no ranking mundial (reservas, Goiás e Pará) (ALVEZ, 2005), e estanho, 

5º no ranking mundial (reservas, Rondônia e Amazonas) (RAMOS, 2008). 

 

3. OBJETIVOS 

 A ideia deste trabalho visa obter e investigar, a formação de nanomateriais 

termoelétricos à baixo custo dos sistemas semicondutores Ni-Sb e Sn-Se por uma 

rota alternativa de síntese não complexa. Assim, espera-se dar um passo importante 

para resolver um dos maiores problemas energéticos da atualidade: o desperdício 

de calor. 

 

4. METODOLOGIA 

 A amostra do sistema semicondutor Ni-Sb foi preparada seguindo-se o 

seguinte procedimento: pós dos elementos Sb (Alfa Aesar, 99,9 %) e Ni (Alfa Aesar, 

99,9%) puros, com uma composição nominal Ni33Sb67, foram pesados e selados 

com esferas de aço num recipiente também de aço sob atmosfera de argônio. A 

razão entre a massa das esferas e massa dos pós foi de 5:1. O Spex 8000M 

Mixer/Mill foi utilizado para realizar a síntese mecânica do pó à temperatura 

ambiente. As mudanças estruturais foram investigadas por XRD (X-ray Diffraction) 

em seis tempos de moagem (3, 9, 15, 21, 32 e 39h) utilizando o difratômetro Philips 

X’Pert, equipados com radiação Cu K-alpha (λ = 0,154056 nm). A estabilidade 

térmica da amostra moída em 39h, a uma taxa de 10 °C/min, foi investigada por 

XRD, in situ, em quatro temperaturas (25, 100, 200 e 300 °C) utilizando radiação Mo 

K-alpha (λ = 0,0709319 nm) e por DSC (Differential Scanning Calorimeter) utilizando 

o equipamento Shimadzu DSC-60 sob fluxo de argônio com cadinhos de alumínio. 

Utilizando o programa computacional GSAS (General Structural Analysis Software), 

a análise de refinamento estrutural Rietveld foi utilizado para obtenção de 

parâmetros quantitativos relativos as fases estruturais do material através de ajuste 

dos dados de difração, seguindo as instruções recomendadas pela IUCr 
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(International Union of Crystallography). Foi aplicada a relação Williamson-Hall para 

estimar a o tamanho médio de cristalito (D) e microdeformação (ε): (βcosθ/kλ) = 

(1/D) + (4ε/kλ)(senθ), onde λ é o comprimento de onda, k é a constante de Scherrer, 

β é a largura à meia altura (Full Width Half Maximum - FWHM) obtida a partir de 

refinamentos Rietveld, D o tamanho médio de cristalitos e ε é a microdeformação 

das partículas. 

 A amostra do sistema semicondutor Sn-Se foi preparada seguindo-se o 

seguinte procedimento: pós dos elementos Sn (Alfa Aesar, 99,9 %) e Se (Alfa Aesar, 

99,9%) puros, com uma composição nominal Sn50Se50, foram pesados e selados 

com esferas de aço num recipiente também de aço sob atmosfera de argônio. A 

razão entre a massa das esferas e massa dos pós foi de 5:1. O Spex 8000M 

Mixer/Mill foi utilizado para realizar a síntese mecânica do pó à temperatura 

ambiente. As mudanças estruturais foram investigadas por XRD em oito tempos de 

moagem (1, 3, 9, 15, 21, 33, 40, 46h), utilizando o difratômetro Bruker D2 phaser, 

equipados com radiação Cu K-alpha (λ = 0,154056 nm). O alargamento de linha de 

difração foi bem descrita por uma função Voigt, que é descrito por uma convolução 

de uma função Gaussiana e Lorentziana. Pela análise de linha única (Single-Line), o 

tamanho médio de cristalito foi calculado utilizando a fórmula de Scherrer: D = 

kλ/βLcosθ e a microdeformação foi calculado utilizando a fórmula: ε(%) = 100βG 

/tanθ, onde θ é o ângulo de difração, λ é o comprimento de onda de raios x e (βL e 

