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Resumo 

 

   

   Uma caracterização do supercondutor- magnético RuSr2RCu2O8  (R = Eu ou Gd) com as medidas 

da resistência em função da temperatura e do campo magnético foi apresentada. Dois picos nas 

curvas derivadas da resistividade dρ/dT foram identificados nas temperaturas T1= 43 e T2 = 34 K. A 

magnetização versus temperatura apresenta um aumento, na mesma temperatura T2 das curvas de 

resistividade, seguido por uma diminuição a  temperaturas mais baixas, que conduz à aparição de 

um pico anômalo nas curvas de susceptibilidade. As possíveis explicações para os dados atuais 

podem incluir a dependência do campo das interações magnéticas entre as camadas ou planos de  

Ru-O e os planos do Cu-O. 

   Com a finalidade de estudar a contribuição magnética do momento de Gd, as medidas foram 

feitas  preferencialmente em RuSr2GdCu2O8. Entretanto, ambos sistemas se comportam muito 

similar com respeito a suas transições magnéticas e SC. 

   As curvas de Arrhenius  ln (ρ) versus  T e a energia potencial de ancoragem Uo também foram 

apresentadas. Dois diferentes estágios foram encontrados para Uo(H). A dependência com o campo 

magnético obtida para Uo é muito diferente do que se pode esperar para um SC volumétrico e 

homogêneo. Nós mostramos que os dados de U0 podem ser interpretados nos termos de uma 

possível mudança estrutural dentro do grão. 

   O composto RuSr2EuCu2O8 foi sintetizado e caracterizado estrutural e micro estruturalmente  

pelas técnicas de difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e microscopia  eletrônica 

de transmissão de alta resolução (HRTEM). Nossos dados sugerem que os planos cristalográficos 

de corte observados por HRTEM podem originar as anomalias observadas nas medidas magnéticas 

e elétricas. Estes defeitos constituem uma descontinuidade nos reservatório da carga Ru-O com 

grandes quantidades de Eu entre as camadas de Ru localmente deficiente em oxigênio. Nós 

discutimos como as propriedades físicas e a estrutura são correlacionadas. 



 

 

  Finalmente a presença de uma nova estrutura Eu2Ru2O7-δ dentro do quimicamente uniforme Ru-

1212 foi reportada. Nossos dados sugerem que uma transição supercondutora associada com este 

composto pode ocorrer em uma escala do comprimento bem abaixo do tamanho de grão. 

Palavras chaves: Supercondutividade, Física do estado sólido, Rutênocupratos 
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Abstract 
 

   

   A characterization of the magnetic superconductors RuSr2RCu2O8 (with R = Eu or Gd) through 

electrical measurements as a function of temperature and magnetic field is presented. Two peaks in 

the derivative of the resistive curves were identified at two temperatures T1= 43 and T2 = 34 K. The 

magnetization versus temperature plots exhibit an increase, at the same temperature T2 of the 

resistive curves, followed by a decrease at lower temperatures, which leads to the appearance of an 

anomalous peaks. The possible explanations for the current data may include a field dependence of 

the magnetic interaction between the Ru-O layers and the Cu-O layers. 

   In order to study the magnetic contribution from the Gd sublattice, the measurements were 

preferentially done on RuSr2GdCu2O8. However, both systems have been shown to behave very 

similar with respect to their magnetic and SC transitions.  

   Arrhenius plots of ln(ρ) vs T and potential energy Uo are being reported. Two-different regimens 

of pinning are found. The field dependence of Uo is very different from what one might expect for a 

bulk and homogeneous superconductor. We show that U0 data can be interpreted in terms of a 

possible structural change inside the grain. 

   The compound RuSr2EuCu2O8 has been synthesized and characterized structurally, 

microstructurally by x-ray diffraction, scanning electron microscopy and of High-resolution 

Transmission Electron Microscopy (HRTEM). Our data suggest that crystallographic shear planes 

observed by HRTEM could be originating the anomalies observed in the magnetic and electric 

measurements. These defects constitute a discontinuity in the Ru-O charge reservoir layers forming 

anti-phase boundaries with and big amounts of Eu between layers of Ru locally deficient in 

Oxygen. We discussed as the physical properties are connected with the structure. 

   Finally the presence of new structure Eu2Ru2O7-δ inside the chemically uniform Ru-1212 has been 

reported. Our data suggest that a filamentary superconducting transition may occur on a length scale 

well below the grain size associated with this compound.  
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I.1  Revisão histórica (1911 – 1987) 

   A supercondutividade (SC) foi descoberta no mercúrio (Hg) em 1911 por Heike Kamerling Onnes 

[1], três anos após ele ter liquefeito hélio pela primeira vez. A característica básica de um 

supercondutor (pelo menos do ponto de vista histórico) é a queda abrupta na sua resistividade 

elétrica a uma determinada temperatura, chamada de temperatura crítica, Tc. 

   Em 1933 foi descoberto que, quando um supercondutor é resfriado abaixo de Tc em um campo 

magnético não muito intenso, o fluxo magnético é expelido de seu interior. Este fenômeno é 

chamado de efeito Meissner [2]. É interessante notar que um supercondutor difere de um metal 

comum hipotético com condutividade infinita. Se resfriarmos este último na presença de um campo 

magnético, o fluxo magnético fica preso dentro do metal, em contraste com o supercondutor, que o 

expele. Este fenômeno, associado à propriedade de resistência nula completa o conceito básico da 

SC. 

   Se o campo magnético aplicado exceder certo valor crítico Bc, a SC desaparece. O valor de Bc 

depende da temperatura da amostra. Experimentalmente, para os supercondutores convencionais, 

encontra-se a seguinte relação aproximada para a dependência de Bc(T) com a temperatura: 
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   Apenas um ano após a descoberta do efeito Meissner, em 1934, os irmãos F. London e H. London 

formularam a primeira teoria fenomenológica da SC [3]. Os irmãos London basearam-se no 

chamado modelo de dois fluidos, usado para explicar as propriedades de superfluidez de 4He, e 

formularam um modelo simples para o efeito Meissner. O modelo se resume em duas equações 

básicas que, além de explicar os dois fenômenos (resistência nula e efeito Meissner), oferece uma 

relação para o comprimento de penetração de London λ (T), que é uma fina camada do material, 

justamente abaixo da superfície, onde o campo magnético não é expulso a temperaturas inferiores a 

Tc. 

   Em 1950 Ginzburg e Landau propuseram outra teoria fenomenológica para a SC [4]. Eles 

propuseram que a energia livre do material, no estado supercondutor, podia ser expandida em 

potências do parâmetro de ordem, ao estilo das teorias de transições de fase de segunda ordem 

formuladas por Landau em 1937. A minimização da energia livre, com respeito a mudanças no 

parâmetro de ordem e no campo magnético, deu lugar às equações de Ginzburg-Landau que 

explicam satisfatoriamente as duas propriedades experimentais básicas dos materiais 

supercondutores. Esta teoria dá origem ao comprimento de coerência ξ(T), que é o comprimento 

relacionado com a variação do parâmetro de ordem na região supercondutora a partir de uma região 

normal. 

   Outra característica importante dos supercondutores é o chamado efeito isotópico [5], descoberto 

em 1950. Experimentalmente é observado que a temperatura crítica dos supercondutores varia com 

a massa isotópica. Por exemplo, no mercúrio Tc varia de 4,185 K a 4,146 K quando a massa atômica 

varia de 199,5 para 203,4 u.m.a. A relação entre a massa do isótopo M e a temperatura crítica Tc é: 

Tc = constante x M -α         ( )2-I  

onde α é um parâmetro que depende do material, por exemplo, α = 0,45 para o Zn, ou α = 0,49 para 

o Pb. 

   Esta dependência de Tc com M foi uma descoberta importante para a formulação de uma teoria 

quântica da SC, pois ela sugere que os íons da rede estão envolvidos de maneira fundamental no 
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fenômeno da SC. Este fato levou a Fröhlich e Bardeen pensarem que o estado supercondutor teria 

caráter fônico, em outras palavras, os elétrons supercondutores interagem entre si através das 

vibrações da rede cristalina [6].  

   O primeiro passo nessa direção foi dado por Leon Cooper. Ele foi capaz de mostrar que se a 

interação com a rede for “ligada”, um elétron ao se mover pelo cristal acaba por atrair outro elétron.  

   A idéia física central da teoria é que primeiramente um elétron polariza o meio criando um 

excesso de íons positivos. Os íons criam uma região de carga positiva que atrai um segundo elétron, 

dando origem a uma interação efetiva de atração entre eles, mais forte que a interação repulsiva de 

Coulomb. Em outras palavras, a rede contribui a uma interação efetiva elétron-elétron que é 

atrativa!. Entretanto, a polarização do meio devido à interação com os elétrons de condução tem um 

forte caráter vibracional, e também tem associada resistência elétrica, onde os fônons têm um papel 

importante. A teoria de Bardeen, Cooper e Schrieffer (BCS) resolve este problema assumindo que a 

perda de energia experimentada pelo primeiro elétron é compensada pelo segundo, e desta maneira 

se estabelece uma forte ligação entre ambos através de um fônon da rede. Os elétrons assim 

emparelhados se denominam pares de Cooper [7], e podem se mover livremente sem dissipação de 

energia através do material, dando origem a supercondutividade. 

