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resumo 
 

 

Este trabalho tem como principal objetivo estudar e avaliar a eficiência do 
desenvolvimento de materiais termoelétricos, mais precisamente os óxidos, 
utilizando a técnica de Fusão de Zona com Laser.  
Os compostos estudados neste trabalho foram o Bi2Sr2Co1,8Oy e o 
CaMn0,9Gd0,1O3 em que durante o seu crescimento foram aplicados campos 
magnéticos externos (no sentido do crescimento e oposto ao crescimento) de 
forma a estudar a influência nas suas propriedades.  
Foram efetuadas análises estruturais e microestruturais, assim como 
magnéticas e termoelétricas numa vasta gama de temperaturas de modo a 
avaliar os efeitos do campo nas suas propriedades. 
Os resultados demonstraram, em alguns casos, melhorias significativas tanto a 
nível de performance termoelétrica como a nível magnético. Nas amostras do 
sistema Bi2Sr2Co1,8Oy o fator de potência das amostras sujeitas a campo 
magnético no sentido do crescimento aumentou 25%, em relação às amostras 
sem campo. Nas amostras do sistema CaMn0,9Gd0,1O3, o fator de potência das 
amostras sujeitas a campo magnético no sentido do crescimento diminuiu 8,2%, 
devido ao baixo valor de Seebeck, em relação às amostras sem campo. Deste 
estudo as condições de crescimento como a aplicação do campo magnético 
externo aplicado influencia as propriedades do sistema. Verificou-se que para 
os sistemas semicondutores do tipo n e do tipo p, o campo magnético no sentido 
do crescimento apresenta uma melhor performance. 
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abstract 

 
The main goal of this work was to study the efficiency of the development of 
thermoelectric oxide materials using the Laser Floating Zone technique.  
The compounds studied on this work were Bi2Sr2Co1,8Oy and CaMn0,9Gd0,1O3 
and during their growth, external magnetic fields were applied in order to study 
their influence on their properties. 
Structural and microstructural, as well as magnetic and thermoelectric analyzes 
were carried out over a wide range of temperatures in order to assess the effects 
of the field on its properties.  
The results showed, in some cases, significant improvements both in terms of 
thermoelectric and magnetic performance. In samples of the Bi2Sr2Co1,8Oy 
system, the power factor of samples subjected to a magnetic field in the direction 
of growth increased 25%, compared to samples without a field. In samples from 
the CaMn0,9Gd0,1O3 system, the power factor of samples subjected to a magnetic 
field in the direction of growth decreased by 8,2%, due to the low Seebeck value, 
compared to samples without a field. From this study the growth conditions such 
as the application of the applied external magnetic field influence the properties 
of the system. It was found that for n-type and p-type semiconductor systems, 
the magnetic field in the direction of growth presents a better performance. 
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1 Motivação e enquadramento 

 

A eficiência na produção de energia elétrica é um assunto que tem sido alvo de muita 

investigação nos últimos anos [1]. A maioria dos setores laborais operam a combustíveis 

fosseis e a dissipação de energia em forma de calor proveniente da combustão destes mesmos 

combustíveis é elevadíssima, cerca de 70% [1]. Por este motivo, tem-se dado relevância ao 

desenvolvimento e produção de materiais termoelétricos com o intuito de reaproveitar esta 

energia perdida, convertendo-a em eletricidade. Apesar do crescente estudo destes materiais 

nos últimos anos, os termoelétricos mais comercializados hoje em dia (Bi2𝑇𝑒3, 𝑃𝑏𝑇𝑒 ou 

𝑆𝑖𝐺𝑒), para além de ainda serem pouco eficientes e instáveis a altas temperaturas, contém 

materiais raros (e por isso caros) e tóxicos para o meio ambiente. Contudo, nos últimos anos 

o estudo de óxidos- de metais de transição (e.g., Co, Mn, Ti…) têm ganho bastante interesse, 

apresentado vantagens como um baixo custo e a baixa toxicidade dos seus componentes, 

assim como estabilidade em ambientes de operação mais hostis  [2, 3].   

Este trabalho é muito importante nesta área dos termoelétricos pois vai permitir 

conhecer e desenvolver os sistemas de CaMn0,9Gd0,1O3 e Bi2Sr2Co1,8Oy, que são materiais á 

base de óxidos que, ao contrário dos termoelétricos comercializados, são menos tóxicos e 

apresentam maior estabilidade a altas temperaturas. Para além disto também serão estudadas 

as propriedades termoelétricas, o processamento de materiais assim como a avaliação da 

tecnologia de processamento por laser para sua preparação e a identificação dos principais 

fatores responsáveis pela obtenção de micro e nano estruturação favorável para aplicação. 

Atenção particular será dada a otimização das condições de processamento de forma a 

melhorar o desempenho termoelétrico dos óxidos. 

Este relatório começa por uma abordagem teórica aos materiais termoelétricos, aos 

sistemas estudados e à técnica de LFZ. Posteriormente, faz-se uma descrição do 

procedimento experimental desde as técnicas de caracterização à preparação das amostras 

para cada análise. É realizada uma apresentação e discussão dos resultados e por fim são 

apresentadas as conclusões e proposto trabalho futuro.  
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2 Estado de Arte 

 

2.1 Materiais Termoelétricos  

 

Antes de explicar o funcionamento de um módulo termoelétrico em si, é importante 

perceber o efeito de Seebeck. O efeito de Seebeck é um fenómeno que acontece quando se 

aplica uma diferença de temperatura entre duas extremidades de um determinado material 

semicondutor e devido a esse gradiente de temperatura, uma diferença de potencial é criada 

[4]. Tem-se então uma relação de proporcionalidade direta entre estas duas grandezas, 

gradiente de temperatura e diferença de potencial, e a constante de proporcionalidade é 

chamada de coeficiente de Seebeck [4].  

 A figura 1 mostra o funcionamento de um módulo termoelétrico. Estes módulos são 

compostos por um par de materiais termoelétricos, um do tipo p (onde a condução se realiza 

através de lacunas) e outro do tipo n (cuja condução se realiza através dos eletrões) que unem 

duas bases cerâmicas eletricamente isoladoras. Este par de termoelétricos está ligado em 

série eletricamente por conexões metálicas que se situam na parte interior das bases 

cerâmicas [4, 5], sendo também ligado termicamente em paralela. Assim que um gradiente 

de temperatura é aplicado os portadores de carga reorganizam-se acumulando um excesso 

de carga negativa na extremidade do semicondutor do tipo n e um excesso de carga positiva 

na extremidade do semicondutor do tipo p. Importante salientar que esta organização 

acontece na zona com menor temperatura do módulo (sentido decrescente da temperatura). 

O excesso de cargas nas extremidades dos semicondutores promove o movimento de cargas 

no circuito do módulo produzindo assim corrente elétrica [4, 5]. 

 

Figura 1: Funcionamento de um módulo termoelétrico [6] 
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 Um dos principais objetivos na produção de módulos termoelétricos, é a recuperação 

da energia que de outra forma era perdida em forma de calor, e a redução da emissão de CO2 

pois contribui muito para o aquecimento global e com ela vem sempre associado um grande 

desperdício de energia também [1]. 

