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New Materials Design – Rota para novos materiais termoelétricos 

Cd has one p-electron less. 

Hole doping – Fermi surface tuning  

Fishing the Fermi sea – P. Canfield. O Alquimista 



Propriedades - Termoelétricos 

Materiais termoelétricos são basicamente aqueles capazes de transformar 

calor desperdiçado em energia elétrica útil através do efeito Seebeck.  

A capacidade de conversão calor-eletricidade é quantificada pela figura de 

mérito termoelétrica adimensional 𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅, cujo valor intrínseco para 

os materiais volumétricos atualmente em uso fica na faixa de 0,8 – 1,1 [25] 

𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 
O parâmetro Z é função das propriedades do 
material (condutividade elétrica (σ=1/), 

condutividade térmica () e coef. Seebeck (S) ) 



Propriedades – Termoelétricos – condutividade elétrica 

O parâmetro Z é função das propriedades do 

material (condutividade elétrica (σ=1/), 

condutividade térmica () e coef. Seebeck (S) ) 

𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 

O método de 4 

pontas elimina a 

contribuição dos fios 

e contatos.  

O uso de fontes de 

corrente e 

nanovoltímetros de 

alto precisão 

permitem a medida 

de amostras de 

baixíssima  

resistividade. 

O Experimento:  



Para haver uma corrente elétrica com cargas se movendo em uma dada direção, 

precisamos excitar elétrons para estados de energia maior. Se não há estados 

próximos acessíveis (desocupados) para os elétrons mais energéticos ocuparem, 

então não haverá corrente! 

Nos metais, os elétrons na banda de condução podem facilmente ocupar níveis 

mais energéticos desocupados. Esses elétrons de condução podem se mover 

quase que livremente através do metal, como o fazem as moléculas de um gás. 

Em resumo metais, semicondutores  e isolantes 

Estados desocupados 

Estados ocupados 

Energia de Fermi EF 

Isolante Metal 

III. Teoria de Bandas dos Sólidos 



Propriedades de transporte  

(ex. condutividade) dependem de... 

• Estrutura eletrônica + ocupação dos estados;  

• Densidade dos portadores de carga (n). 

A condutividade dos metais é muito maior do que a dos 

semicondutores principalmente por causa da diferença em n. 

III. Teoria de Bandas dos Sólidos 

Mas é a complexa dependência com a 

temperatura da resistividade fortemente 

dependente do tipo de material?  
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• O Modelo de Paul Drude  foi proposto em 1900, apenas três 

anos da descoberta do elétron.  

 

• O modelo de Drude trata os elétrons com um gás ideal 

clássico, mas com os elétrons colidindo somente com os íons 

em repouso, mas nunca um com outro.  

III. Condução elétrica em metais – Modelo de Drude 

e- 

Íon+ 

Velocidade quadrática média (vrms) 

Tkvm B
2

3

2

1 2 

m

Tk
vv B

rms

32 

Para T = 300 K, vrms  105 m/s  
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de espalhamento (), temos : 

Livre caminho médio. 

rmsv 

 nm 1

m/s 105rmsv

s 10 14



8 

Densidade de portadores (n) = número de elétrons de condução por 
unidade de volume 

III. Condução elétrica em metais -– Modelo de Drude 

 

n pode ser calculado 
como: 

A
Zn V




# de 

elétrons de 

valência por 

átomo Massa 

do átomo 

densidade 

# de 

átomos 

por 

unidade 

de volume 



Aplicando um campo elétrico constante, a equação do movimento se torna:  

Integrando, 

Mas lembrem-se que  

 

e se  é o tempo médio entre as colisões então a 

velocidade média de “arraste” é 

para temos 

III. Condução elétrica em metais: Modelo de Drude 

 

e- 

Íon+ 

vrms  105 ms-1  



1

0 

temos 

Lei de Ohm 

Número de elétrons atravessando A por unidade de tempo 

Mas como 

E a densidade de corrente elétrica 

A corrente do elétrons é então 

III. Condução elétrica em metais: Modelo de Drude 
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Modelo de Drude:  
condutividade elétrica DC 

Podemos então definir a condutividade  

  

a resistividade 

e a mobilidade 

III. Condução elétrica em metais 

Lei de Ohm 
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Propriedades de transporte   ex., condutividade) dependem de... 

• Estrutura eletrônica + ocupação dos estados;  

• Densidade dos portadores de carga (n). 

III. Teoria de Bandas dos Sólidos 

Mas é a complexa dependência com a 

temperatura da resistividade fortemente 

dependente do tipo de material?  




2ne

me
Então n e/ou  

devem depender da 

temperatura!!!! 



III. Teoria de Bandas dos Sólidos 




2ne

me

OK!  n diminui com  

o decréscimo da 

temperatura em 

semicondutoes 



III. Teoria de Bandas dos Sólidos 
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OK!  n e/ou  aumentam 

com o decréscimo da 

temperatura em metais? 
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Densidade de estados ocupados: 

V. O Modelo Quântico de Elétrons Livres - Metal 

)()()(0 EPENEN 

Portanto a densidade de portadores que participam da condutividade elétrica de um 

metal é constante em função da temperatura. 




2ne

me

OK!  aumenta com 

o decréscimo da 

temperatura em 

metais! 



Em resumo… 

O que acontece nas colisões? Quais 

são os mecanismos de espalhamento 

dos elétrons? 



V. O Modelo Quântico de Elétrons numa Rede Periódica 

• O íons vibrando (fónons) em torno da sua posição de equilíbrio 

funcionam com um centro espalhador dos elétrons que 

transferem parte da sua energia cinética para rede. 