   Em 1957 John Bardeen, John Robert Schrieffer e Leon Cooper propuseram que todos os elétrons 

de condução do material podem formar pares de Cooper de tal forma que as fases de todas as 

funções de onda estejam correlacionas, dando lugar a uma função de onda macroscópica [6]. O fato 

dos elétrons se moverem correlacionados coletivamente também implica que os “choques” 

individuais com os íons, da rede cristalina não debilitam a corrente elétrica num supercondutor. 

Bardeen, Cooper e Schrieffer receberam o prêmio Nobel de Física em 1972 por essa teoria, 

conhecida como teoria BCS. 

   Cálculos detalhados mostram que a formação dos pares de Cooper só é possível se existe variação 

da energia de um dos envolvidos no processo for menor que a energia do fônon qωh . Nos metais 

podemos tomar ωq por ωD, a freqüência de Debye, que corresponde a uma temperatura típica da 

ordem de θD ≈ 100 K. Embora a temperatura de Fermi seja muito maior do que essa (TF ≈ 104 K), a 

baixas temperaturas os elétrons que participam do processo estão em uma faixa kBT  do nível de 

Fermi, e desde que T < θD, o processo de formação de pares pode ocorrer. 
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   Uma proeminente descoberta da teoria BCS enfatiza que é necessária uma quantidade de energia 

Eg = 2∆(T) para romper os pares de Cooper formando duas quase partículas. O valor de ∆(T) 

aumenta a partir de zero na temperatura crítica Tc até um valor limite igual à                               

Eg(0) = 2∆(0) = 3.528 kBTc  para T << Tc. É definido ∆ como o “gap” de energia no nível de Fermi; 

a magnitude do mesmo é dada por: 

)(1
2 Fo EV

D e
−≈∆ ωh       ( )3-I  

onde,  Vo é o potencial efetivo entre os elétrons. Como ωD ∝ M-1/2 , este resultado prevê a existência 

do efeito isotópico. O “gap” supercondutor é tipicamente da ordem de 5 meV, comparado com      

EF ≈ 5 eV.  

   A Fig. 1.1 mostra a comparação da equação ( )3-I  com resultados experimentais obtidos em 

vários elementos supercondutores. A boa coincidência quantitativa no ajuste da energia do “gap” é 

uma das mais decisivas verificações da teoria microscópica.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Outras quantidades são calculadas na teoria BCS, como o calor específico e o campo crítico. A 

previsão da teoria BCS para o calor específico dos elétrons supercondutores é: 

Fig. 1.1 - “Gap” de energia em função da temperatura 
em vários elementos supercondutores. A curva cheia é o 
resultado calculado a partir da teoria BCS. 

---     curva BCS 

Estanho 
Tântalo 
Nióbio 
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onde ( )2enm s=Λ . A dependência de ∆ com a temperatura explica o comportamento de Bc(T) 

(ver também equação I.1) mostrado na Fig. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Até antes de 1986 a temperatura crítica mais alta conhecida para um supercondutor era à do 

composto Nb3Ge, para o qual Tc = 23,2 K, e à teoria BCS previa que Tc poderia subir no máximo 

um ou dois graus.  

Fig. 1.2 - Dependência do campo crítico Bc com 
a temperatura para alguns elementos 
supercondutores. 
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   Porém, no inicio da década dos 70 foi estabelecido, baseando-se na teoria de Bardeen, Cooper e 

Schrieffer, que a SC não devia exceder os 30 K. Nessa época acreditava-se que Tc poderia subir no 

máximo dois graus, em algumas ligas exóticas. Só depois de algumas décadas é J.G. Berdnoz e 

K.A. Muller em 1986 [8], trabalhando no “IBM Research Laboratory” de Zurique (Suíça), 

encontraram um supercondutor de alta temperatura crítica com Tc ≈ 30K. O novo material, para 

surpresa de todos, era uma cerâmica de fórmula química La2CuO4, com Ba2+, Sr2+ ou Ca2+ 

substituindo pequenas quantidades de La3+. 

   Posteriormente C.W. Chu e colaboradores descobriram em 1987, uma nova cerâmica 

supercondutora de fórmula YBa2Cu3O7-δ com uma temperatura crítica superior à temperatura de 

ebulição do nitrogênio líquido [9]. A possibilidade de se utilizar um meio refrigerante mais barato, e 

a novidade científica do novo material descoberto lançaram a comunidade cientifica na nova era da 

SC: a Era dos Supercondutores de Alta Tc. 

     Com a descoberta dos novos supercondutores algumas questões teóricas ficarem em aberto. A 

teoria BCS não consegue explicar completamente as altas temperaturas críticas observadas nestes 

materiais. 

   A parir de 1987 vários outros óxidos supercondutores, do tipo cupratos, foram sintetizados e suas 

propriedades físicas estudadas como, por exemplo, o composto Tl2Sr2Ca2Cu3O10, que possui          

Tc ≈ 125 K.  Na Tabela I-1 pode-se observar o desenvolvimento dos materiais supercondutores mais 

importantes durante o período 1911-1994. 

   Devido ao fato de possuir compostos com Tc relativamente alta e com boas propriedades 

magnéticas, durante 56 anos o elemento Nb e suas ligas dominaram o terreno da SC (ex. para o 

NbTi, Tc = 13 K e Bc2 = 10 T,  e para Nb3Sn, Tc = 18,1 K e Bc2 = 22 T, onde Bc2 é o segundo campo 

crítico de um supercondutor tipo II).    

   O período compreendido entre 1930 e 1986 foi nomeado Era do supercondutor de Nióbio. 

Posteriormente um novo período teve início em 1986. Esse período foi denominado Era do Óxido 

de cobre porque a presença de cobre e de oxigênio exceto em raras exceções, era fundamental para 

se obter Tc maiores de 40 K. É também interessante notar que o mercúrio Hg foi o primeiro 

supercondutor a ser descoberto, e 82 anos mais tarde os compostos com mercúrio são os que 

apresentam as maiores temperaturas críticas. 
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   Paralelamente ao desenvolvimento das cerâmicas supercondutoras do tipo cuprato, foram 

surgindo outros materiais, também supercondutores, com propriedades interessantes. Em 1976 se 

descobriram compostos ternários nomeados fases de Chevrel [10], onde foi observada 

experimentalmente a coexistência de SC e magnetismo. 

 

   Materiais             Tc (K)  Ano           

Hg     4,1  1911 

Pb     7,2  1913 

Nb     9,2  1930 

NbN0.96    15,2  1950 

Nb3Sn    18,1  1954 

Nb3(Al3/4Ge1/4)   20-21  1966 

Nb3Ga    20,3  1971 

Nb3Ge    23,2  1973 

BaxLa5-xCu5Oy   30-35  1986 

(La0.9Ba0.1)2Cu4-δ   52  1986 

YBa2Cu3O7   93  1987 

Bi2Sr2Ca2Cu3O10   110  1988 

Tl2Ba2Ca2Cu3O10   125  1988 

HgBa2Ca2Cu3O8-δ   133  1993 

 

 

 

   Em tais materiais o estado supercondutor se estabelece a Tc<10 K, uma temperatura muito mais 

alta que o estado ferromagnético (FM) a  Tm<1 K. Ambas temperaturas são bastante baixas, e em 

geral a formação do estado FM destrói o estado supercondutor. Este fenômeno se denomina 

comportamento reentrante. 

   Embora exista uma estreita faixa intermediária de temperatura onde as ordens SC e FM 

coexistam, no estado intermediário a ordem FM exibe uma modulação em espiral, ou uma estrutura 

de domínios, dependendo da anisotropia magnética do sistema. A modulação do parâmetro de 

Tabela I-1. Recorde de temperatura de transição 
supercondutora  através dos anos. 
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ordem FM contribui para minorar o efeito de rompimento dos pares de Cooper, devido à interação 

de intercâmbio e à interação com o campo magnético externo. Ambas interações induzem uma 

diminuição das correntes responsáveis por expulsar o campo do interior do material, uma vez que 

campo interno excede o segundo campo crítico Bc2. 

   Um renovado e ainda maior interesse no estudo de materiais supercondutores emerge em 1999 

com a descoberta dos sistemas RuSr2GdCu2O8 (Ru-1212) e RuSr2(Gd,Ce)2Cu2O10 (Ru-1222) 

conhecidos como ruteno-cupratos [11-14]. Nestes materiais a transição magnética acontece a uma 

temperatura (Tm) bem maior que a temperatura da transição supercondutora Tc. Em Ru-1212         

Tm ∼ 132 - 138 K e Tc ∼ 45 K já para o Ru-1222 Tm ∼ 175 K e Tc ∼ 20 - 40 K. Uma surpresa rara é 

que a transição supercondutora não produz modificações significativas do parâmetro de ordem 

magnético indicando a possível coexistência espacial de SC e magnetismo. 