O desempenho de um termoelétrico pode ser obtido numericamente através da 

expressão da figura de mérito ZT [7], um parâmetro sem dimensões:  

 

𝑍𝑇 =
𝜎𝑆2

𝐾
𝑇  (Equação 1) 

 

em que σ representa a condutividade elétrica, ou seja, a capacidade de transporte de uma 

corrente elétrica aplicada, S o coeficiente de Seebeck que é o termo que carateriza a diferença 

de potencial ao longo de um material quando nele é aplicado um gradiente de temperatura, 

K a condutividade térmica que, como o próprio nome indica, é a capacidade de transportar 

energia térmica e T a temperatura. A figura de mérito está relacionada com a eficiência 

máxima de conversão termoelétrica: 

𝜂𝑚𝑎𝑥 =
Δ𝑇

𝑇ℎ
×

√1+𝑍𝑇𝑎𝑣−1

√1+𝑍𝑇𝑎𝑣+
𝑇𝑐
𝑇ℎ

   (Equação 2) 

em que T é diferença de temperatura entre lado quente (Th) e lado frio (Tc), com 

temperatura média de Tav. 

 A resistividade elétrica (propriedade inversa da condutividade) é, como o próprio 

nome indica, a resistência que um material apresenta face a um fluxo de corrente elétrica. 

As cargas livres da corrente, ao atravessar um material, colidem entre si e com os iões do 

material dificultando assim a sua passagem. É importante salientar a dependência desta 

grandeza da temperatura. Com o aumento da temperatura, tanto os eletrões livres como a 

agitação dos átomos do material vão aumentar. No caso de um semicondutor, na teoria, esta 

agitação dos átomos será menor que a densidade de cargas livres o que faz com que a 

resistividade diminua com a temperatura. 

Outra grandeza importante relativamente à performance dos materiais termoelétricos 

é o fator de potência (PF- power factor). O fator de potência corresponde á relação entre a 

condutividade elétrica e o coeficiente de Seebeck através da seguinte expressão: 
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𝑃𝐹 = 𝑆2𝜎  (Equação 3) 

 

 Com isto pode-se concluir que um maior valor de PF implica um material com maior 

capacidade de produzir energia. Um material que seja bom condutor terá, face a uma 

diferença de temperatura, uma menor tensão entre as extremidades. Como é demonstrado na 

figura 2, o comportamento do coeficiente de Seebeck e da condutividade elétrica em relação 

ao número de portadores de carga estão relacionados. Tendo isto em conta, neste trabalho 

interessa obter a melhor combinação possível de valores de coeficiente de Seebeck e de 

condutividade elétrica (e não necessariamente os maiores), de forma a obter o maior valor 

de PF possível. 

 

Figura 2: Evolução do coeficiente de Seebeck, condutividade elétrica e fator de potência com o número de 

portadores de carga [8] 

 

Grande parte dos termoelétricos usados hoje em dia são constituídos por ligas 

metálicas [7]. Os sistemas que melhores rendimentos apresentaram são os com base de 

Bi2Te3 e PbTe- cujo valor máximo de ZT apresentado foi de 1 a 1.2 [9]. Estes, apesar de 

terem bastante rendimento a baixas e médias temperaturas (~500 K), são muito instáveis e 

tem pouco desempenho a altas temperaturas [7]. É por isto que nos últimos anos a 

comunidade científica tem virado a sua atenção para o estudo de alguns óxidos. Apesar de 

serem materiais com pouco desempenho, possuem grande estabilidade a altas temperaturas, 

economicamente são mais acessíveis e são muito menos poluentes pois não possuem 

elementos tóxicos na sua composição [7]. Para além disto, estes óxidos têm muita 

potencialidade para obter desempenhos mais elevados que os comercializados de momento. 
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 Hoje em dia já existem módulos termoelétricos a ser comercializados e aplicados em 

vários setores. A nível espacial, têm sido usados para fornecer energia a sondas espaciais e, 

mais recentemente, também foram utilizados pelos veículos robóticos da Curiosity e da 

Perseverance lançados em Marte [10]. A nível terrestre os módulos termoelétricos são 

usados principalmente na indústria automóvel, nas aeronaves, nas indústrias de cimento e, 

mais recentemente, no setor de microgeração fornecendo energia a redes de sensores 

wireless [10].  

 

2.2 CaMn0,9Gd0,1O3 e Bi2Sr2Co1,8Oy 

 

Neste trabalho foram estudados dois sistemas diferentes, o CaMn0,9Gd0,1O3 (CMGO) 

e Bi2Sr2Co1,8Oy (BSCO) e ambos são materiais com performances altas dentro da família 

dos óxidos termoelétricos [2, 3, 11, 12]. 

O composto CaMnO3, por si só, é um composto com uma performance termoelétrica 

bastante limitada devido á sua baixa concentração de portadores de carga, e por isso, a adição 

de gadolínio torna-se importante precisamente porque faz com que o número de portadores 

de carga negativos aumente doando eletrões [13]. Para além disso, apresenta baixa 

resistência mecânica devido a uma mudança de fase que ocorre aos 900ºC e à consequente 

homogeneização que cria zonas abundantes em oxigénio [14]. Os estudos realizados às 

propriedades elétricas nestes compostos têm como principal objetivo o melhoramento da 

condutividade elétrica sem comprometer os valores do coeficiente de Seebeck. Para além 

disto, a diminuição da condutividade térmica também é um objetivo importante nestes 

estudos [3]. O Ca0,9Gd0,1MnO3 tem um comportamento semicondutor do tipo n, significando 

que os transportadores de carga são os eletrões, sendo ainda dopado com átomos dadores 

que contribuem com eletrões para a banda de condução aumentando o número de portadores 

de carga do material [13]. Este composto apresenta uma estrutura cristalina do tipo 

perovskite [3], que é um tipo de estrutura com a fórmula genérica ABX3 em que A e B são 

catiões- neste caso A corresponde ao Cálcio (Ca) e B ao manganês (Mn)- e o X é, geralmente, 

oxigénio.  

É importante salientar que, ao contrário de outros trabalhos em que o gadolínio 

substitui o cálcio, neste trabalho irá ser feita uma substituição por gadolínio dos átomos de 
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manganês. Esta mudança é feita visto que o cálcio e o manganês apresentam estados de 

oxidação diferentes o que vai influenciar as propriedades do material durante o crescimento, 

podendo influenciar a performance [15].   