βG) são a largura integrante Lorentziana e Gaussiana da linha de difração. Estes 

últimos são relacionados com a FWHM dos componentes normalizados Lorentziano 

(ΓL) e Gaussiano (ΓG) pelas expressões βL = (π/2)ΓL e βG = (ΓG/2)(π/ln2)1/2. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 A análise óptica das amostras por micro-Raman foi realizada no 

espectrómetro triplo Jobin-Yvon T64000 Raman com sistema de detector multicanal 

resfriado à nitrogênio líquido. A fonte de excitação foi um laser de Ar operando na 

linha (λ = 514.5 nm), com foco até 5 µm, com uma potência de cerca de 100 mW. Os 

modos Raman ativos foram ajustando utilizando a função Lorentziana. O tempo de 

aquisição foi de 5 x 100 s. A calibração do espectrômetro foi realizada utilizando 

pastilha de silício, definindo o pico de 521,6 cm-1. 

 Medidas PAS (Photoacustic Absorption Spectroscopy) das amostras foram 

realizadas em uma célula fotoacústica aberta OPC (Open Photoacustic Cell). O 
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procedimento consistiu basicamente na incidência de um feixe luminoso (lâmpada 

halógena de quartzo-tungstênio), modulado (10 a 270 Hz) pelo chopper Perkin-

Elmer 197 de forma a alcançar o regime termicamente espesso, e focado sobre as 

amostras por lentes e um microfone de eletreto. Uma barreira de água para 

eliminação da radiação infravermelha do feixe incidente foi utilizada. 

 

6. RESULTADOS 

 O estudo sistemático da evolução estrutural por padrões de XRD durante a 

síntese mecânica do sistema semicondutor Ni-Sb, mostrou que a fase NiSb, de 

estrutura hexagonal (S.G. P 63/m m c) (Inorganic Crystal Structure Database - ICSD 

n° 29304), foi formada em 3h processo de síntese. Em 21h, não há níquel (Ni) na 

forma cristalina, mas a fase NiSb aumenta até 32h. A partir de 32h processo de 

síntese, não foi observado alterações estruturais, indicando um estágio de saturação 

no nanocompósito NiSb+Sb. O fato da não formação da fase NiSb2 pode ser 

entendido do seguinte modo: a fase NiSb requer menos energia para nucleação (-

69.039 J/mol) do que a fase NiSb2 (-60.804 J/mol). Assim, a fase NiSb é a primeira a 

nuclear, e a energia necessária para quebrar esta estrutura é maior do que a energia 

fornecida pelas esferas durante o processo de síntese. Por conseguinte, em 39h de 

processo de síntese, um nanomaterial foi formado com 75% de NiSb e 25% de Sb. 

O resultado do tamanho médio de cristalito (nanopartículas) das fases NiSb e Sb em 

relação ao tempo de síntese revelou que o antimônio (Sb) diminui 56% nas primeiras 

horas de síntese (3h até 9h). Este comportamento é devido à estrutura romboédrica 

de eixo hexagonal do antimônio. Esta estrutura, é formada por camadas atômicas 

separados por forças de van der Waals, que quebram-se facilmente durante a 

síntese mecânica. Por outro lado, a fase NiSb aumenta 50% desde a sua nucleação 

em 3h processo de síntese. O crescimento de cristalitos (nanopartículas) com o 

tempo de moagem não é comum. Entretanto, isto pode ser explicado pelo fenômeno 

de recristalização dinâmica, onde os sucessivos impactos promovem a própria 

formação dos cristais até o estado em que a taxa de recristalização é a mesma de 

fragmentação. Também, plotando βcosθ/kλ versus senθ/kλ, notou-se que à medida 

que aumenta o tempo de síntese, a microdeformação muda para um valor 

constante, mostrando que as partículas tendem para uma homogeneidade em 

tamanho e microdeformação. A fim de investigar a estabilidade térmica do material, 

medida de DSC foi realizada. Nesta perspectiva, dois picos exotérmicos foram 
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observados: um centrado em torno de 263 °C, seguido de um outro menos intenso 

em 309 °C. Em amostras sintetizadas via solvothermal, Xie et al (2005) observou 

que a formação da fase NiSb2 à 250 °C é alcançada tendo a fase NiSb como 

intermediária. Assim, o primeiro pico exotérmico é atribuído a nucleação da fase 

ortorrômbica NiSb2 (S.G. P n n m) (ICSD n° 42177) a partir da fase NiSb. A fim de 

investigar o segundo pico exotérmico, bem como a transformação do NiSb para 

NiSb2, foi realizado XRD in situ, em quatro diferentes temperaturas (25, 100, 200 e 