   Até aqui relatamos os experimentos básicos e as teorias fundamentais relacionadas com o 

fenômeno da supercondutividade. Esta é uma das áreas da Física do Estado Sólido que mais tem 

produzido resultados nos últimos anos (principalmente experimentais). A despeito disso, há no 

momento uma sensação de que uma compreensão teórica unificada desses novos materiais, ainda 

não foi alcançada. Estas discrepâncias motivaram as pesquisas desta tese, focalizada no estudo da 

natureza da SC e do magnetismo que ocorre nos ruteno-cupratos do tipo Ru-1212. 

   A tese está dividida em cinco capítulos e as conclusões generais: 

   Capítulo 1. Supercondutores num campo magnético  

- Para uma boa compreensão dos temas aqui tratados é necessário lembrar alguns detalhes teóricos 

gerais sobre a SC. Neste capítulo abordamos os aspectos e definições mais importantes, dentro de 

um enfoque clássico, que permitirão a compreensão dos capítulos seguintes. Em geral se define: o 

comprimento de coerência, o parâmetro de ordem supercondutor, os supercondutores homogêneos 

de segundo tipo, supercondutor cerâmico na presença do campo magnético, magnetização 

intergranular, estado crítico, coexistência de supercondutividade e magnetismo  entre outros.  

   Capítulo 2. Estrutura cristalina e caracterização estrutural e micro-estrutural do composto 

  RuSr2GdCu2O8 (Ru-1212) 

 - Neste capítulo apresentamos um resumo comparativo das propriedades estruturais e 

microestruturais dos sistemas Ru-1212 e YBa2Cu3O7-δ (YBCO). Este último amplamente conhecido, 
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embora, existam aspectos de caráter geral que ainda não estejam bem esclarecidos, como por 

exemplo: Os problemas do grau de oxidação ambivalentes do Cu nos planos supercondutores, etc. 

Também forem detalhados os cuidados envolvidos no processo de preparação das mostras. 

   Capítulo 3. Propriedades elétricas do composto Ru-1212 

 - Realiza-se um estudo da resistividade no estado normal e da temperatura de resistência zero do 

composto Ru-1212, para determinar o papel das interações magnéticas nos mecanismos de 

condução. Uma lei de Arrhenius foi usada para ajustar as curvas de resistividade. A energia 

potencial de ancoragem foi determinada das curvas de Arrhenius e reportada por primeira vez na 

literatura. Os resultados são comparados com os obtidos das curvas I-V de corrente critica.  

   Capítulo 4. Propriedades magnéticas do composto Ru-1212 

- As amostras de Ru-1212 e YBCO são caracterizadas magnéticamente. As interpretações dos 

resultados obtidos nos capítulo 2 e 3 se complementaram com as medições magnéticas apresentadas 

neste capítulo e revelam que as propriedades observadas em general podem ser interpretadas em 

termos da interação magnética que se estabelece entre os íons de Cu e Ru em Ru-1212, dando lugar 

a um dos mais relevantes resultados de esta tese, que é aprofundado no capítulo 5. 

   Capítulo 5. Influência dos planos de corte cristalográficos do composto RuSr2EuCu2O8 (Ru-1212) 

nas propriedades elétricas, magnéticas e supercondutoras 

 - Neste capítulo apresentamos os resultados da microscopia eletrônica de transmissão de alta 

resolução (HRTEM) realizada sobre defeitos planares existentes no interior dos grãos em uma 

amostra de RuSr2EuCu2O8. Interpretamos os resultados de nossas medidas elétricas e magnéticas 

tendo em consideração a informação fornecida do estudo micro-estrutural dentro dos grãos 

supercondutores. Nossos resultados experimentais sugerem em geral que estes defeitos podem ser 

responsáveis por algumas das anomalias observadas na transição supercondutora do composto    

Ru-1212. 

   Capítulo 6. Apresentamos as conclusões gerais deste trabalho. Também adicionamos IV 

apêndices que auxiliam a compressão dos diferentes aspectos teóricos e experimentais aqui 

apresentados.   



Introdução 

 

X 

Referências 

[1] H. Kamerlingh Onnes, Leiden Comm, 120b, 122b, 124c, (1911). 

[2] W. Meissner e R. Ochsenfeld, Naturissenschanften, 97, 1, (1997). 

[3] F. London e H. London, Proc. Roy. Soc, London, A155, 71, (1935). 

[4] V. L. Ginzburg e L. D. Landau, Zh. Eksperim. i Teor. Fiz., 20, 1064,  (1950). 

[5] E. Maxwell, Phys Rev., 78, 477,  (1950). 

[6] J. Bardeen, L. N. Cooper e J. R. Schrieffer, Phys. Rev., 108, 1175,  (1957). 

[7] L. N. Cooper, Phys. Rev 104, 1189, (1956). 

[8] J. G. Bednorz e K. A. Muller, Phys. B, 64, 189,  (1986). 

[9] C. W. Chu, P. H. Hor, R. L.  Ming, L.Gao, Z. J. Huang, e T. Q. Way, Phys. Rev. Lett, 58, 405, 

(1987). 

[10] M. Ishikawa e O. Fisher, Solid State Commun., 23, 39,  (1977). 

[11] L. Bauernfeind, W. Widder e H. F. Braun, Phys. C, 254, 151,  (1995). 

[12] Ludwing Bauerfeind, Wolfgang Widder e Hans F. Braun, J. Low Temp. Phys., 105, 1605,  

(1996). 

[13] J. L. Tallon, c. Bernhard, M. Bowden, P. Gilberd, T. Stoto e D. Pringle, IEEE Trans. Appl. 

Supercond., 9, 1696, (1999). 

[14] C. Bernhard, J. L. Tallon, Ch. Niedermayer, Th. Blasius, A.Golnik, E. Brucher, R. K. Kremer, 

D. R. Noakes, C. E. Stronach e E. J. Ansaldo, Phys. Rev. B, 59, 14 099, (1999).



 

 1 

 

 

________________________________________________ 

Capítulo 1 

Supercondutores num campo magnético 

_____________________________________________________ 

 

   Neste capítulo distinguiremos entre supercondutores tipo I, tipo II e cerâmicos, e mencionaremos 

outros conceitos básicos usados nos próximos capítulos. Também nos referiremos brevemente à 

coexistência da supercondutividade e o magnetismo em supercondutores cerâmicos de alta 

temperatura crítica, tipo II não ideais.  

 

 

1.1  O parâmetro de Ginzburg-Landau 

   Um resultado promissor da teoria Ginzburg-Landau (GL) [1], demonstrado por Gorkov [2] em 

1957, foi à existência dos supercondutores de segundo tipo. Dentro de certa faixa de valores do 

campo magnético, e para temperaturas abaixo da temperatura crítica, estes materiais podem ser 

penetrados por um campo magnético e não se comportam como supercondutores no sentido estrito 

da palavra, na realidade eles se encontram num estado misto ou intermediário.  

   A teoria GL introduz um comprimento característico denominado comprimento de coerência de 

GL. 

21
)(2

)(
* Tm

T
α

ξ h
=        ( )1-1
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   Este comprimento caracteriza a distância na qual a função de onda ψ(r) pode variar sem  

aumentar a energia livre do material. A função de onda ψ(r), descreve a densidade dos super-

elétrons dada por ns = |ψ(r)| 2. Fisicamente ψ(r) pode ser interpretada como a função de onda 

efetiva do movimento do centro de massa dos pares de Cooper perto da temperatura crítica.  

   Num supercondutor puro a temperaturas abaixo e longe da temperatura crítica ξ(T) ≈ ξo = 

constante e não depende da temperatura.  

   Por outro lado as equações de London [3] mostram que o campo magnético e a corrente dentro do 

material supercondutor decaem exponencialmente a partir da sua superfície com um comprimento 

característico λ . 

   A relação entre o comprimento de penetração λ e o comprimento de coerência define o parâmetro 

κ de GL. 

ξ
λκ =          ( )2-1  

 

   Em 1957, Abrikosov publicou um trabalho [4], onde estudou o que acontece com a teoria de GL 

nos limites λ < ξ e λ > ξ. Ele demonstrou que existe um valor exato para κ = 21 , que divide dois 

regimes supercondutores diferentes. Para distinguirmos os denominou da seguinte maneira: 

Supercondutores tipo I quando κ < 21  e supercondutores tipo II quando κ > 21 . 

 

 

1.2   Supercondutor tipo II (não ideal) 

   Um supercondutor de segundo tipo denomina-se ideal quando é homogêneo e não tem defeitos. 