 Em trabalhos prévios, foram realizados estudos das propriedades elétricas à 

composição Ca0,9Gd0,1MnO3 com adição de K2CO3 em diferentes percentagens e processado 

através do método convencional [3]. Em relação à condutividade elétrica, esta aumentou 

com a adição de K2CO3 que é precisamente o comportamento que se pretendia obter tendo 

atingido valores máximos de ~52,6 S.cm-1 a 800ºC. Em relação aos dados do coeficiente de 

Seebeck (Fig.3), estes são negativos em toda a gama de temperatura que é um 

comportamento típico destes semicondutores do tipo n mostrando que existe um domínio de 

portadores de carga negativos [3]. Atingiram-se valores máximos de coeficiente de Seebeck 

de ~ 150μV/K à temperatura de 800ºC. Com o aumento da condutividade elétrica e do 

coeficiente de Seebeck com a temperatura, tanto para o fator de potência como para a figura 

de mérito ocorre um aumento com a temperatura também. Neste estudo conseguiu-se obter 

valores máximos para ZT de 0,17 para as amostras sem adição de K2CO3 aos 800ºC. 

  

 

Figura 3: Coeficiente de Seebeck em função da temperatura para o Ca0,9Gd0,1MnO3 [3] 

 

Para além deste trabalho, foram também estudadas as propriedades elétricas do 

composto CaMnO3 sem e com dopantes (Ca0,9La0,1MnO3 e CaMn0,95Nb0,05O3) crescidos por 

fusão de zona por laser também com resultados bastante promissores [15]. Neste estudo 

obteve-se valores mínimos de resistividade elétrica de 110 S.cm-1 a 800 °C, um valor 
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máximo do coeficiente de Seebeck de 320 μV/K a 800 °C e um valor máximo do fator de 

potência de 0.39 mW/K2m a 800 °C [15].  

Outro trabalho importante foi o estudo das propriedades do sistema Ca0.9Gd0.1MnO3 

com diferentes velocidades de crescimento [16]. Para uma velocidade de crescimento de 100 

mm/h, os valores máximos obtidos para a condutividade elétrica, coeficiente de Seebeck e 

fator de potência foram, respetivamente, 500 S.cm-1, 110 μV/K e 0.05 mW/K2m a 800º C. 

O sistema Bi2Sr2Co1.8Oy comporta-se como um semicondutor do tipo p visto que 

possui excesso de lacunas [13]. Este se for dopado com átomos aceitadores de eletrões, forma 

uma banda energética que vai receber eletrões que perderam energia da banda de condução 

aumentando, por isso, o número de lacunas [13]. A nível estrutural, o Bi2Sr2Co1,8Oy é um 

semicondutor com uma estrutura monoclínica composta por duas subcélulas alternadas [2]. 

A sua estrutura cristalina faz com que um alinhamento cristalográfico apropriado, tenha 

resultados bastantes positivos no que diz respeito à condutividade elétrica [2]. 

Este composto também foi alvo de estudo das suas propriedades elétricas tendo em 

conta várias intensidades de correntes aplicadas ao sistema enquanto sintetizado por LFZ 

[2]. Foram registados valores máximos de condutividade elétrica na ordem dos 115 S.cm-1 à 

temperatura de 650ºC para a fibra crescida com um corrente de 500 mA. Os dados referentes 

ao gráfico do comportamento do coeficiente de Seebeck com a temperatura (Fig.4) revelam-

se positivos em toda a gama de temperatura. Este é um comportamento típico dos 

semicondutores de tipo p devido à elevada concentração de portadores de carga positivos. O 

valor de coeficiente de Seebeck máximo obtido para estas amostras foi de aproximadamente 

142 μV/K a 650ºC para a amostra crescida com 400 mA. Para o fator de potência, obteve-se 

um valor máximo de 0.20 mWK-2m-1 a 650ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Coeficiente de Seebeck em função da temperatura para o Bi2Sr2Co1,8Oy [2] 
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 Para além deste estudo também foram estudadas as propriedades termoelétricas do 

composto Bi2Sr2Co2Oy preparadas pelo método convencional e tratadas termicamente 

durante 24h a 810 ºC [17]. Este apresentou um valor mínimo de resistividade elétrica de ~10 

mΩ.cm a 650º C, um valor máximo do coeficiente de Seebeck de ~195 μV/K a 650 ºC e um 

valor máximo do fator de potência de ~200 𝜇𝑊𝑚−1𝐾−2a 650 °C. 

 

2.3 Fusão de zona por laser (Laser Floating Zone- LFZ) 

 

 A técnica de fusão de zona por laser é um método de crescimento que se aplica a 

determinados materiais, com o intuito de provocar um alinhamento cristalográfico 

preferencial, nesse mesmo material [18]. 

Este processo consiste no crescimento de uma dada amostra através da sua fusão. A 

fusão é provocada por um laser que, através de um sistema de espelhos, incide numa 

determinada região da amostra, região essa que se vai realizar o crescimento. A câmara onde 

se realiza o crescimento possui também duas barras verticais colineares, em que numa delas 

(superior), coloca-se a amostra a crescer e na outra (inferior), coloca-se uma porção mais 

pequena do mesmo material (semente) que vai ser usada como suporte no crescimento.  

Durante o processo de crescimento, as barras fazem dois movimentos distintos; um 

movimento de rotação e um movimento vertical descendente e é neste último sentido que a 

amostra vai crescer. À medida que a barra de crescimento vai descendo, sempre a uma 

velocidade constante, a amostra vai se afastando da zona quente e a zona fundida vai 

cristalizar.  Este processo de funcionamento pode ser encontrado na (Fig.5). Todos estes 

componentes e processos são controlados através de um software próprio. 
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Figura 5: Constituição e funcionamento da fusão de zona com laser [19] 

 

Dependo da velocidade de crescimento com que os precursores são sujeitos, esta 

técnica permite obter fibras com diferentes graus de alinhamento de forma a melhorar as 

propriedades estruturais e elétricas dos materiais processados. Para além disso, é uma técnica 

bastante versátil no que corresponde à aplicação de fatores externos para melhorar as 

propriedades dos compostos processados, tais como o gás que permite controlar a atmosfera 

dentro da câmara de crescimento, a aplicação de campos elétricos e/ou magnéticos. Para 

além disto, esta técnica apresenta outras vantagens tais como o facto de permitir 

crescimentos com velocidades mais elevadas, permite sintetizar materiais com elevado ponto 

de fusão e, uma das vantagens mais importantes, é um sistema protegido contra qualquer 

contaminação externa possível [19]. Por estes motivos, a fusão de zona por laser torna-se 

uma opção bastante promissora no que toca ao processamento de compostos, 

comparativamente a outras técnicas mais tradicionais.  

 

3 Procedimento Experimental  

 

 O trabalho experimental realizado foi composto em duas fases (Fig 6) sendo a 

primeira a produção das amostras desde a mistura dos compostos até ao seu crescimento. A 

segunda fase, a caracterização estrutural por difração de raio-X (DRX), microscopia 

eletrónica de varrimento (SEM) e espetroscopia de energia dispersiva (EDS), caraterização 
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magnética pelo magnetómetro de amostra vibrante (VSM) e caraterização termoelétrica 

(condutividade elétrica, coeficiente de Seebeck e fator de potência).  