300 °C) na amostra 39h (figura 1a). As linhas de XRD em 200 °C, tornam-se 

confusas após 2θ ~ 30° dificultando a identificação dos picos. Esta dificuldade pode 

estar relacionada com a cinética de transformação do NiSb+Sb em NiSb2. Nos 

padrões de XRD a 300 °C as linhas de XRD são melhores definidas, permitindo a 

identificação da fase cúbica senarmontite Sb2O3 (S.G. Fd-3m) (ICSD n° 1944) 

responsável pelo segundo processo exotérmico observado na curva DSC. Também, 

a banda larga exotérmica a 415 °C da curva DSC pode está relacionado com a 

relaxamento estrutural. O espectro Raman da amostra 39h, revelou apenas a 

estrutura trigonal romboédrica nanoestruturada Sb. Por outro lado, a amostra tratada 

termicamente revelou apenas a estrutura cúbica Sb2O3 (figura 1b). Sendo assim, 

conclui-se que todo antimônio disponível na amostra 39h reagiu com oxigênio para 

formar a fase Sb2O3 com o tratamento térmico, concordando com os resultados do 

XRD da amostra tratada termicamente, onde as linhas de difração do antimônio (Sb) 

também não foram observadas. A Tabela 1 compara as posições dos picos da 

amostra tratada termicamente com os picos descritos na literatura para a fase 

estrutural cúbica Sb2O3 bulk (não nanoestruturada) e nanoestruturada. 

 

  

Figura 1 - (a) padrões de XRD in situ, em quatro diferentes temperaturas (25, 100, 200 e 300 

°C) da amostra 39h; (b) Espectro Raman da amostra 39h e tratada termicamente à 300°C. 

(b) 

 
(a) 
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Tabela 1 - Modos Raman 

 Posição dos picos (cm-1) 

Amostra moída 115 150 -- -- -- -- -- 
Amostra cozida 80 116 -- 186 249 369 447 
Bulk-Sb2O3 87 120 143 192 256 375 453 
Nano-Sb2O3 81.6 115.1 136.6 187.5 251.5 370.8 448.7 

 

 O estudo sistemático da evolução estrutural por padrões de XRD durante a 

síntese mecânica do sistema semicondutor Sn-Se, mostrou que a fase SnSe, de 

estrutura ortorrômbica (S.G. Pnma) (ICSD n° 50542), e a fase SnSe2, de estrutura 

hexagonal (S.G. P-3m1) (ICSD n° 4385), foram formadas após um curto tempo de 

moagem. Também foi observado que alguns picos correspondentes à reflexões 

maiores da amostra não puderam ser observados. Isto pode ser justificado pelo fato 

de estruturas de cristal de calcogênios 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 (1989), 

os mais comuns politipos são 2H e 18R. Após 3h de processo de síntese, houve a 

nucleação da fase SnO2, de estrutura tetragonal do tipo rutilo (S.G. P42/mnm) (ICSD 

n° 9163). Isto pode ser explicado devido aos valores negativos da variação de 

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

298 = −121.0 kJ/mol) 

que favorece a oxidação. No estudo da porcentagem de fases em função do tempo 

de síntese, foi observado que em 40h de processo de síntese, a proporção de cada 

fase estrutural corresponde a 33,3% do material. Em 46h, a coalescência e 

fragmentação obtiveram equilíbrio durante o processo de síntese e o tamanho médio 

de cristalito se mostrou relativamente estável em (14,4 ± 0,1), (11,0 ± 0,1) e (18,7 ± 

0,1) nm para as fases SnSe, SnSe2 e SnO2. A figura 2a mostra a micro-Raman da 

amostra 1 e 46h de processo de síntese. A fim de distinguir cada pico utilizou-se o 

menor número de Lorentzianas possíveis. Os espectros Raman mostraram dois 

picos localizados em 153 cm-1 e 185 cm-1. O primeiro pico refere-se ao modo Ag e o 

