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RESUMO 

 

Da Silva, Gleison A. Caracterização estrutural, térmica e óptica de sistemas semicondutores 

Ni-Sb e Sn-Se sintetizados por reação de estado sólido. 18p. Relatório Final (Iniciação 

Científica) - Departamento de Física, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015.  

 

Os sistemas semicondutores Ni-Sb e Sn-Se, são considerados uma fascinante classe de materiais 

na área de ciência dos materiais e tem sido objeto de intensa pesquisa nas últimas décadas em 

razão de suas propriedades físico-químicas diferenciadas e aplicações termoelétricas. Neste 

trabalho, objetiva-se apresentar um estudo estrutural, térmico e óptico de nanocompósitos do 

sistema Ni-Sb e Sn-Se obtidos por processo de síntese no estado sólido em 39h e 46h a partir dos 

seus precursores iniciais em pó. Esta técnica que é um processo de temperatura ambiente muito 

simples, permite sintetizar por reação de estado sólido em baixa temperatura, materiais 

normalmente sintetizadas em altas temperaturas, além de proporcionar estruturas cristalinas e 

amorfas. O estudo sistemático da evolução estrutural dos padrões de difração de raios X do 

sistema Sn-Se, mostrou que o ortorrômbico monoseleneto de estanho SnSe, o hexagonal 

disseleneto de estanho SnSe2 e o tetragonal dióxido de estanho SnO2 foram formados em pouco 

tempo de síntese. Em 40h de reação, a proporção de cada fase estrutural foi de 33,3% do 

material. O espalhamento Raman do material confirmou a presença das três fases estruturais. No 

que tange o estudo do material do sistema Ni-Sb sintetizado em 39h, a proporção de cada fase 

estrutural foi de aproximadamente 75% de NiSb e 25% de Sb. As partículas deste material 

tenderam a uma homogeneidade em tamanho e microdeformação utilizando a fórmula de 

Scherrer e a relação de Williamson-Hall. Com relação ao tamanho de cristalito, a fase estrutural 

Sb diminuiu 56% e a fase NiSb aumentou 50% desde as suas nucleações.  

 

Palavras Chave: Termelétricos, difração de raios X, Espectroscopia Raman.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Da Silva, Gleison A. Structural, thermal and optical characterization of Ni-Sb and Sn-Se 

systems semiconductors synthesized by solid state reaction. 18p. Final report (Undergraduate 

research) - Departamento de Física, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015.  

 

The semiconductor systems Ni-Sb and Sn-Se, are considered a fascinating class of materials in 

Materials Science area and has been the subject of intense research in recent decades due to their 

different physicochemical properties and its potential use in thermoelectric applications. In this 

work, we report here in a structural, thermal and optical characterization of Ni-Sb and Sn-Se 

systems semiconductors synthesized by solid state reaction in 39h and 46h from its early 

precursors powder. This technique is capable of to provide materials with unique microstructures 

and reduced dimensions, with consistent properties for high performance applications over a 

wide range. The systematic study of the structural evolution by X-ray diffraction (XRD) during 

the milling process of Sn-Se system, showed that the orthorhombic tin monoseleneto SnSe, tin 

diselenide hexagonal SnSe2 and tin dioxide SnO2 were formed after short time of milling, 

respectively. At 40h the proportion of each structural phase was 33.3wt% of the material. Raman 

spectroscopy measurements confirmed the presence of three structural phase. Regarding the 

study of the Ni-Sb system for 39h synthesized material, the proportion of each structural phase  

was approximately 75wt% of NiSb and 25wt% of Sb. Particles of this material tended to 

uniformity in size and microstrain using Scherrer equation and Williamson-Hall ratio. With 

respect to the crystallite size, the Sb phase decreases of ca. 56wt% in the early hours of milling 

(3h until 9h). On the other hand, the NiSb phase increases 50wt% since its nucleation at 3h of 

milling, where the mean crystallite size is 8 nm, until the saturation with mean crystallite size of 

15 nm. 

 

Key words: thermoelectric, X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

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

semicondutores IV-VI e que geralmente coexistem duas fases estequiométricas, ortorrômbico 

monoseleneto de estanho (SnSe) e hexagonal disseleneto de estanho (SnSe2) [1-4], formam 

estruturas em camadas semicondutoras e ligações anisotrópicas que motivam as investigações de 

suas propriedades físicas e aplicações, tais como: alternativa aos materiais carbonáceos anódicos 

usado em baterias secundárias de lítio- íon atuais, pois possuem diversas vantagens em 

desempenho de armazenamento devido ao aumento do número de  sítios eletroquimicamente 

ativos [5-7]; alternativa viável para atingir um alto desempenho termelétrico e/ou alternativa a 

rota viável para a geração de energia a partir do calor residual, pois possuem um elevado fator de 

potência (propriedades de transporte elétrico) e um baixa condutividade térmica [8,9]; e pela 

influência da temperatura e pressão sobre as transições de fase estruturais [10,11].  