 

 

              Figura 6: Fluxograma do processamento das amostras e a sua caraterização 

 

Com intuito de simplificar as designações das amostras, estabeleceu-se neste trabalho 

uma nomenclatura para as mesmas (Tabela 1), tendo em conta a sua composição e sentido 

do campo magnético a que foram sujeitas: 

 

Tabela 1: Nomenclatura usada para as amostras neste trabalho 

1ª Fase 

2ª Fase 
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3.1 Preparação das amostras  

 

 Inicialmente foram determinados o valor da massa dos óxidos para obter a 

estequiometria pretendida para cada sistema. Para o CaMn0.9Gd0.1O3 foram utilizados os 

óxidos MnO (Aldrich, 99%), Gd2O3 (MaTeck, 99.9%), e CaCO3 (MaTeck, 99%) e. Para o 

Bi2Sr2Co1.8Oy foram utilizados os óxidos Co3O4 (Alfa Aesar, 99 %), Bi2O3 (Alfa Aesar, 

99.975%) e SrCO3 (Selectipur, 99%).  

Depois de serem pesadas as respetivas massas dos percussores, juntou-se tudo num 

contentor e colocou-se num moinho planetário (2h), para homogeneizar o composto. Depois 

da mistura estar devidamente homogeneizada, colocou-se o pó num almofariz para, com a 

ajuda de um ligante - o álcool polivinílico (PVA- Polyvinyl alcohol), formar uma pasta que 

é posteriormente extrudida em forma de uma barra cilíndrica. Aplicou-se uma pressão 

constante, obtendo-se as fibras para posteriormente serem secas em condições atmosféricas 

e ficarem bem secas e permitirem serem manuseadas e crescidas por ação do laser. 

 Depois de produzidos e secos os precursores, pode-se dar início ao seu crescimento. 

Quando as amostras estiverem prontas e bem alinhadas, liga-se o laser e o feixe, com a ajuda 

dos espelhos, irá incidir na extremidade da amostra superior até fundir o material e formar 

uma gota de fundido. Depois disto, aproxima-se a semente de modo que as duas 

extremidades se unam e quando esta zona fundida estiver estável, a amostra está pronta para 

crescer. Esta estabilidade é garantida com o controlo da potência do feixe e da distância entre 

as extremidades da amostra e da semente. A homogeneização do material fundido é 

garantido pelo movimento de rotação aplicado nas barras de suporte.   

Neste trabalho foram crescidas fibras a uma velocidade constante de 100 mm/h. Para 

além do crescimento normal sem qualquer influência de fatores externos, também foram 

crescidas fibras sujeitas a um campo magnético externo no sentido do crescimento e no 

contrário ao crescimento. Este campo é causado por 3 ímanes colocados de forma a gerarem 

um campo constante na zona fundida da fibra. 

 Dependendo do tipo de análise que vão ser sujeitas, as amostras serão moídas (DRX), 

cortadas e polidas seccional e longitudinalmente (SEM/EDS) ou cortadas em porções mais 
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pequenas, cerca de 1,5 cm de comprimento para a condutividade elétrica e coeficiente de 

Seebeck e aproximadamente de 0,5 cm para o VSM.  

 

3.2 Caraterização Estrutural e Microestrutural 

 

A difração de raio-X é um dos métodos de análise microestrutural mais utilizado no 

estudo de materiais, pois para além de fornecer informação sobre a estrutura cristalina, 

também permite obter o parâmetro de rede, o tamanho dos cristais e, muito importante para 

este trabalho, as fases presentes numa amostra [20].  

Os Raios-X sendo um tipo de radiação eletromagnética bastante energética, de alta 

frequência e consequentemente de baixo comprimento de onda (entre 0,01 e 10 nanómetros), 

possuindo um grande poder de penetração [20]. Na prática, raios-X incidem na amostra e, 

variando-se o ângulo de incidência ao longo do tempo, as ondas eletromagnéticas vão colidir 

com os eletrões dos átomos e irão dispersar [20]. Ocorrerá interferência construtiva para um 

determinado ângulo sempre que a radiação incidente colidir com os eletrões dos átomos de 

um determinado plano ordenado [20]. 

 Neste trabalho, a análise DRX foi feita em pós, que resultaram da moagem das fibras 

crescidas em LFZ por um equipamento Panalytical X’pert PRO3 (radiação CuK1), entre 

10 a 80 graus de modo a permitir identificar as fases. 

 A microscopia eletrónica de varrimento (SEM- Scanning Electron Microscope) é 

outro método importante na caraterização microestrutural de um material. Como o próprio 

nome indica, trata-se duma técnica de microscopia de elevada resolução e consiste na 

emissão de um feixe de eletrões, por uma fonte, que passa num conjunto de lentes magnéticas 

e estas direcionam os eletrões até à amostra [21]. Depois de o feixe atingir a amostra, eletrões 

são ejetados e dependendo da sua interação com a amostra podem ser secundários ou 

retrodispersados [21]. Os eletrões secundários têm baixa energia (aproximadamente 50 eV) 

e são o produto de colisões inelásticas enquanto que os retrodispersados são energéticos 

(superior a 50 eV) e são eletrões pertencentes ao feixe principal que são ejetados pela 

amostra em estudo [21]. Estes eletrões são detetados e convertidos em sinais no ecrã de 

visualização.  
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 Associado a este equipamento existe um mecanismo complementar que permite 

analisar as amostras num ponto de vista qualitativo e quantitativo da sua composição química 

denominado por espetroscopia de energia dispersiva de raios-x (EDS- Energy Dispersive 

Spectroscopy). Neste trabalho, a técnica de EDS foi usada para análise química e 

morfológica das amostras crescidas em LFZ. 

As fibras crescidas foram impregnadas em resina [Fig.9], que depois de secar, foram 

polidas com várias lixas de água de diferente granulometria e posteriormente com panos de 

polimento e pasta de diamante de modo a que seja possível observar com mais facilidade os 

diferentes elementos químicos presentes nas amostras. Para utilizar este método, a superfície 

da amostra tem que ser boa condutora elétrica e para isso, antes de se observar no 

microscópio, depositou-se uma camada de carbono. O equipamento utilizado para fazer este 

procedimento foi um Auto Carbon Coater da Agar. 

A análise da microestrutura usando o SEM e o EDS (Energy Dispersive 

Spectroscopy) foi feita em secções longitudinais e transversais das fibras crescidas num 

equipamento Vega 3 SEM, da Tescan, de modo a estudar a composição qualitativa das fases 

das mesmas. 

 

3.3 Magnetómetro de amostra vibrante (Vibrating Sample 

Magnetometer - VSM) 

 

 O magnetómetro de amostra vibrante, é o instrumento de caraterização de materiais 

magnéticos mais utilizado pela comunidade científica [21,22]. Este aparelho tem como 

princípio de funcionamento a lei de Faraday [22]. Uma força eletromotriz é induzida num 

condutor por um fluxo magnético variante no tempo [21,22]. Um momento magnético é 

induzido na amostra na presença de um campo magnético homogéneo. Se esta amostra for 

submetida a uma oscilação sinusoidal, a variação do fluxo magnético resultante através de 

um conjunto de bobinas de deteção localizadas na proximidade da amostra, induz uma tensão 

nelas [21]. A magnitude desta tensão é proporcional ao momento magnético da amostra 

vibrante [23]. O sinal de saída representa o momento magnético em função do campo H. 
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 De modo a estudar as propriedades magnéticas das amostras, foi usado um 

equipamento da Cryogenic modelo Cryofree. Os dados da histerese magnética foram obtidos 

sob um campo magnético externo entre os +/- 5T para duas temperaturas distintas, 5K e 

300K. Os dados da magnetização foram obtidos sob uma gama de temperatura dos 300K até 

aos 5K com influência de um campo constante de 0.1 T (FC-field cooled) e sem influência 

de campos externos (ZFC-zero field cooled). 