Se for resfriado abaixo da sua temperatura crítica e, logo depois, aplicasse um campo magnético H, 

o supercondutor expulsa o campo do seu interior devido as supercorrentes de blindagem que 

circulam debaixo da superfície numa espessura λ 

   Se o campo externo continua aumentando, atingirá um determinado valor denominado primeiro 

campo crítico Hc1 acima do qual começa a penetrar abruptamente no material supercondutor, em 
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forma de tubos de fluxo denominados vórtices. Um vórtice é formado por um cilindro de raio ξ 

contendo um quantum de fluxo magnético Φo. O fluxo está rodeado por uma supercorrente que 

circula, no sentido dado pela lei de Ampère, em outro cilindro concêntrico de raio interior ξ e raio 

exterior λ. 

   Em virtude da competição entre a força de Lorentz, exercida sobre os vórtices pelas correntes 

superficiais de blindagem, e a interação repulsiva que existe entre eles forma-se no interior do 

supercondutor uma rede periódica conhecida como rede de Abrikosov. 

   Se o campo externo continua aumentando a rede de Abrikosov comprime-se de maneira que o 

material fica completamente penetrado, justamente quando o campo externo atinge o segundo 

campo crítico Hc2, e o supercondutor volta ao estado normal. Todo esse processo é reversível. 

   Nos supercondutores de segundo tipo que têm defeitos cristalinos e/ou falta de homogeneidade 

existe uma interação entre eles e os vórtices no estado intermediário. Os vórtices podem ficar 

aprisionados (ancorados) nos defeitos, conhecidos como centros de aprisionamento ou de 

ancoragem, e requer-se uma certa energia mínima para serem movidos dali. 

   A energia necessária para mover os vórtices se conhece como energia de aprisionamento ou 

energia potencial de ancoragem Uo (pinning centers). 

   Neste caso, a partir de Hc1, a penetração dos vórtices não acontece abruptamente porque vêm 

sendo retardados pelos centros de aprisionamento. 

   O estado onde a força de Lorentz, que impele os vórtices em direção ao interior do material, e as 

forças de aprisionamentos que impedem tal movimento se igualam, se conhece como Estado 

Crítico. 

 

 

1.3   Supercondutores cerâmicos 

   Um supercondutor cerâmico pode-se representar essencialmente como uma rede de grãos 

supercondutores interconectados por junções que apresentam características supercondutoras 

debilitadas.  
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   Em harmonia com o modelo de Clem [5], denominaremos intragranulares as propriedades ou 

parâmetros supercondutores referente aos grãos e denominaremos parâmetros inter-granulares (ou 

de Josephson) as regiões associadas a circulação de correntes que compreendem grãos e junções. 

   Se um campo magnético é aplicado num supercondutor que se encontra a temperaturas abaixo da 

sua temperatura crítica, a região inter-granular pode ter sido penetrada parcialmente pelo campo, 

mas, os grãos não. O valor do campo externo Hc1j acima do qual penetra o primeiro vórtice na 

região inter-granular se denomina primeiro campo crítico inter-granular. O segundo campo crítico 

intergranular (Hc2j) se define, de acordo com Civale [6], como aquele acima do qual todas as 

junções estão totalmente penetradas deixando os grãos não acoplados. 

   O diagrama de fase H-T da Fig. 1.2 oferece uma visão do comportamento do sistema granular em 

função dos parâmetros intra e inter-granular. 

 

 

 

 

As diversas fases presentes são: 

           Fase a) Estado Meissner em todo o material. 

Fase b) Estado parcialmente penetrado na região inter-granular e Meissner nos grãos. 

H c2j 

H 
  

Tcj 
    T   0   

H c1j   

H c1g   

  

H rev   H c2g   

a   

b   

c  

d   

e  

f  

Fig.1.2 - Diagrama de fase H versus T da 
penetração do fluxo magnético num 
supercondutor granular. 

Tcg
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Fase c) A região inter-granular está totalmente penetrada pelo campo externo, mas, os grãos 

continuam no estado Meissner. 

Fase d) A região inter-granular e a intragranular estão parcialmente penetrados. 

Fase e) A região inter-granular está totalmente penetrada pelo campo externo e os grãos 

estão parcialmente penetrados.  

Fase f) Situação idêntica a (e), mas desaparecem as forças de aprisionamento e o sistema se 

torna reversível. 

   Nos capítulos 3 e 4 estudaremos as propriedades elétricas e magnéticas das amostras nas regiões 

e, d , b e c do diagrama de fase  da Fig.1.2. 

 

 

1.4   Campo inter-granular 

   Se uma amostra supercondutora granular é submetida à ação de um campo magnético externo 

depois de resfriada abaixo da sua temperatura crítica, resfriamento na ausência do campo, (zero 

field cooled, ZFC) aparecerá um campo local inter-granular efetivo Heff como o resultado de duas 

contribuições básicas. Estabelece-se uma competição entre o próprio campo externo e certo campo 

Hgj (atua sobre as junções) associado com magnetização granular, Mg, devido as supercorrentes de 

blindagem que se estabelecem na superfície do grão supercondutor, como se pode observar na Fig. 

1.3.  

   Isto pode ser expresso na forma vetorial da seguinte maneira: 

 

)( effggjeff HMGHHHH −=+=
→→→

     ( )3-1  

    

Onde G é um fator geométrico característico da configuração dos grãos.   Pode-se observar que a 

magnetização granular é uma função do próprio campo inter-granular efetivo Mg(Heff), como 

demonstramos na referência [7]. 
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1.5  Energia potencial de aprisionamento Uo 

   Se um supercondutor tipo II não ideal se encontra parcialmente penetrado por um campo 

magnético, os centros de aprisionamento podem ser representados, numa visão energética, por 

poços de potencial de profundidade uniforme, Uo. Seguindo a teoria de Anderson-Kim [8] as 

flutuações térmicas podem fazer com que os vórtices pulem saindo do poço de aprisionamento. 

Esse movimento de vórtices vem associado de dissipação de energia. Este fenômeno é conhecido 

como salto de fluxo, (efeito Flux Creep). 

   No caso em que se aplica uma corrente de transporte através da amostra, a corrente interage com 

os vórtices produzindo uma força tipo Lorentz, perpendicular à corrente. No entanto, o movimento 

dos vórtices é freado pela força exercida sobre eles pelos centros de aprisionamento. Assim, nestes 

materiais, o movimento de vórtices só começa se a força de Lorentz (FL) é igual ou maior que a 

força de aprisionamento (FA). Este estado de equilíbrio se conhece como: estado crítico. Para FL>FA 

grão Junção 

H Mg 

Fig. 1.3 - Origem do campo intergranular em 
supercondutores granulares submetidos a um 
campo externo. 
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o movimento da rede de vórtices (rede de Abrikosov) é análogo a um fluxo viscoso, e se conhece 

como movimento de fluxo (flux flow). 

   A densidade de corrente máxima que pode circular por um supercondutor sem dissipar energia se 

denomina densidade de corrente crítica Jc. Se o supercondutor é de segundo tipo ideal, a rede de 

vórtices se move livremente, e como o movimento dos vórtices tem associado resistência elétrica, a 

densidade de corrente critica Jc= 0. 

   Na Fig. 1.4 se mostra uma curva típica de dissipação de energia ou voltagem em função da 

densidade de corrente critica Jc para um supercondutor tipo II não ideal. Se o efeito flux creep não 

existisse a corrente crítica Jc seria maior e igual a Jco. 

 

       

 

 

  regime 
flux creep  

  regime 
flux flow 

regime 
ôhmico 

Jc Jco 

a 

b 

c 

V 

J
 

 

 

 

 

1.6   Supercondutividade e magnetismo 

   Supercondutividade e magnetismo são dois fenômenos “antagônicos” [9]. A questão de como 

coexistem seus parâmetros de ordem na escala microscópica é na atualidade um problema que atrai 

o interesse de físicos teóricos e experimentais. 

Fig. 1.4 - Variação da voltagem com a densidade 
de corrente crítica num SC tipo II não ideal. 
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   Em supercondutores convencionais a presença de momentos magnéticos locais exerce um efeito 

de rompimento do singleto de spin dos pares de Cooper e, por conseguinte, a supercondutividade 

desaparece. Níveis de impurezas magnéticas da ordem de 1% podem resultar na destruição 

completa da supercondutividade. 

    

                           

 

Uniforme FM 

Modulação em  
espiral  
ou estrutura de 
domínios 

8.7 1.5 0.9 

ρρρρ 

T(K)  

 

 

      Experimentalmente, a coexistência de supercondutividade (SC) e ordem ferromagnética (FM) 

de longo alcance foi descoberta em 1976 nos compostos ternários ErRh4B4 [10] e HoMo6S8 [11]. 

Nestes materiais o estado SC se forma a temperaturas mais altas (Tc < 10 K) enquanto o estado FM 

se estabelece a Tm < 1,5 K. Em geral ambas são temperaturas baixas e a formação do estado FM 

eventualmente destrói a SC (comportamento reentrante). Embora existe uma estreita faixa 

intermediária de temperatura onde seus parâmetros de ordem coexistem ver Fig. 1.7. 