• O espalhamento via fónons aumenta com a temperatura. 

(dR/dT > 0) 



I. Apresentação do Problema: Análise Experimental   

Exemplos de comportamento:  (T)  

dT

d




1
- Coeficiente de temperatura da resistividade: (unidade SI: K-1): 

 > 0 

• O espalhamento via fónons aumenta 

com a temperatura. (dR/dT > 0) Mas 

de que forma? 

• Acoplamento elétron-fónon 

• Cálculo do espectro de fónons em 

função da temperatura 

Para espalhamentos dos elétrons de superfície de Fermi esférica,  

via interação elétron-fónon, com o espectro de fónons acústicos que 

seguem o modelo de Debey, a resistividade dada pela forma de 

Bloch–Grüneisen nos leva a   

DT    T para 
DT    T para 5



I. Apresentação do Problema: Análise Experimental   

Exemplos de comportamento:  (T)  

dT

d




1
- Coeficiente de temperatura da resistividade: (unidade SI: K-1): 

 > 0 

Este comportamento foi explicado pela teoria de Fermi Liquid de 

Landau que inclui as interações elétron-elétron no mar de elétrons 

de condução!  

DT    T  para 5

 2

0 AT 

Experimentalmente:  



I. Apresentação do Problema: Análise Experimental   

Exemplos de comportamento:  (T)  

dT

d




1
- Coeficiente de temperatura da resistividade: (unidade SI: K-1): 

 > 0 

• O espalhamento via fónons aumenta com a temperatura. (dR/dT 

> 0) 

• Surge outro mecanismo de espalhamento dos eletróns de 

condução associados ao seu spin. O íons de Ce3+ possuem um 

momento magnético que espalham os elétrons de condução. Este 

espalhamento magnético depende fortemente e de maneira não-

trivial com a temperatura.  

 • Efeitos de Magnetoresitência! 



O Efeito Kondo  

TK 

O paper de Jun Kondo 

"Resistance Minimum in Dilute 

Magnetic Alloys" foi publicado no 

jornal Progress of Theoretical 

Physics 32 (1964) 37.  

O modelo de impureza única de Anderson (1961), 

acompanhado pela Teoria de Grupo de 

Renormalização, proporcionaram o entedimento 

completo do problema.  



A Rede de Kondo 

TK 
Tcoh 

Mucio Amado Continetino, Braz. Journal of Physics 35,  197 (2005) 

Estender a solução do problema de impureza única a uma rede de Kondo é a base das 

teorias do sistemas de férmions pesados.  



I. Apresentação do Problema: Análise Experimental   

Exemplos de comportamento:  (T)  

- Férmion pesado Supercondutor 



Propriedades de transporte  

(ex., condutividade) dependem de... 

• Estrutura eletrônica + ocupação dos estados;  

• Densidade dos portadores de carga (n). 

• Diferentes mecanismos de espalhamento dos 

elétrons que variam com a temperatura.  

 

Em resumo… 



Propriedades – Termoelétricos – condutividade térmica 

O parâmetro Z é função das propriedades do 

material (condutividade elétrica (σ=1/), 

condutividade térmica () e coef. Seebeck (S) ) 

𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 

O Experimento (TTO):  



Propriedades – Termoelétricos – condutividade térmica 



Propriedades – Termoelétricos – condutividade térmica 



Propriedades – Termoelétricos – condutividade térmica 



Propriedades – Termoelétricos – condutividade térmica 



Propriedades – Termoelétricos – condutividade térmica 



Propriedades – Termoelétricos – condutividade térmica 



Propriedades – Termoelétricos 

Origin of Phonon Glass–Electron Crystal route 

O parâmetro Z é função das propriedades do material 

(condutividade elétrica (σ=1/), condutividade térmica () e 

coef. Seebeck (S) ) 
𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 

Rattling 

Mode!!! 

Falha do 

modelo  

de Debye 

no Cp. 



Propriedades – Termoelétricos 

Origin of Phonon Glass–Electron Crystal route 

Estrutura de Gaiolas 

O parâmetro Z é função das propriedades do material 

(condutividade elétrica (σ=1/), condutividade térmica () e 

coef. Seebeck (S) ) 
𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 

3-4-13 



Propriedades – Termoelétricos – Seebeck coef. 

O parâmetro Z é função das propriedades do material 

(condutividade elétrica (σ=1/), condutividade térmica () e 

coef. Seebeck (S) ) 

𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 

Íons com efeito Kondo aumentam S  - Ce e Yb 



Propriedades – Termoelétricos – Seebeck coef. 

O parâmetro Z é função das propriedades do material 

(condutividade elétrica (σ=1/), condutividade térmica () e 

coef. Seebeck (S) ) 

𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 



•Estrutras de gaiolas com rattling modes no interior da 

gaiola para diminuir .  

• Presença de íons Kondo (Ce, Yb) podem aumentar S 

• aumentar e S e diminuir   

•Mas  e   são acoplados – bons metais serão bom 

condutores térmicos  

•Materias com  moderado – semicondutores ou metais 

com baixa densidade de portadores -   ~ 1 m.cm em 

300 K.  

Rota para novos Rota para novos Termoelétricos - Resumo 

𝑍𝑇 = 𝑆2𝑇/𝜌𝜅 
O parâmetro Z é função das propriedades do material 

(condutividade elétrica (σ=1/), condutividade térmica () e 

coef. Seebeck (S) ) 