 As amostras para este estudo foram obtidas usando uma porção das fibras crescidas 

(cerca de 2 mm) e foram fixadas a um suporte usando fita-cola desmagnetizada de forma a 

não influenciar os resultados. 

 

 

3.4 Caraterização Elétrica: condutividade elétrica, coeficiente de 

Seebeck e fator de potência   

 

 Como descrito anteriormente, a condutividade elétrica, coeficiente de Seebeck e o 

fator de potência são parâmetros muito importantes a ter em conta na avaliação da eficiência 

de um material termoelétrico [2,3,14,16].  

O método mais eficaz para determinar a condutividade elétrica neste trabalho 

consistiu então em aplicar 4 pontos de fio de platina (muito baixa resistência), duas em cada 

extremidade da fibra em estudo. Nos pontos de fio mais exteriores aplicou-se uma corrente 

elétrica conhecida I, enquanto que as pontas mais interiores foram utilizadas para medir a 

tensão ∆V. Registando o valor da largura da amostra L e calculando a área da secção 

transversal da mesma A, calcula-se o valor da condutividade elétrica σ pela equação 3:  

 

𝜎 =
𝑖

∆𝑉
 .

𝐿

𝐴
 (Equação 4) 

 

Para determinar o coeficiente de Seebeck S, tem-se então que aplicar um gradiente 

de temperatura ∆T aos terminais da amostra e medir a resposta em tensão ∆V. Obtendo o 

valor destas duas grandezas calcula-se S através da equação 4: 
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𝑆 = −
∆𝑉

∆𝑇
 (Equação 5) 

 

Obtendo o valor da condutividade elétrica e do coeficiente de Seebeck, calcula-se 

então o valor do fator de potência pela Equação 2 (PF = S2). A gama de temperaturas usada 

nos estudos destas propriedades foi entre os 450ºK e os 900ºK para as amostras de BSCO e 

entre os 450ºK e os 1175ºK para as amostras de CMGO. Visto que se trata de dois compostos 

diferentes, com diferentes estados de oxidação, a gama de temperaturas a que cada um deles 

pode ser sujeito é diferente. 

 

4 Análise e discussão dos resultados 

 

4.1 Propriedades estruturais: DRX e SEM/EDS 

  

Analisando os resultados da DRX das amostras do sistema BSCO (Fig. 16a) podemos 

observar a existência de 3 fases. Os picos mais intensos pertencem á fase termoelétrica 

(Bi2Sr2Co1,8Oy – Ref. Code 04-016-3572) e os restantes estão associados a fases secundárias 

não termoelétricas (Sr3,4Co4Bi0,6O10, Ref. Code 8 -04-013-5274 e CoO - Ref. Code 01-083-

4544) de acordo com a literatura [2,12,17]. 

Analisando os resultados da DRX das amostras do sistema CMGO (Fig.7b), a 

maioria dos picos de maior intensidade pertencem á fase termoelétrica a base de CaMnO3 

(Ref. Code 04-010-5374) [3, 15]. Contudo, consegue-se detetar inúmeras fases secundárias 

Ca1,7Gd0,3MnO4 (Ref. Code 04-010-5374) e Ca0,359Mn0,641Oy (Ref. Code 04-018-6508). 

Estes resultados indicam que a solubilidade de gadolínio na sub-rede de manganés na fase 

de perovskita é limitada. A formação preferencial da fase Ruddlesden-Popper 

(Ca,Gd)2MnO4 neste caso compensa o excesso de catiões de sub-rede A comparando com a 

sub-rede B da perovskita ABO3. A quantidade de fases secundárias aumenta nas amostras 

que foram sujeitas a um campo magnético no sentido contrário ao crescimento (up). Este 

aumento de fases secundárias demonstra que a polaridade do campo magnético contrário ao 
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crescimento não favorece a formação de fase termoelétrica. Por outro lado, com o campo 

magnético com sentido igual ao crescimento das amostras, observa-se uma diminuição da 

quantidade de fases secundárias e um aumento da fase termoelétrica, através do aumento da 

intensidade do pico que corresponde à fase termoelétrica nos 60º na amostra CMGOd (fig. 

7b). Isto significa que quando o campo é aplicado no sentido do crescimento, o mecanismo 

de cristalização irá favorecer preferencialmente a fase termoelétrica. O cálculo do parâmetro 

de rede e do tamanho dos cristais, embora seja possível os determinar tendo em conta os 

resultados obtidos, não foram determinados visto que apenas se fez uma primeira avaliação 

aos resultados, esta análise deve ser realizada em trabalhos futuros. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Das imagens de SEM (Fig.8) para as amostras BSCO, podemos observar um 

alinhamento preferencial (especialmente na ampliação 5000x) de fases no caso das amostras 

BSCOs e BSCOu. Isto pode ser justificado pelo facto do campo aplicado fornecer energia 

extra ao sistema que favorece a cristalização da fase termoelétrica [2]. Estas diferenças de 

fases nas amostras de BSCOu podem ser explicadas, de acordo com a literatura, pelas 

interações entre os iões eletricamente carregados das amostras e a polaridade do campo 

elétrico externo aplicado ao sistema pelos ímanes [2, 3].  Analisando as imagens das 

amostras de BSCO obtidas no SEM/EDS podemos perceber que a área em maioria 

corresponde á fase Bi2Sr2Co1.8Ox, existindo também pequenas regiões correspondentes às 

fases secundárias Sr3.4Co4Bi0,6Oy e CoO. 

Figura 7: Difratograma das amostras de a) BSCO em que * é a fase termoelétrica Bi2Sr2Co1.8O, # é a 

fase Sr3.4Co4Bi0.6Oy secundária e + é a fase CoO também secundária; b) CMGO em que * é a fase 

termoelétrica CaMn0.9Gd0.1O3, # é a fase Ca1.7Gd0.3MnO4 secundária e + é a fase Ca0.359Mn0.641O também 

secundária; 

a) b) 
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Nas amostras de CMGO (Fig.9), ao contrário do observado para as amostras de 

BSCO, a aplicação do campo contrário ao crescimento apresenta um comportamento não 

desejável, com formação de inúmeras fases secundárias. Analisando as imagens do SEM (a 

5000x) percebe-se claramente um alinhamento de fases favorável no caso das amostras de 

CMGOs e CMGOd ao invés do comportamento destrutivo e ausência de alinhamento nas 

amostras de CMGOu. As imagens de SEM/EDS para esta amostra de CMGOu mostram 

precisamente que não existe uma fase maioritária. Isto resulta, precisamente, do 

comportamento da amostra de CMGO face a um campo magnético aplicado no sentido 

contrário ao crescimento. Contudo, as imagens SEM/EDS, Fig.18, das amostras de CMGOs 

e CMGOd já revelam um comportamento que resulta em menos fases secundárias, com uma 

maioria de fase termoelétrica. 