 O sistema Ni-Sb tem sido investigado devido a sua potencialidade de aplicação em 

baterias de alta temperatura [12] e suas propriedades termoelétricas [13]. Sob o ponto de vista 

em aplicação de baterias secundárias de íons lítio, partículas nanométricas reduzem o livre 

caminho médio dos átomos de Li, aumentando assim a estabilidade cíclica do material [14]. Sob 

o ponto de vista termoelétrico, como a condutividade térmica possui duas contribuições, uma 

eletrônica e outra fonônica, uma estratégia é nanometrizar o material de forma que haja 

fenômenos de contorno de grão, confinamento de fônons ou desacordo de rede, reduzindo assim 

a contribuição fonônica para a condução de calor [15].  

 Durante as últimas décadas, tem havido um grande número de pesquisas sobre o tamanho 

ou forma controlada de síntese de nanomateriais. Sendo assim, a síntese mecânica (do inglês 

Mechanical alloying) [16] permite sintetizar por reação de estado sólido em baixa temperatura, 

materiais normalmente sintetizadas em altas temperaturas [17], além de proporcionar com 

frequência, nanoestruturas únicas, cristalinas e amorfas, estáveis e metaestáveis, todas de 

dimensões reduzidas e plenas de defeitos. Esse fato tem como consequência uma variação 

positiva na energia livre de Gibbs das substâncias que estão sob moagem.  

 O presente trabalho tem por objetivo investigar a formação de materiais de interesse 

científico e tecnológico por rotas metaestáveis, de alta energia, onde serão apresentadas as 

caracterizações físico-químicas do sistema Sn-Se e Ni-Sb.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  Síntese mecânica (Mechanical alloying) 

 

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

“mechanical alloying” + “reactive milling”) [18] 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. A energia mecânica fornecida à 

carga (esferas e pós) é tal que as bolas estão permanentemente em movimento relativo. 

Inicialmente limitada à elaboração de superligas de dispersão de óxidos para motores de aviões, 

a síntese mecânica conhece atualmente um desenvolvimento considerável devido ao interesse 

posto nos nanomateriais e mais geralmente nos materiais metaestáveis. Para além disso, a 

aplicação da síntese de aços por dispersão de óxidos é importante para os materiais das centrais 

nucleares do futuro, uma vez que as dispersões nanométricas produzidas por moagem e 

recozimento são ultraestáveis, resistindo à irradiação, e não crescem mesmo a temperaturas 

relativamente elevadas. Para além da síntese de materiais, a moagem a alta energia é uma via de 

indução de reações químicas (mecanoquímica), de modificar a reatividade dos sólidos (ativação 

mecânica) e de induzir transformações de fase nos sólidos (amorfização ou transformações 

polimórficas de compostos, desordem em ligas ordenadas, etc). Na ausência de transformações 

de fase em materiais moídos, a moagem a alta energia é uma via para reduzir o tamanho das 

partículas a alguns nanômetros.  

 

2.2  Difração de raios X (X-ray Diffraction - XRD) 

 

Em 1912, o físico alemão Max Von Laue descobriu que os sólidos cristalinos poderiam 

constituir redes de difração tridimensionais para raios X, por isto em 1914 Laue foi premiado 

com o Nobel de Física. Posteriormente em 1915, William Henry Bragg e William Lawrence 

Bragg ganham também o Nobel de Física pela formulação da chamada lei de Bragg que prevê 

em que condições os raios X podem ser difratados por um sólido cristalino. Segundo Cullity 

[19], um feixe monocromático de determinado comprimento de onda (λ) que incide sobre um 

cristal constituído por planos paralelos de átomos arranjados periodicamente no espaço, a um 

ângulo θ, conhecido como ângulo de Bragg, faz com que os elétrons do átomo desse cristal 

sejam excitados e vibrem na mesma frequência dos raios X incidentes. Ocorre que o feixe 

difratado também formará com os planos do cristal um ângulo (Figura 1). Para que os feixes 



7 
 

difratados sofram interferência construtiva, é preciso que a diferença entre os caminhos 

percorridos pelos feixes de raios X seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda.  