segundo refere-se ao modo Ag1, correspondem às fases SnSe e SnSe2. Como o 

SnSe2 pode solidificar, de acordo com a temperatura, em polítipos com simetria 

diferentes, então as diferentes formas do SnSe2 implicam em diferentes modos 

vibracionais moleculares. O modo Raman na região de alta frequência, modo Eu 

(TO), localizado em 244 cm-1, foi associados a fase SnO2. 
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 Para estudar o sinal fotoacústico no regime termicamente espesso, pastilhas 

circulares com espessura de 420 µm (amostra 1h) e 470µm (amostra 46h) foram 

preparadas. Este sinal pode ser interpretado através de quatro diferentes 

mecanismos geradores de calor. Através gráfico  X , foi observado os 

intervalo de frequência de modulação onde ocorre a dependência ,entre 32 e 

80Hz, indicando o mecanismo de flexão termoelástica. Para esse mecanismo, a 

amplitude do sinal fotoacústico mostra uma dependência da frequência de 

modulação  do tipo: , onde c = -1. Enquanto que a fase do sinal fotoacústico 

exibe dependência com a frequência de modulação  do tipo: 

, onde , sendo  a espessura e  a 

difusividade térmica da amostra. A difusividade térmica do material foi estimado 

utilizando a equação κ = ραCp, onde κ é a condutividade térmica, ρ é a densidade, 

Cp é o calor específico e α é a difusividade térmica. Os valores de ρ e Cp foram 

obtidos do banco de dados TAPP. Nesta perspectiva, para 1 e 46h de processo de 

síntese, foi obtido α = 0.05395 e 0.07331 cm2/s. A figura 2b mostra a fase do sinal 

PAS versus frequência de modulação da amostra moída 46h. 

 

  

Figura 2 - (a) Modos Raman ajustados utilizando função de Lorentz para a amostra 1 e 46h; 

(b) Fase do sinal PAS versus frequência de modulação para a amostra 46h 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos durante a realização deste projeto mostraram a 

eficiência e baixo custo da moagem de alta energia na obtenção das amostras do 

sistema Ni-Sb e Sn-Se. Sobre o estudo sistemático da evolução estrutural dos 

padrões de XRD do sistema Ni-Sb, foi observado a saturação da amostra em 39h de 

(b) 

 
(a) 
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moagem, resultando em um nanomaterial termoelétrico com 75% NiSb e 25% Sb. 

Medidas de DSC mostraram dois processos exotérmicos no material, o primeiro 

associado com a transição NiSb+Sb→NiSb2 e o segundo com a nucleação do 

Sb2O3. Padrões de XRD in situ, em função da temperatura mostraram uma 

estabilidade estrutural da amostra até 100 °C. Em 200 e 300 °C, houve o inicio da 

transição NiSb+Sb→NiSb2 e a nucleação da fase cúbica Sb2O3, concordando com 

os processos exotérmico vistos na curva DSC. Medidas de micro-Raman mostraram 

que as fases NiSb e NiSb2 não produziram sinal Raman significativos quando 

comparado com as fases Sb e Sb2O3. No que tange ao estudo sistemático da 

evolução estrutural dos padrões de XRD do sistema Sn-Se, foi observado que as 

fases SnSe, SnSe2 e o SnO2 foram formados em pouco tempo de síntese. Em 40h 

moagem, a proporção de cada fase estrutural foi 33.3%. No final da reação, um 

nanomaterial termoelétrico foi obtido em 46h de moagem. Os modos Raman na 

região de baixa freqüência foram atribuídos as fases SnSe e SnSe2 enquanto que na 

região de alta frequência foi associada ao SnO2. A partir de medidas de PAS foi 

possível obter o valor da difusividade térmica do material. Medidas de condutividade 

elétrica são necessárias para confirmar o efeito da redução das partículas em suas 

propriedades elétricas, contudo, com base nos resultados reportados, pode-se 

concluir que o material apresenta-se como um bom candidato para aplicações 

termoelétricas. 

 

Observação. Estes resultados finais são inéditos (publicação em andamento). 

Entretanto, os resultados parciais deste trabalho já foram distinguidos com uma 

publicação internacional e um prêmio nacional: 

 

 De Souza, S. M., Da Silva, G. A., Lima, C. N., Trichês, D. M., Poffo, C. M., & 

De Lima, J. C. (2015). Structural, thermal and optical studies of 

nanocomposite powder NiSb+Sb produced by mechanical alloying. 

International Journal of Materials Research, 106(5), 503-508; 

 

 Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica 2015 do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
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