Tendo em conta estes resultados (Fig.8 e 9), é possível verificar que o campo aplicado 

no sentido do crescimento favorece em ambos os casos a cristalização de fase termoelétrica, 

contudo, face à aplicação de um campo com sentido contrário ao crescimento, observa-se 

comportamentos distintos de uma amostra para a outra. Isto deve-se ao tipo de portadores de 

carga do material em crescimento dependendo se se trata de um semicondutor do tipo p no 

caso do BSCO, ou n no caso do CMGO [2, 3]. Nas amostras de BSCO, embora exista um 

alinhamento preferencial nas amostras com campo no sentido do crescimento, (Fig.8), 

também existe formação elevada de fase termoelétrica sob influência de um campo contrário 

ao crescimento. Tendo em conta estes resultados, pode-se concluir também que o campo 

magnético no sentido contrário ao crescimento favorece o transporte de lacunas nos 

semicondutores do tipo enquanto que o campo magnético no sentido do crescimento 

favorece a condução por eletrões em semicondutores do tipo n. 
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Figura 8: Imagens das amostras de BSCO recolhidas pelo sistema SEM (à esquerda) e EDS (à direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Imagens das amostras de CMGO recolhidas pelo sistema SEM (à esquerda) e EDS (à direita) 

 

 

4.2 Propriedades magnéticas: M(T) e M(B) 

 

 Da análise dos gráficos da figura 10a, o sistema que apresenta o maior valor de 

magnetização é o BSCOs (0,043 emu/g a 5ºK), enquanto que o sistema BSCOd apresenta o 
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valor mais baixo de magnetização (~0,003 emu/g a 240ºK). É importante salientar o aumento 

inesperado da magnetização (fig. 10a) entre os 75ºK e os 100ºK. Este comportamento, 

embora já reportado noutros trabalhos [17], não possui uma justificação sólida que o 

explique. Na literatura, justifica-se este comportamento com o resultado da influência da 

dopagem deste sistema (com Césio). Contudo, neste trabalho não existe qualquer alteração 

ao tipo de dopante e, mesmo assim, obteve-se este aumento de magnetização, o que leva a 

concluir que não será esse o motivo deste comportamento. Para além disto, a gama de valores 

de magnetização é muito pequena neste sistema, que por si só, apresenta valores muito 

baixos de momento magnético. Na figura 10b, os sistemas que apresentam os maiores 

valores de magnetização são novamente os de BSCOs e BSCOu a 5ºK (1,77 emu.g-1 a 5T).  

Podemos perceber também, principalmente para a temperatura de 5ºK, que este sistema 

possui um ligeiro comportamento ferromagnético ao contrário do paramagnético reportado 

na literatura a 15ºK [17].  O comportamento paramagnético é caraterizado por uma variação 

linear da magnetização com o campo magnético aplicado e, portanto, com ausência de 

histerese. Contudo, não é o que acontece nas amostras sujeitas à temperatura de 5ºK que não 

apresentam a suposta linearidade. Para 300ºK, os gráficos já apresentam o comportamento 

paramagnético típico deste sistema de BSCO. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Gráfico da variação de magnetização das amostras de BSCO com a) a temperatura; b) o 

campo magnético externo aplicado  

 

 

 

 

b) 
a) 
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Da análise da figura 11a), o sistema que apresenta o maior valor de magnetização (~4 

emu/g a 5ºK) é o CMGOd. Este valor da magnetização é consideravelmente maior que os 

valores reportados para o sistema CaMnO3- δ [24] (0,5 emu/g para 5ºK). Pelo contrário, o 

sistema CMGOs apresenta o valor mais baixo de magnetização (0,1 emu/g acima de 100ºK). 

Um comportamento importante a salientar é a mudança de comportamento a partir dos 90º 

K. Esta temperatura à qual ocorre a mudança de comportamento  designa-se por temperatura 

de Curie [17]. Dos gráficos da figura 11b, o sistema que apresenta os maiores valores de 

magnetização é novamente o de CMGOd a 5ºK. Pode-se constatar também que enquanto 

que a 300ºK existe um comportamento paramagnético, a 5ºK consegue-se observar com 

bastante clareza os ciclos de histerese que correspondem a um ajuste de forma a conservar a 

magnetização de acordo com o campo magnético externo aplicado, ou seja um 

comportamento ferromagnético [12, 13, 23]. Este comportamento é mais acentuado no caso 

das amostras de CMGOd, concluindo assim que o campo no sentido do crescimento é, 

efetivamente, mais favorável para o alinhamento magnético dos iões das amostras deste 

composto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os valores relativos das magnetizações, verifica-se um valor baixo da 

magnetização das amostras de BSCOd, (Fig.12a), em relação às de BSCOs e BSCOu o que 

indica que de facto este sentido do campo não favorece o alinhamento magnético dos iões. 

O maior valor de magnetização, obtido nas amostras crescidas sem influência de campo 

Figura 11: Gráfico da variação de magnetização das amostras de CMGO com a) a temperatura; b) o 

campo magnético externo aplicado  

 

a) b) 
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magnético, foi de 1,77 emu/g para 5T sendo superior aos 0.4 emu/g para 2,5T [12] reportados 

noutros trabalhos. 

No gráfico da figura 12b consegue-se perceber, com mais clareza, que a 5º K o campo 

que mais favorece o alinhamento magnético é o no sentido do crescimento. Isto comprova, 

mais uma vez, que as amostras de CMGO apresentam preferência de alinhamento pelo 

campo no sentido do crescimento e apresentam alinhamento destrutivo para o campo oposto 

ao crescimento. O contrário foi observado nas amostras de BSCO, em que existe uma maior 

tolerância para com este campo no sentido inverso do crescimento. O valor máximo obtido 

para a magnetização do composto CMGO foi de 31,22 emu/g para 5T. Este valor da 

magnetização corresponde precisamente às amostras sujeitas ao campo aplicado no sentido 

do crescimento (CMGOd). 

Por último, realçar que os maiores valores de magnetização em todos os sistemas são 

obtidos para 5ºK o que nos indica que quanto mais baixa for a temperatura, maior será a 

magnetização. Isto acontece porque, de facto, quanto maior a temperatura aplicada numa 

amostra, mais excitados ficarão os eletrões e, por isso, irão vibrar cada vez mais em direções 

aleatórias causando assim uma variação do alinhamento magnético e, consequentemente, 

uma diminuição da magnetização [11, 12]. Para baixas temperaturas acontece exatamente o 

contrário. Quanto mais baixa for a temperatura, menos energia têm os eletrões, logo vão 

vibrar menos o que indica que o alinhamento magnético dos eletrões será maior e, por isso, 

a magnetização será maior. 