 

 

Figura 1 - Visão geométrica da Lei de Bragg 

 

2.3  Espectroscopia Raman (Raman spectroscopy) 

 

Em 1928, o físico Chandrasekhara Venkata Raman descobriu o efeito que hoje leva seu 

nome, e conjuntamente com o trabalho sobre o espalhamento da luz, ele recebeu o Nobel de 

Física em 1930. A espectroscopia Raman consiste em iluminar uma região da amostra com uma 

luz monocromática e coletar a radiação espalhada.  

Apenas uma fração muito pequena dos fótons incidentes sofre desvio com mudança de 

frequência [20]. Estes fótons com comprimentos de onda ligeiramente diferentes dos incidentes, 

são gerados pelo espalhamento inelástico Raman. A diferença em energia entre o fóton incidente 

e o fóton espalhado é igual à energia de uma vibração da molécula espalhadora. O espalhamento 

Raman ocorre simultaneamente com ganho/absorção (Stokes) e com perda/liberação de energia 

pelo fóton espalhado (Anti-Stokes) (Figura 2). Assim, o efeito Raman surge quando a radiação 

incidente em uma molécula interage com o dipolo elétrico da mesma molécula. O momento de 

dipolo da molécula pode ser gerado ou modificado pelo campo elétrico da radiação. 

Classicamente, o campo elétrico incidente induz a polarização do momento do dipolo induzido, 

ou seja, quanto maior o campo, maior o momento de dipolo [21].  

 

 

Figura 2 - Espalhamento de Iuz: (a) espalhamento inelástico (região Stokes); (b) espalhamento elástico 

(Rayleiglt); (c) espalhamento inelástico (região anti-Stokes) [21] 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Síntese da amostra do Sistema Sn-Se 

  

Misturas binárias dos elementos Sn (Alfa Aesar, 99,9 %) e Se (Alfa Aesar, 99,9%) 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, util izando um 

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

pequena amostra foi retirada e caracterizada por XRD (do inglês X-ray Diffraction - XRD), 

utilizando o difratômetro Bruker D2 phaser, operando na geometria 2θ  usando radiação Cu-Kα (λ 

= 0,154056nm). 

 

3.2  Síntese da amostra do Sistema Ni-Sb 

 

A amostra 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 difração de raios X em seis tempos de moagem (3, 

9, 15, 21, 32 e 39h) utilizando o difratômetro Bruker modelo D2 phaser, operando na geometria 

2θ usando radiação Cu-Kα (λ = 0,154056nm).  

Nos dois materiais, foram utilizados o software GSAS [22] (do inglês General Structural 

Analysis Software) para a análise de Rietveld [23], seguindo as instruções recomendadas pelo 

IUCr [24]. Também, a análise óptica dos dois materiais por Espectroscopia Raman, foi realizada 

no espectrómetro triplo Jobin-Yvon T64000 Raman com sistema de detector multicanal resfriado 

à nitrogênio lìquido. 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 de Raman ativos foram 

ajustando utilizando função Lorentziana. O tempo de aquisição foi de 5 x 100 s. Espectrômetro 

de calibração foi realizado com uma pastilha de silício e definido o pico de 521,6 cm-1 . A 

precisão era melhor do que 1 cm-1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Amostra do sistema Sn-Se 

 

 A figura 3a mostra os padrões de XRD (do inglês X-ray Diffraction) da amostra nos 

primeiros minutos de moagem (de 15min até 1h). No padrão de XRD em 15min de reação de 

estado sólido, foi identificado a nucleação do monoseleneto de estanho SnSe de estrutura 

ortorrômbica (S.G. Pnma) (cartão nº 50542) identificada junto a base de dados ICSD [25] onde 

não se observou qualquer vestígio dos reagentes iniciais (Sn e Se puros). De 15min a 1h de 

moagem, a similaridade dos quatros padrões de XRD indicou, portanto, que não houve 

mudanças estruturais significativas, o que confere a amostra um parcial estágio de estabilização 

no composto SnSe em poucos minutos de processo de síntese no estado sólido. A partir 2h de 

moagem, o hexagonal disseleneto de estanho SnSe2 (S.G. P-3m1) (cartão n° 4385) da base de 

dados ICSD, apresentou um bom acordo com a amostra experimental. Os triângulos inversos na 

figura 3b correspondem às posições dos picos mais evidentes. Houve também a nucleação de um 

dióxido de estanho SnO2 de estrutura tetragonal do tipo rutilo (S.G. P42/mnm) (cartão n° 9163) 

identificado em 2θ ~ 26°, 34° e 52°. Com o aumento do tempo de moagem, mudanças 

significativas foram verificadas sobretudo entre 2θ ~ 15°, 30° e 47°, onde observou-se falha de 

empilhamento (stackingfaults). Este tipo de defeitos pode produzir diferentes tipos de 

características nos difratogramas: deslocamento de picos, alargamentos anisotrópicos ou mesmo 

a extinção completa dos mesmos [26, 27]. 