   Neste estado intermediário o parâmetro de ordem FM exibe uma modulação em espiral, ou uma 

estrutura de domínios, dependendo da anisotropia magnética do sistema. A modulação do 

parâmetro de ordem FM contribui para compensar o efeito negativo de rompimento de pares de 

Cooper. Em geral o momento magnético µ de um íon ferromagnético, na ausência de uma estrutura 

Fig. 1.7 – Coexistência da SC e magnetismo a baixas 
temperaturas [11].  



Capítulo 1. Supercondutores num campo magnético  
 

 

9 

de domínios, pode interagir com os elétrons de condução. Tais interações de quebra de pares são 

muito destrutivas para a SC e geralmente levam a fortes reduções na Tc. 

   Um interesse renovado, do papel dos parâmetros de ordem FM e SC, emerge com o recente 

descobrimento da coexistência de magnetismo (com uma apreciável componente FM) e ordem SC 

nos compostos denominados híbridos rutênocupratos, com fórmula química RuSr2GdCu2O8        

(Ru –1212) [12-15] e RuSr2(Gd,Ce)2Cu2O10 (Ru -1222) [15]. Uma rara surpresa é que a formação 

da SC não induz modificações significativas na ordem magnética. 

   O problema maior a ser resolvido é como o parâmetro de ordem SC se modifica na presença da 

ordem magnética, e quais são os mecanismos de interação que conduzem à coexistência da SC com 

o magnetismo. As respostas mais recentes se encontram no modelo teórico desenvolvido por Fulde, 

Ferrell, Larkin e Ovchinnikov (FFLO) [16] e na teoria que descreve a formação espontânea de 

vórtices (Spontaneous Vortex Phase, SVP) [17,18]. Ambos fenômenos serão novamente citados no 

capítulo 4. 

 

 

 

 



Capítulo 1. Supercondutores num campo magnético  
 

 

10 

1.7  Referências 

[1] V. L. Ginzburg e L. D. Landau, Zh. Eksperim. i Teor. Fiz. 20, 1064, (1950). 

[2] L. P. Gorkov, Zh. Eksperim. i Teor. Fiz. 36,1918, (1959). 

[3] F. London e H. London, Proc. Roy. Soc (London) 71, A141, (1935) 

[4] A. A. Abrikosov, Zh. Eksperim i Teor. Fiz. 32, 1442, (1957). 

[5] J. R. Clem, Physica C 153-155, 50-55, (1988). 

[6] L.Civale, Tesis de PhD, Instituto Balseiro, Argentina, (1989). 

[7] E. Altshuler, R. Cobas, A. J. Batista, C. Noda, L. E. Flores, C. Martínez e M. T. D. Orlando, 

Phys. Rev. B. 60, 3673, (1999). 

[8] P. W. Anderson e Y. B. Kim, Rev. Mod. Phys, 36, 39, (1964) e Phys. Rev. Lett, 9, 309, (1962).  

[9] V. L. Ginsburg, Sov. Phys. JETP 4, 153, (1957). 

[10] C. G. Kuper, M. Revzen e A. Ron, Phys. Rev. Lett. 44, 1545, (1980) 

[11] O. Fischer, Phys. Rev. Lett. 55, 2972, (1985). 

[12] L. Bauernfeind, W. Widder, H. F. Braun, Physica C 254, 151, (1995). 

[13] L. Bauerfeind, Wolfgang Widder e Hans F. Braun, J. Low Temp. Phys. 105, 1605, (1996). 

[14] J. L.Tallon, C. Bernhard, M. Bowden, P. Gilberd, T. Stoto e D. Pringle, IEEE Trans. Appl. 

Supercond. 9, 1696, (1999). 

[15] C. Bernhard, J. L. Tallon, Ch. Niedermayer, Th. Blasius, A.Golnik, E. Brucher, R. K. Kremer, 

D. R. Noakes, C. E. Stronach e E. J. Ansaldo, Phys. Rev. B 59, 14 099, (1999). 

[16] P. Fulde e R. A. Ferrell, Phys Rev 135, (1964). 

[17] W. E. Pickett, R. Weht, e A. B. Shick, Phys. Rev. Lett. 83, 3713, (1999). 

[18] I. Felner, Phys. Rev. B 55, 3374, (1997). 



 

 11 

 

 

________________________________________________ 

Capítulo 2 

Estrutura cristalina e caracterização estrutural e micro-estrutural 
do composto RuSr2GdCu2O8 (Ru-1212) 

_____________________________________________________ 

   Uma investigação experimental em estado sólido, quase sempre começa por um estudo da 

estrutura cristalina do sistema sob análise. De maneira geral podemos afirmar que todas as 

propriedades de um sólido cristalino se relacionam de um jeito ou de outro a sua estrutura cristalina. 

Neste capítulo apresentamos um resumo comparativo das propriedades estruturais mais importantes 

dos sistemas YBa2Cu3O7 (YBCO) e RuSr2GdCu2O8 (Ru-1212). O primeiro é uma boa referência de 

um cuprato convencional. 

 

 

2.1  Propriedades estruturais do composto YBa2Cu3O7 (YBCO) 

    Na Fig. 2.1 mostra-se o difratograma de raios-X do sistema YBCO, amplamente estudado na 

literatura. Está bem estabelecido, de vários estudos de difração de raios-X e difração de nêutrons, 

que a fase de YBCO com uma temperatura de transição supercondutora Tc maior que 90 K é 

ortorrômbica [1-6]. 

   A estrutura cristalina (Fig. 2.2) é normalmente descrita em termos de planos ou camadas de Cu-O, 

e cadeias de Cu-O. Os planos de Cu-O ocupam dois sítios em ambos lados dos átomos de Y. Os 

átomos de Cu nos planos têm uma coordenação piramidal com cinco oxigênios, enquanto os átomos 

de Cu das cadeias apresentam coordenação planar com quatro oxigênios. O grupo espacial 
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que descreve a estrutura cristalina  satisfatoriamente é Pmmm ( 1
2hD , No. 47 nas tabelas 

internacionais). 

                      

20 30 40 50 60

0

1000

2000

3000

4000

5000

(1
0
0
)

(2
1
3
)

(1
2
3
)

(2
0
0
)

(0
2
0
)

(1
1
3
)

(1
0
4
)

(1
0
3
)

(1
1
0
)

 

 

in
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

)

2θθθθ

YBa
2
Cu

3
O

7-δ

 

 

 

                          

YBa2Cu3O7   

 Fig. 2.2 - Estrutura do sistema ortorrômbico YBCO. 
As cores servem para identificar os átomos.  

Figura 2.1 Difração de raios-X para o composto YBa2Cu3O7.  
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   Uma revisão dos recentes estudos de difração de nêutrons e de absorção de raios-X para a 

determinação da ordem magnética e o grau de oxidação do cobre revela os seguintes resultados. 

I- As propriedades elétricas do sistema YBa2Cu3O6+δ são fortemente dependentes do 

conteúdo de oxigênio nas cadeias. Para δ > 0,4 o material tem uma estrutura 

ortorrômbica e apresenta supercondutividade, entretanto para δ < 0,4 o sistema é um 

isolante antiferromagnético com uma estrutura tetragonal [7,8].      

II- O estado de oxidação formal do YBCO é comumente identificado como 

Y3+(Ba2+)2(Cu2+)2Cu3+(O2-)7 com os íons Cu3+ nas cadeias [9,10]. Não obstante análises 

cuidadosas de absorção de raios-X [11-13] demonstram que o estado de oxidação Cu3+ é 

pouco provável. Nestes estudos todos os átomos de Cu tem estado de oxidação 2+.    

III- Os Cu localizados nas cadeias do composto isolante YBa2Cu3O6 apresentam um estado 

de oxidação Cu1+ [14].     

IV- Medidas de absorção de raios-X revelam que quando os oxigênios são removidos em 

YBa2Cu3O7, os íons Cu
2+ das cadeias se convertem automaticamente em Cu1+ [11]. 

V- Na fase tetragonal, para δ < 0,4; não se observa ordenamento magnético dos átomos de 

cobre da cadeia. Por outro lado, é identificada uma ordem antiferromagnética 

envolvendo os átomos de cobre dos planos. Os spins dos Cu2+ formam uma rede de Neel 

simples com direção de alinhamento perpendicular a o eixo c [15]. 

VI- A temperatura de Neel (TN) para δ < 0,4 é da ordem de 500 K e o valor médio dos 

momentos magnéticos ordenados por íon Cu2+ é de aproximadamente 0,66 µB, muito 

perto do valor predito teoricamente [16].  