As diferenças dos valores obtidos nas figuras 12a e 12b vão, efetivamente, ao 

encontro das imagens do SEM/EDS (Figs. 8 e 9). As amostras de BSCOs e BSCOu 

apresentam um maior alinhamento de fases e é o sistema que apresenta maior quantidade de 

fase termoelétrica, e são de facto os sistemas que apresentam também melhores valores de 

magnetização: +384% e + 374% de magnetização respetivamente, comparando com o valor 

de BSCOs a 300ºK. No caso das amostras de CMGOd que também apresentam um bom 

alinhamento e mais fase termoelétrica, apresentam também os melhores valores de 

magnetização: +1054% de magnetização comparando com o CMGOs a 300ºK. Os menores 

valores obtidos correspondem aos de BSCOd (-34,6% de magnetização) comparando com o 

BSCOs a 300ºK e o CMGOs (valor de referência) que correspondem também aos sistemas 

com menor quantidade de fase termoelétrica e menor grau de alinhamento de fases. Tudo 
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indica que de facto existe uma relação direta benéfica entre a quantidade de fase 

termoelétrica e grau de alinhamento, com a magnetização das amostras. 

 

 

 

 

 

4.3 Propriedades elétricas: condutividade elétrica, Seebeck e fator 

de potência 

 

Os valores das propriedades elétricas são, no geral, mais baixos que os reportados na 

literatura. É importante salientar que os valores reportados na literatura são normalmente de 

amostras crescidas e sujeitas posteriormente a um tratamento térmico. Este tratamento 

térmico desempenha um papel importante na diminuição das fases secundárias e, 

consequentemente, no aumento da fase termoelétrica (conversão das fases indesejadas na 

fase desejada) [2,3,6,11,12,17]. Os valores das propriedades elétricas após o crescimento, 

são discriminados na literatura por serem valores muito baixos, ou mesmo impossíveis de 

obter/medir. 

Analisando o gráfico da condutividade elétrica das amostras BSCO 

(Fig.13a), observamos que as amostras apresentam um comportamento semicondutor nesta 

gama de temperaturas, pois existe uma variação positiva da condutividade com o aumento 

da temperatura [2]. Os maiores valores de condutividade, são obtidos a partir dos 700ºK para 

as amostras não sujeitas a campo magnético. O maior valor de condutividade elétrica para 

Figura 12: Magnetização relativa ao valor da amostra de a) BSCO sem campo a 300K (gráfico M(H) a 

H=5T); b) CMGO sem campo a 300K (gráfico M(H) a H=5T) 
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as amostras BSCO foi obtido para o crescimento sem influência de campo, sendo 36 S.cm-1 

para 930º K, um valor um pouco inferior aos reportados na literatura, após tratamento 

térmico das amostras, que apresentam valores na ordem dos 110 S.cm-1 [2,17].  

Tendo em conta o gráfico da condutividade das amostras de CMGO (Fig.13b), observamos 

que, na gama de temperaturas medidas, as amostras apresentam comportamento 

semicondutor, visto que acontece uma variação positiva da condutividade á medida que a 

temperatura aumenta [3]. As amostras sujeitas a um campo magnético no sentido do 

crescimento apresentam valores de condutividade mais altos e isto vai ao encontro dos 

resultados do DRX visto que é precisamente esta amostra que possui uma maior quantidade 

de fase termoelétrica. Por outro lado, as amostras sujeitas a um campo no sentido contrário 

ao crescimento apresentam os valores mais baixos de condutividade elétrica e isto deve-se 

ao facto de haver uma baixa quantidade de fase termoelétrica e á presença de inúmeras fases 

secundárias. Confirmando que esta orientação do campo magnético durante o crescimento 

não é favorável à melhoria da performance termoelétrica deste tipo de materiais. Para o 

CMGO, o melhor valor obtido foi nas amostras com campo no sentido do crescimento (~74,5 

S.cm-1) também inferior aos reportados [3,15] que apresentam valores entre os 110 e os 250 

S.cm-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico do coeficiente de Seebeck das amostras de BSCO (Fig.14a), a 

primeira conclusão que podemos tirar é de que os valores apresentados são positivos, o que 

indica que existe um comportamento caraterístico de um semicondutor cuja condução é feita 

através de lacunas, o que vai ao encontro ao reportado na literatura [2, 7]. Pode-se observar 

 

Figura 13: Condutividade elétrica em função da temperatura para as amostras de a) BSCO;  

b) CMGO 

a) b) 
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também que as amostras do sistema BSCO com e sem aplicação de campo magnético, 

apresentam um comportamento muito parecido entre elas. Contudo, no caso das amostras 

com campo aplicado, existe uma melhoria em relação às amostras sem campo. Isto mostra 

que de facto a aplicação de campos externos influencia o alinhamento e composição de fases 

das amostras (análise estrutural) e, consequentemente, os portadores de carga do sistema em 

estudo.  

Tendo em conta os gráficos do Seebeck das amostras de CMGO (Fig.14b), os valores são 

negativos em toda o intervalo de temperatura, o que indica que existe um transporte 

maioritário de portadores de carga por parte dos eletrões [3, 18]. No geral, o coeficiente de 

Seebeck aumenta com a temperatura em todas as amostras o que é o comportamento habitual 

das manganites [3]. Para além disso, os valores não variam muito de amostra para amostra 

o que nos indica que o Mn terá os mesmos estados de oxidação independentemente do campo 

aplicado. Os valores do coeficiente Seebeck normalmente são pouco afetados por variação 

de microestrutura. Assim, esses resultados outra vez confirmam que o efeito do campo 

magnético na condutividade elétrica tem maioritariamente a natureza microestrutural.  

A amostra de BSCO sujeita a um campo no sentido do crescimento obteve o valor mais alto 

do coeficiente de Seebeck a 930ºK (~91,8 μV.K-1) que é um valor inferior aos reportados 

para esta temperatura [2,17] na ordem dos 140 μV.K-1. Em relação às amostras de CMGO, 

todas tem um valor máximo bastante semelhante, cerca de 120 μV.K-1 a 1175ºK, que se 

encontram na mesma gama dos valores reportados com tratamento térmico[3], na ordem dos 

150 μV.K-1 a 800 ºC. É importante perceber que a maioria dos resultados reportados se 

referem ao composto de Ca0,9Gd0,1MnO3. O facto de neste trabalho se estudar o composto 

CaMn0,9Gd0,1O3 pode também ter influência nos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Coeficiente de Seebeck em função da temperatura para as amostras de a) BSCO; b) CMGO  

a) 

b) 
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Através dos valores da condutividade e do coeficiente de Seebeck, calculou-se os 

valores do fator de potência, com base na (Eq.4). Da análise dos gráficos (Fig.15a) pode-se 

concluir que, para as temperaturas mais altas, a amostra que melhor desempenho apresenta 

é a com campo aplicado no sentido do crescimento. Comparando os resultados do PF do 

sistema BSCO com os reportados na literatura (200 𝜇𝑊𝑚−1𝐾−2para 650º C) [17], podemos 

concluir que foram inferiores aos reportados, obtendo-se um valor máximo de 

 25.8 𝜇𝑊𝑚−1𝐾−2 para 900ºK para a amostra BSCOd. 