 

Figura 3 – Evolução estrutural no estágio inicial (a) e final (b) de processo de síntese no estado sólido do 

material.  

 Todo o processo das nucleações das fases estruturais pode ser entendido, uma vez que as 

reações são termodinamicamente possível por causa dos valores negativos da variação de 

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

298 = −121 kJ/mol) [28]. 
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 Uma caracterização estrutural quantificada é duplamente dificultada pelas suas 

respectivas desordens do tipo falha de empilhamento. Dada essas características, se faz 

necessário uma simulação estrutural pela análise Rietveld, utilizando o software GSAS. Uma vez 

que esta falha de empilhamento causa aspectos anisotrópicos nos padrões de XRD, aplicamos o 

modelo anisotrópico de Stephens [29] para alcançar os refinamentos deste estudo. A proposta do 

modelo de Stephens é simular microdeformações dependente dos planos (h k l). Este modelo é 

particularmente aplicável quando observado alargamentos diferenciados para cada família de 

planos [30]. A variância das larguras de picos são modelados através da Eq. 1 [29]: 

 

 𝑆 ℎ𝑘𝑙  2 =   𝑆𝐻𝐾𝐿  ℎ
𝐻𝑘𝐾𝑙𝐿𝐻 ,𝐾,𝐿     Eq. 1 

onde h, k e l são os índices de Miller e os coeficientes SHKL são definidos pela simetria do cristal 

e podem ser refinados no programa GSAS. 

 Considerando os refinamentos deste estudo, a figura 4a mostra a porcentagem de fases 

em função do tempo de moagem. Foi observado que o dióxido de estanho SnO2, que também é 

um material  importante, cresce na mesma proporção que a fase estrutural SnSe2 as custas do 

seleneto de estanho SnSe. Em 40h de reação, a proporção entre as três fases estruturais foi de 

33,3% do material. 

 A figura 4b mostra os modos vibracionais por excitação Raman da amostra moída em 1h 

e 46h ajustados com o auxílio da função Lorentziana. A intensidade do sinal Raman depende da 

polarizabilidade da estrutura. A fim de distinguir cada pico utilizou-se o menor número de 

Lorentzianas possíveis. O espalhamento Raman permitiu atribuir o pico em 185 cm-1 para a fase 

hexagonal-SnSe2 e os picos 130 cm-1 e 150 cm-1 para a fase ortorrômbica-SnSe [31]. O SnSe2 

pode solidificar, de acordo com a temperatura, em polítipos com simetria diferentes. As 

diferentes formas do SnSe2 implicam em diferentes modos vibracionais moleculares [32].  

 

 

Figura 4 – (a) Porcentagem relativa de fases estruturais que constitui os estágios de processo de síntese do 

material; (b) Modos Raman ativos ajustados utilizando função Lorentziana 
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4.2  Amostra do sistema Ni-Sb 

 

 A figura 5a mostra os padrões de XRD da amostra em diferentes tempos de moagem (3, 

9, 15, 21, 32 e 39h). No padrão de XRD em 3h de moagem, foi identificado a nucleação da fase 

NiSb de estrutura hexagonal (S.G. P 63/m m c) (cartão nº 29304) identificada junto a base de 

dados ICSD [25]. Com o aumento do tempo de moagem os materiais precursores Ni e Sb foram 

diminuindo gradativamente. A partir de 21h, a fase Ni foi consumida totalmente em favor da fase 

NiSb. Com 32 e 39h, não se observou mudanças estruturais na amostra, o que indica que 

possivelmente um estágio de saturação foi atingido. Todo o processo das nucleações das fases 

estruturais pode ser entendido, uma vez que as reações são termodinamicamente possível por 

causa dos valores negativos da variação de entalpia do NiSb (-69.039 J/mol) e NiSb2 (-60.804 

J/mol) [33], conduzindo assim a saturação no nanocompósito NiSb+Sb. A porcentagem relativa 

de fases estruturais obtidas através do refinamento Rietveld pode ser observada na figura 5b. O 

processo de formação do NiSb é acelerado até 15h de moagem, atingindo estabilidade em torno 

de 32h com  aproximadamente 75% de NiSb e 25% de Sb. 