VII- Medidas de difração de nêutron demonstram que a ordem antiferromagnética de longo 

alcance está presente em toda fase tetragonal com TN decrescendo gradualmente até zero 

na fronteira entre as fases ortorrômbica e tetragonal quando δ = 0,4. O decrescimento de 

TN é explicado em termos da frustração magnética devido aos íons Cu2+ localizados nos 

sítios das cadeias, com o correspondente incremento no conteúdo de oxigênio. Em 

conclusão para pequenas concentrações de oxigênio a supercondutividade desaparece e 

aparece ordenamento antiferromagnético acontecendo também uma transição metal-

isolante [16-18]. 
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   Muitos acreditam que as propriedades supercondutoras dependem do estado de oxidação do Cu. 

Os fatores que determinam o estado de oxidação são: estequiometria de oxigênio, tamanho de 

ligação Cu-O, pressão externa, estabilidade estrutural, entre outros [5,19,20]. Estes fatores estão 

fortemente interligados, e não é fácil de se elucidar completamente como estão relacionadas com a 

estrutura.  

   Os parâmetros de rede são determinados pela acomodação entre as distâncias de ligação nas 

camadas de Ba-O e nos planos de Cu-O. Por exemplo, à distância Ba-O = 3,86 Å e Cu-O = 4,22 Å, 

mas o parâmetro de rede é de 3,88 Å. Para ajustar a estrutura os planos de Cu-O, comprimem-se e 

os planos de Ba-O ficam expandidos. Por essa razão se originam as deslocações nos planos de Cu-O 

(ver Fig. 2.3a). Os mesmos são submetidos a tensões internas que vem das diferentes camadas; este 

é um dos fatores que determina a estabilidade estrutural dos cupratos supercondutores [5]. 

   Outra característica importante desse sistema é o pequeno comprimento de coerência na direção 

do eixo c, ξ c(0) ∼ 4 Å, entretanto ξ ab (0) ~ 35 Å . É claro que ξ c(0) é quase igual ao espaçamento 

entre os planos adjacentes de Cu-O, este fato sustenta os modelos bidimensionais (2D) que atribuem 

a supercondutividade ao planos de Cu-O [21].    

   O valor relativamente alto da temperatura crítica (∼ 90 K) pode excluir a explicação dos pares de 

elétrons em termos de uma interação elétron-fônon [22]. Entretanto, uma resposta experimental 

para que se entenda o mecanismo da supercondutividade nesse sistema necessita de resolver duas 

questões básicas: 

1- O grau de oxidação dos cátions envolvidos. 

2- A natureza dos portadores de carga responsáveis por as supercorrentes e como eles 

interagem com a estrutura cristalina. 

   Apesar dos esforços realizados, até hoje, as respostas para estas perguntas não são imediatas nem 

universalmente óbvias.   
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2.2  Propriedades estruturais do composto Ru-1212 

   A estrutura cristalina do composto Ru-1212 é similar á estrutura do YBCO como se pode observar 

na Fig. 2.3-b, onde íons de Y e Ba são substituídos pelo Gd, e Sr respectivamente. Por último os 

íons Cu (da cadeia atômica) são substituídos pelo Ru. No entanto, como o íon Ru é (formalmente) 

pentavalente, ele atrai mais um átomo de oxigênio resultando numa estrutura tetragonal.  

 

                ( a)                      ( b) 

                

O

Cu

Ba,  Sr

Y, Eu

Ru

O

Cu

Ba,  Sr

Y, Eu

Ru
                                

 
              

 

 

   

   O grupo espacial determinado por experimentos de nêutrons [23] é P4/mmm ( 1
4hD , No. 123). Os 

átomos de Ru encontram-se no centro de um octaedro formados por seis íons de oxigênio (quatro 

ORu no plano e dois Oapical na direção do eixo-c), enquanto que os átomos de Cu encontram-se numa 

posição coordenada por cinco íons de oxigênio (quatro no plano a-b e um Oapical), numa forma 

piramidal igual ao sistema YBCO. A distância interatômica de Cu-Oapical  (2,190 Å) é muito maior 

que a de Ru-Oapical (1,912 Å) e, então, o Cu tem uma interação relativamente fraca com Oapical. Desta 

forma, a supercondutividade pode ser considerada como uma estrutura eletrônica bidimensional 

Fig. 2.3 - Estruturas de: (a) YBCO,  (b) Ru-1212.  

Gd 
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(2D) nos planos de Cu-O.Os octaedros RuO6 estão rotacionados de um ângulo de aproximadamente 

14o em torno do eixo-c, para preencher mais eficientemente o espaço e ajustar a estrutura com os 

seguintes parâmetros de rede a = b ≈ 3,84 Å e c ≈11,6 Å [24]. A estrutura dos octaedros 

rotacionados em  Ru-1212 é análoga a uma estrutura do YBCO, substituindo o Ba por Sr [25]. O 

pequeno raio dos íons Sr2+ faz com que o composto com estequiometria YSr2Cu3O7 seja muito 

instável. Contudo, sobre alta pressão de oxigênio, pode-se formar, exibindo propriedades 

supercondutoras a temperaturas mais baixas [26]. O aumento do conteúdo de oxigênio e a presença 

de octaedros rotacionados parecem ser cruciais para estabilizar a estrutura do cristal. 

 

 

 

 

 

 

 

   Na Fig. 2.4 mostra-se esquematicamente a diferença no ordenamento local dos átomos de 

oxigênio nas cadeias do composto YBCO e nos planos dos octaedros do composto YSCO, sendo 

neste último similar ao que acontece no composto Ru-1212.  Estas distorções estruturais presentes 

Fig. 2.4 - Ordenamento atômico de (a) Cadeias 
no sistema YBCO, (b) Rotação dos planos nos 
octaedros do sistema YSCO, similar no Ru-1212. 
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em YSCO,  e também em Ru-1212 retardam o crescimento dos grãos e dificultam a sinterização 

destes compostos. As propriedades supercondutoras podem depender de sutilezas durante o 

processo de preparação das amostras [27]. 

   Embora alguns autores não duvidem da existência de supercondutividade nos rutenocupratos há 

resultados conflitantes. O espectro de dados publicados estende-se desde amostras não 

supercondutoras até amostras que exibem resistência zero e sinal diamagnético, quando resfriadas 

em ausência de campo magnético (ZFC), mas sem apresentar efeito Meissner quando resfriadas na 

presença do campo (FC). Eventualmente também têm sido obtido amostras com sinal diamagnético 

após um processo de FC [28].    

   Existem também diversos resultados contraditórios relativos à ordem magnética em Ru-1212. 

Inicialmente foi especulado que esse sistema apresentava uma ordem antiferromagnética (AFM) nas 

camadas de RuO2 [27, 28]. Posteriormente relatou-se que o Ru-1212 se ordenava 

ferromagnéticamente (FM) com os momentos de Ru possivelmente alinhado ao longo do plano ab 

ou na direção do eixo-c [29]. Entretanto um estudo de difração de nêutron realizado recentemente 

[30] forneceu, evidências de ordem AFM com TN = 136 K. 

   Uma pergunta, ainda não respondida, é como se estabelece uma fase supercondutora (SC), 

microscopicamente uniforme, na presença de ordem magnética. 

 

 

2.3   Método de Preparação 

   O composto investigado foi preparado utilizando o método convencional de reação no estado 

sólido. Com o objetivo de eliminar a maior quantidade de impurezas e obter amostras homogêneas, 

os óxidos de alta pureza RuO2, SrCO3, CuO e Gd2O3 foram pesados misturados e bem macerados, 

em proporções estequiométricas adequadas, antes de receberem os tratamentos térmicos. Um 

tratamento térmico prévio foi realizado ao ar a 960 
o
C durante 16 horas. Depois foi realizada uma 

calcinação em fluxo de nitrogênio a 1010 
o
C durante 10 horas para evitar a formação de SrRuO3, 

seguidas por reações em fluxo de oxigênio a 1050 
o
C e 1055 

o
C durante 24 horas cada. A amostra 

foi macerada e prensada entre cada passo. Subseqüentemente, a amostra preparada foi aquecida a 
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1060 
o
C em fluxo  de oxigênio por 7 dias e resfriada lentamente até a temperatura ambiente a uma 

taxa de 1
o
C/min em atmosfera de oxigênio. 

   Para efeito de avaliação e comparação, no Apêndice III e nas referências 27 e 31 encontra-se uma 

revisão detalhada de como os tratamentos térmicos podem influir no tamanho de partícula. Também 

se estudam os efeitos das diferentes atmosferas, temperatura e duração dos tratamentos, sobre a 

microestrutura. 

   Para obter a amostra de YBCO, foi usado o mesmo procedimento padrão do método do estado 

sólido, pós de alta  pureza BaCO3, CuO, e Y2O3  foram pesados e misturados para obter a 

composição nominal YBa2Cu3O7. As calcinações sucessivas foram realizadas em ar, 

sucessivamente, a 900, 920, e 940 
o
C durante 16 horas cada. A amostra foi macerada e prensada 

entre cada tratamentos. Finalmente, após serem macerados durante 1 hora, os pós foram 

compactados a 0,3 GPa. A amostra resultante foi sintetizada a 950 
o
C durante 16 horas, em ar, com 

uma taxa de aquecimento e esfriamento de 1 
o
C/min. 