Analisando a performance das amostras de CMGO (Fig.15b), conseguimos observar 

pouca influência do campo magnético nos resultados. No geral, o sistema que melhor 

resultado apresentou foi o campo magnético aplicado no sentido do crescimento, a influência 

do campo favoreceu a formação de fase termoelétrica e, por isso, melhor performance. 

Tendo em conta os dados do PF das amostras de CMGO e comparando-as com os valores 

reportados (400 𝜇W/K2m) [14], concluiu-se que também são inferiores com um valor 

máximo de 98.7 𝜇𝑊𝑚−1𝐾−2 correspondente á amostra não sujeita a campo magnético. 

Apesar do valor da condutividade das amostras não sujeitas a campo ser inferior, a influência 

desta grandeza (condutividade elétrica) nos valores do coeficiente de Seebeck compensou 

esta inferioridade e daí um valor crescente do fator de potência. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas figuras 16a) e 16b) temos as variações relativas dos valores das propriedades elétricas 

em relação às amostras não sujeitas a campo magnético nas temperaturas máximas de cada 

sistema. Como se pode constatar da figura 16a), existe uma diminuição da condutividade 

Figura 15: Fator de potência em função da temperatura para asa mostras de a) BSCO; b) CMGO 

 

a) b) 
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elétrica das amostras de BSCOd e BSCOu (-14.8% e -10.3% respetivamente) em relação às 

de BSCOs. Contudo, o valor de coeficiente de Seebeck aumenta (+21.2% nas amostras de 

BSCOd e +13% nas de BSCOu) e por isso o valor do fator de potência também aumenta 

(25% para BSCOd e 14.5% para BSCOu). Isto acontece porque para obter o PF (Eq.2), o 

valor do Seebeck está elevado a dois e daí o maior contributo dessa grandeza. Confirma-se 

novamente que o maior valor do fator de potência é obtido para as amostras de BSCOd. Na 

figura 16b), no geral, existe uma diminuição tanto da condutividade como do Seebeck. Os 

valores da condutividade aumentam 4.1% para o CMGOd e diminuem 15.3% para o 

CMGOu e os valores do Seebeck diminuem 6.1% para o CMGOd e 6.4% para o CMGOd. 

Pelas razões mencionadas anteriormente, o valor do fator de potência é menor diminuindo 

8.2% para o caso do CMGOd e 25.8% para o caso do CMGOu. Confirma-se que as amostras 

deste sistema que apresentam o maior valor de PF são as de CMGOs. 

Figura 16: Valores das propriedades elétricas a) relativos a BSCOs a 900ºK; b) relativos a CMGOs a 1175ºK 

 

5 Conclusão e trabalho futuro 

 

Neste trabalho, foram produzidas amostras de duas composições diferentes 

(CaMn0,9Gd0,1O3 e Bi2Sr2Co1,8Oy) por Fusão de Zona por Laser. Foram crescidas sob a 

influência de um campo magnético no sentido do crescimento, no sentido contrário ao 

crescimento, e crescidas sem qualquer influência de campo magnético externo. 

Em ambas as composições (Bi2Sr2Co1,8Oy e CaMn0,9Gd0,1O3), verificou-se um 

aumento de fase termoelétrica em relação às amostras não sujeitas a campo magnético, 
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havendo também algumas fases residuais secundárias tais como Sr3,4Co4Bi0,6Oy e CoO no 

caso do BSCO e Ca1,7Mn0,3GdO4 e Ca0,359Mn0,641O no caso do CMGO. A análise por DRX 

mostrou que estas fases secundárias aumentam com o campo aplicado no sentido contrário 

ao crescimento especialmente no sistema de CMGO. Tendo em conta as imagens do 

SEM/EDS, o campo que se mostrou mais favorável ao alinhamento cristalográfico das 

amostras de CMGO foi o campo no sentido do crescimento, enquanto que no caso das 

amostras de BSCO foi o campo contrário ao crescimento.  

Tendo em conta as análises magnéticas, conseguiu-se verificar o comportamento 

paramagnético das amostras BSCO e o comportamento ferromagnético das amostras de 

CMGO. Para além disso concluiu-se que quando as amostras estão sujeitas a baixas 

temperaturas, o alinhamento magnético dos iões sob ação de um campo magnético externo 

será maior. Pode-se concluir também que no geral, o sentido do campo que melhor 

magnetização apresentou foi o no sentido do crescimento no caso das amostras de CMGO 

com um valor máximo de 4.15 emu.g-1 a uma temperatura de 5ºK. Para as amostras de 

BSCO, o sentido do campo que mais favoreceu a magnetização foi o no sentido contrário ao 

crescimento, apresentando um valor máximo de 0,037 emu.g-1 a 5ºK. De   realçar um 

comportamento particular da magnetização das amostras de BSCO que apresentam uma 

alterção de comportamento perto dos 90ºK. O valor máximo da magnetização apresentado 

para esta temperatura é de 0,03 emu.g-1 para o BSCOu.  

Em relação à eficiência termoelétrica constatou-se que, no caso do BSCO, tanto o 

campo aplicado no sentido do crescimento como o inverso contribuíram para um aumento 

do fator de potência das amostras em relação à amostra sem campo (25% para BSCOd e 

14,5% para BSCOu), apresentando um valor máximo de 25,8 𝜇𝑊𝑚−1𝐾−2. No caso do 

CMGO a aplicação de campo magnético, tanto num sentido como noutro, não foi favorável 

(-8.2% para o CMGOd e -25.8% para o CMGOu em relação ao CMGOs). Contudo, o campo 

no sentido do crescimento mostrou-se o mais propício tendo em conta o fator de potência, 

apresentando um valor máximo de 98,7 𝜇𝑊𝑚−1𝐾−2.  

A tabela 2 contém, de forma a resumir tudo o que foi descrito, relativamente aos 

melhores valores referentes às medidas magnéticas e elétricas de todas as amostras. 
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Tabela 2: Melhores valores das medidas magnéticas e elétricas para os sistemas estudados 

 

Como seria de esperar os valores aqui reportados são inferiores aos da literatura visto 

que, como já foi dito anteriormente, as amostras dos trabalhos reportados foram sujeitas a 

um tratamento térmico, melhorando assim os resultados dos estudos feitos (principalmente 

os elétricos). Assim, recomenda-se para trabalhos futuros que se proceda a um tratamento 

térmico às amostras crescidas de forma a promover uma redução das fases secundárias 

resultantes de uma reação das mesmas. Outra sugestão seria a aplicação de diferentes 

velocidades e diferentes intensidades do campo magnético aplicado de forma a 

intensificar/reduzir todas as propriedades estudadas neste trabalho. Por último, sugere-se um 

estudo pormenorizado do comportamento da magnetização das amostras de BSCO à 

temperatura de 100k de forma a justificar os resultados obtidos neste trabalho. 
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