 

Figura 5 - (a) Evolução estrutural da amostra de composição Ni33Sb67 com o processo de moagem; (b)  

Porcentagem relativa de fases estruturais versus tempo de moagem da amostra 

 

 A microdeformação (ε) foi estimada utilizando a relação de Williamson-Hall, conforme a 

equação 2 [34]. Esta equação, separa todo o perfil do pico a largura com respeito ao tamanho de 

cristalito e microdeformação através de uma função Lorentziana. Um ajuste linear (y = a + bx)  

da equação 2 (βcosθ/kλ versus senθ/kλ), foi realizado onde o coeficiente linear (a) corresponde 

ao inverso do tamanho médio de crista lito (D) e o coeficiente angular (b) corresponde a 4ε/kλ, 

assim determinando o valor da microdeformação.  

 

(βcosθ/kλ) = (1/D) + (4ε/kλ)(senθ),     Eq. 2 
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onde (β) é a largura corrigida; k é a constante de Sherrer; (θ) é o ângulos difratados; (λ) é o 

comprimento de onda; (D) o tamanho médio de cristalito e (ε) é a microdeformação da partìcula. 

 A Figura 6 representa os resultados dos estudos da largura à meia altura (Full Width Half  

Maximum - FWHM) dos picos de difração das fases NiSb e Sb em relação ao tempo de moagem. 

A nucleação da fase NiSb inicia em 3h de moagem com (8,5 ± 0,1) nm (Fig. 4a). Entre 3h e 9h, o 

tamanho médio de cristalito do NiSb aumenta 42% e após 9h, o aumento do tamanho de 

cristalito é menos pronunciado com (18,2 ± 0,1) nm em 32h. No que tange ao tamanho médio de 

cristalito da fase Sb, houve uma diminuição de 69% apos 32h de moagem. A Figura 6b mostra a 

microdeformação para as fases estruturais NiSb e Sb. 

 

Figura 6 - (a) Tamanho médio de cristalito das fases estruturais do material NiSb+Sb; (b) 

Microdeformação das fases estruturais NiSb e Sb em função do tempo de reação 
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CONCLUSÃO 

 

 Os resultados obtidos durante a realização deste trabalho mostraram a eficiência da 

reação de estado sólido na obtenção das amostras do sistema Ni-Sb e Sn-Se. No que tange o 

estudo sistemático da evolução estrutural dos padrões de XRD do sistema Sn-Se, foi observado a 

nucleação da fase SnSe em poucos minutos de processo de síntese no estado sólido. Com o 

aumento do tempo de moagem verificou-se a fase estrutural SnSe2 e um dióxido de estanho 

SnO2. Com a simulação estrutural Rietveld, utilizando o software GSAS, a porcentagem relativa 

do material em 40h de moagem apresentou uma proporção de 33,3% para cada fase estrutural do 

material. Os modos vibracionais por excitação Raman da amostra permitiram as atribuições dos 

picos e modos das fases SnSe, SnSe2 e SnO2. O estudo sistemático da evolução estrutural dos 

padrões de XRD do sistema Ni-Sb mostrou a saturação da amostra em 39h de processo de 

síntese no estado sólido, formando um nanocompósito com 75% NiSb e 25% Sb. No estudo do 

tamanho e microdeformação, as partículas tenderam para uma homogeneidade. 

 

5.1  Perspectivas de continuidade do trabalho 

No intuito de compreender ainda mais o material do sistema SnSe estudado neste 

trabalho, se fazem necessárias algumas investigações futuras voltadas ao estudo da estabilidade 

térmica relacionados com a libertação de energia do material utilizando Calorimetria Diferencial 

de Varredura. Sendo assim, as perspectivas futuras aberta por este trabalho poderá encontrar-se 

em andamento no próximo PIBIC e/ou monografia.  

 

5.2  Publicações decorrentes deste trabalho 

DE SOUZA, Sérgio Michielon et al. Structural, thermal and optical studies of 

nanocomposite powder NiSb+ Sb produced by mechanical alloying.International 

Journal of Materials Research, 2015. 

5.3  Outras publicações indiretamente relacionado com este trabalho 

DA SILVA, Gleison A. et al. Structural, optical and thermal characterization of 

nanostructured CdSe obtained by mechanical alloying. Journal of Molecular Structure , 

v. 1074, p. 511-515, 2014. 
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