   Para realizar os diferentes tratamentos térmicos usamos um forno tubular de alta precisão e 

estabilidade. As pesagens se realizaram numa balança digital com precisão de 0,01 mg.   

 

 

2.4   Difração de raios-X 

   Os padrões de difração de raios-X (XRD) foram coletados à temperatura ambiente com um 

difratômetro universal de pó modelo Simens D-5000, usando a radiação Kα do Cu (λ = 1,5406 Å). 

A variação do ângulo de espalhamento 2θ foi de 20o a 60o com uma velocidade de 2o /min. 

   O padrão XRD correspondente da amostra de YBCO (ver figura 2.1) apresentou-se de completo 

acordo com os padrões comumente reportados na literatura para este composto [23]. Também não 

foram  observadas  linhas espúrias o que garante uma amostra com grãos de boa qualidade como 

comprovaremos posteriormente das micrografias de varredura MEV. 

   O diagrama de XRD do Ru-1212 é apresentado na Fig. 2.5-a. Quase todos os picos podem ser 

identificados com o método de refinamento Rietveld supondo uma estrutura tetragonal com 

parâmetros de rede a = 3,837 Å e c = 11,54 Å (ver também Apêndice  III). Entretanto, há umas 
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reflexões (com intensidade menor que 1%) marcadas por círculos, não pertencentes à fase Ru-1212 

difícil de identificar dos diagramas de XRD. Na tentativa de eliminar, ainda mais, os picos espúrios 

fizemos amostras com ligeiras variações na composição. As composições nominais Ru1-

xSr2GdCu2+xO8 do cátion com x = 0,2 e 0,4 resultaram em amostras com outros picos intensos não 

pertencentes à fase Ru-1212 (ver os padrões de difração b e c na Fig. 2.5). Similarmente a 

resultados prévios [27], verificamos que estes picos pertencem à formação da fase Sr2GdRuO6 e 

CuO [32]. Como veremos mais adiante as propriedades SC também foram fortemente modificadas. 

   No caso Ru-1212 com x = 0, muitos autores não têm encontrado diferenças entre os XRD das 

amostras supercondutoras e não supercondutoras [33]. Embora tenhamos concluído que a 

composição estequiométrica  (1: 2: 1: 2) é a composição verdadeira de nossa amostra Ru-1212 (para 

x = 0) uma correlação direta entre as propriedades SC e as mudanças estruturais também não foi 

observada a priori de nossos difratogramas de raios-X. 
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Fig. 2.5 - Difratograma de raios-X de (a) Ru-1212, 
(b) Ru1-xSr2Cu2+xO8 com x = 0,2 e (c) Ru1-

xSr2Cu2+xO8 com x = 0,4. 

 

Intensidade (u.a)  



Capítulo 2. Estrutura cristalina e caracterização ... 

 

20 

2.5 Microscopia eletrônica de varredura 

   A microestrutura das amostras foi estudada usando-se um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) JEOL modelo JSM 5900. A imagem de MEV para o YBCO é mostrada na Fig. 2.6. Suas 

características principais são típicas deste tipo de cerâmica.  Duas populações de grãos foram 

identificadas, uma com tamanho médio de 200 µm e outra menor com um tamanho de grão média 

de 5-20 µm, com alta densidade e boa conectividade entre eles. 

   A imagem de MEV de Ru-1212 com x = 0 é mostrada em Fig. 2.7. Foram identificadas também 

duas populações de grãos livres de impurezas: grãos com um tamanho médio de ~ 25 µm e grãos 

menores com um tamanho médio de  ~ 3 µ m. A análise quantitativa realizada sobre as duas 

populações de grãos revela que não estão relacionados com duas fases diferentes, sendo ambas 

estequiométricas com composição Ru-1212. O fato de termos obtido uma população de grãos bem 

maiores de 3 µm  confere a nossas amostras e aos resultados um valor adicional se tomarmos em 

consideração que os valores freqüentemente reportados na literatura estão na faixa de apenas entre  

1 e 10 µm [27].  

 

 

 

 

 
Fig. 2.6 - Microestrutura da amostra YBCO. 
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   A microestrutura das amostras Ru1-xSr2GdCu2+xO8 com x = 0,2 e 0,4 não apresentaram nenhuma 

diferença notável no tamanho dos grãos quando comparada a amostra com x = 0, entretanto, foi 

detectada a segregação de uma pequena quantidade de impurezas. De acordo com os difratogramas 

de raios-X e com os estudos quantitativos (EDX) a fase detectada tem composição Sr2GdRuO6 o 

que não é de estranhar tendo em consideração que esta fase se forma durante os tratamentos 

intermediários em fluxo de nitrogênio Sr2GdRuO6 + 2CuO sendo um precursor da fase Ru-1212 

[27]. Exatamente na superfície dos grãos e na região inter-granular é onde as propriedades 

supercondutoras estão deprimidas por conta da elevada porosidade, da segregação de óxidos dos 

precursores, e em algumas ocasiões, a formação de fases não estequiométricas com estrutura 

desconhecida [33, 34]. Conseqüentemente  atribuímos às impurezas distribuídas nas regiões 

intergrãos, os picos adicionais marcados por círculos em nossos XRD para x = 0,2 e 0,4. De fato, 

tem sido provado que fases secundárias não estão presentes em Ru-1212 com x = 0, McLaughlin e 

colaboradores [24] realizaram medidas de difração do elétron em áreas selecionadas (SAED), e de 

microscopia de transmissão de elétrons de alta resolução (HRTEM).  Estes estudos confirmaram a 

cela unitária tetragonal esperada para Ru-1212 e a microscopia indicou desta vez uma estrutura de 

múltiplas - domínios no interior dos grãos.  Entretanto, pontos fracos adicionais no padrão de SAED 

indicaram que existe uma outra superestrutura.  Os autores concluíram que esta superestrutura 

Fig. 2.7 – Microestrutura da amostra Ru-1212. 
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(observada pela difração do elétron, mas raramente nos XRD) tem sua origem nas rotações dos 

octaedros RuO6 (ver item 2.2) com ordem de longo alcance, e dividem a estrutura no interior dos 

grãos em subdomínios nanométricos com tamanhos entre 50 e 200 Å. 

    

 

2.6   Discussão e Conclusões 

  Apresentamos um resumo detalhado das propriedades estruturais dos compostos YBCO e as 

principais mudanças estequiométricas que originam a estrutura Ru-1212. Também foram 

estabelecidas suas semelhanças e diferenças.  

       A presença de octaedros rotacionados, e o correspondente aumento do conteúdo de oxigênio 

são cruciais para estabilizar a estrutura cristalina do Ru-1212 similarmente ao que acontece no 

composto YSCO. Mostrou-se esquematicamente a diferença no ordenamento local dos átomos de 

oxigênio nas cadeias do composto YBCO e nos planos dos octaedros do composto YSCO, sendo 

neste último um exemplo do que acontece nos octaedros do composto Ru-1212. 

      Acredita-se que a supercondutividade é localizada nos planos de Cu-O, enquanto que as 

propriedades magnéticas são atribuídas aos átomos de Ru. Contrariamente ao que se observa no 

sistema YBCO onde a supercondutividade e magnetismo são excludentes, e ambos acontecem nos 

planos de Cu-O. 

  Apresentamos também uma revisão detalhada de como os tratamentos térmicos podem influir no 

tamanho de partícula. Também se estudam os efeitos das diferentes atmosferas, temperatura e 

duração dos tratamentos (sobre a microestrutura indicamos ver o Apêndice III). 

      Nossos estudos de XRD apresentam evidências, de que a formação de impurezas em Ru-1212 

com x = 0 pode estar acontecendo em proporções muito pequenas (<1%). Entretanto, tais  

impurezas não foram observadas nas imagens de MEV. Ambos resultados indicam que possíveis 

mudanças estruturais no interior dos grãos poderiam originar as reflexões marcadas com círculos 

em nossos XRD.  

   Estudos prévios de difração do elétron em áreas selecionadas (SAED), e de microscopia de 

transmissão de elétrons de alta resolução (HRTEM) realizados por McLaughlin e colaboradores 

[24] tem provado que as fases secundárias não estão presentes em Ru-1212 para x = 0.  Eles 
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confirmaram a cela unitária tetragonal esperada para Ru-1212 e nossas suspeitais da possível 

existência  de mudanças estruturais no interior dos grãos. 

   Estes resultados motivaram nosso estudo de microscopia eletrônica de transmissão de alta 

resolução (HRTEM) realizado no interior dos grãos apresentado e discutido no capitulo 5, Este 

estudo é uma tentativa de elucidar quais seriam estas mudanças estruturais,  sua influência nos 

difratogramas de raios-x e nas propriedades SC do composto Ru-1212.       
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________________________________________________ 

Capítulo 3 
 

Propriedades elétricas do composto Ru-1212 

_____________________________________________________ 

 
   Um estudo detalhado das propriedades elétricas do sistema Ru-1212 é apresentado neste capítulo. 

Discutimos também os resultados para uma amostra de YBCO, devido ao fato de constituir uma 

referência de um cuprato convencional com estrutura cristalina muito similar ao composto Ru-1212 

tal como foi discutido no capítulo 2. 

 

 

3.1  Transição Resistiva 

      Medidas da resistividade foram realizadas aplicando-se o método padrão das quatro pontas, 

usando uma corrente alternada < 1mA. Cada uma das amostras foi previamente cortada em forma 

de barra com 8 mm3 (10 x 0,8 x 1). Contatos elétricos de alta qualidade foram feitos com tinta de 

prata. 

   Na Fig. 3.1 apresentamos os resultados das transições resistivas para Ru1-xSr2GdCu2+xO8 com      

x = 0, 0,2 e 0,4; normalizadas ao valor ρo (260 K). Observa-se uma ampla transição resistiva que 

remanesce muito sensível aos pequenos aumentos de x [1]. O detalhe na figura mostra as curvas da 

derivada da resistividade dρ/dT obtidas por cálculos numéricos convencionais [2]. Dois máximos, 

ou picos superpostos, estão claramente visíveis (para todas as amostras), indicando que as 

transições resistivas ocorrem em duas etapas. 
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   Tradicionalmente, a existência de dois picos nas curvas da derivada é interpretada como devido a 

transição da região intra-granular, que começa em uma temperatura crítica (T1) com um pico 

intenso, seguida pela transição da região inter-granular exibindo resistência zero a uma temperatura 

crítica mais baixa (T2) com um pico bem menor em intensidade [3].  
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   No sistema Ru-1212, a intensidade do pico correspondente a temperatura crítica T2 da transição 

intergranular é muito maior quando se compara com as cerâmicas convencionais. Este 

comportamento anômalo é característico deste composto e ainda não está completamente entendido. 

O fato de a transição ocorrer em duas etapas é uma conclusão que se deriva deste comportamento 

atípico, muito bem definido, observado nas curvas dρ/dT. 

   Definindo a largura da transição como ∆T = T1-T2 obtém-se os seguintes valores: ∆T = 9 K, 6 K e 

4 K para x = 0; 0,2 e 0,4 respectivamente.     

   Baseado no aumento de T1 para x maiores podemos concluir que as estruturas, do tipo Ru-1212, 

com composições 0,  0,2 e 0,4 foram obtidas conforme previamente reportado [1]. Entretanto, os 

difratogramas de XRD (ver seção 2.4) indicam que existem outras fases de impurezas para x ≠ 0. 

Fig. 3.1 - Dependência da resistividade com a temperatura 
para Ru1-xSr2GdCu2+xO8 com x = 0, 0.2 e 0.4. O detalhe 
mostra as curvas derivadas dρ/dT. 
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   O aumento do conteúdo de impurezas com o incremento de x está relacionado com uma maior 

instabilidade da estrutura cristalina. Amostras com x ≠ 0 são estáveis somente depois de uma 

síntese em condições de alta pressão de oxigênio [1]. 

   Por outro lado uma diminuição de ∆T com o aumento de x indica que os compostos com maior 

conteúdo de Ru apresentam uma transição larga (de até 30 K tem sido reportado na literatura [1] 

não características de cerâmicas SC com uma única fase. Conseqüentemente era de esperar uma 

maior mudança estrutural na região inter-granular ou/e intragranular para Ru1212 com x = 0. Tais 

mudanças estruturais na região intergranular não foram observadas nas micrografias obtidas por 

MEV. 

   Nos parágrafos seguintes estudaremos exaustivamente as propriedades elétricas de Ru-1212 para 

a amostra com x = 0 que, apesar de ter a temperatura crítica mais baixa e uma transição SC larga, 

apresenta o menor conteúdo de impurezas (< 1 %). 

 

 

 

3.2   Papel das interações magnéticas nos mecanismos de condução em Ru-1212 

   Com objetivo de determinar o possível papel das interações magnéticas sobre os mecanismos de 

condução e seus efeitos sobre as temperaturas críticas, foram realizadas medições da dependência 

da resistividade com a temperatura e o campo magnético, na região normal, para o composto Ru-

1212. Na Fig. 3.2 apresentamos tal dependência, usando uma ampla janela de campo magnético 

aplicado, até 90 kOe. 

   A resistividade no estado normal exibe um mínimo que pode ser atribuído ao efeito Kondo [4,5]. 

O desvio da linearidade é conectado com a existência de um momento magnético localizado na sub-

rede de spin do plano de Ru. O elétron de condução é magnetizado na vizinhança do spin; esta 

magnetização causa uma interação indireta de troca [6] entre dois momentos magnéticos de spin de 

modo que um segundo elétron percebe a magnetização induzida pelo primeiro. O sistema de spin é 

acoplado pela magnetização induzida no gás de elétrons de condução e como resultado obtemos um 

aumento na resistividade da amostra.  
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   Devido a uma contribuição tipo Kondo a resistência depende de forma logarítmica com a 

temperatura: 

( ) ( )Tln T  TR CBA ++=     ( )1-3   

   Como resultado do ajuste da expressão ( )1-3 , na região normal das curvas de resistividade, os 

pesos do comportamento linear e logarítmico são determinados pela magnitude dos coeficientes B e 

C respectivamente. Para temperaturas abaixo de 130 K, justo onde aparece ordenamento magnético, 

o peso do coeficiente C desempenha um papel mais relevante no ajuste das curvas experimentais. 

   O comportamento do coeficiente C, que antecede a contribuição Kondo (termo logarítmico), em 

função do campo magnético, e da temperatura de resistência nula TR=0 é mostrado nas Figs. 3.3 e 

3.4 respectivamente. Observa-se que a contribuição do termo logarítmico C(H) decresce 

rápidamente com o incremento do campo magnético, ver figura 3.3.    
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Fig. 3.2 - Resistência em função da temperatura para campos 
magnéticos na faixa de 0.1 até 90 kOe.  
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Fig. 3.3 - Coeficiente C do termo logarítmico em função do 
campo magnético aplicado. 

Fig. 3.4 - Coeficiente C do termo logarítmico em função da 
temperatura de resistividade nula, para diferentes campos 
magnéticos. 
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      O comportamento de C (H,T) ∼ constante para TRo >15 K e H< 1 kOe  (ver figura 3.4) indica 

que o mecanismo tipo Kondo (termo logarítmico da equação 3.1) só pode ser considerado para 

explicar os efeitos resistivos observados na região normal da curva de resistividade na presença de 

campos magnéticos na faixa entre 0 < H < 1 kOe  (Fig. 3.2). Para altos campos e baixas 

temperaturas a contribuição deste mecanismo torna-se pouco significativa. 

   Para esclarecer por que o mecanismo tipo Kondo desaparece ou se reduz significativamente 

durante a transição supercondutora, é necessário um estudo detalhado das interações magnéticas dos 

elétrons de condução com a sub-rede de spin dos átomos de Ru na presença de campos magnéticos 

intensos; ou melhor, é essencial entender o mecanismo pelo qual se estabelece a supercondutividade 

na presença de ordem magnética de longo alcance. 

 

 

3.3  Transição intragranular 

   O comportamento da resistividade na região da transição supercondutora, para Ru-1212 e YBCO, 

em função do campo magnético aplicado é apresentado nas figuras 3.5 e 3.6, respectivamente. 

Observa-se que na transição supercondutora do Ru-1212 o aumento do campo aplicado acarreta 

uma mudança de concavidade das curvas de resistividade em função da temperatura. Tal 

comportamento não é observado na amostra de YBCO, assim como também não se observa o 

afastamento da linearidade na região normal (Fig. 3.6). 

  No intuito de entender a origem da mudança na concavidade das curvas de resistividade em função 

da temperatura, observada para Ru-1212, realizamos um estudo das derivadas da resistividade com 

a temperatura, em função do campo magnético aplicado. Nas figuras 3.7 e 3.8 apresentamos tais 

comportamentos para Ru-1212 e YBCO respectivamente. 
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Fig. 3.5 - Transição resistiva do composto Ru-1212 em função do 
campo magnético e à temperatura.  

Fig. 3.6 - Transição resistiva do composto YBCO em função do 
campo magnético e a temperatura.  
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   Descreveremos primeiro o comportamento das derivadas na amostra de referência YBCO         

(Fig. 3.8). Para H = 0, revelam-se dois picos, um aguçado a T1 = 91 K com uma largura média de 

0,3 K, seguido por outro bem menor em intensidade localizado a T2 = 88,9 K (as temperaturas T1 e 

T2 para H = 0 foram indicadas no detalhe da Fig. 3.7). Com o aumento do campo até 3 kOe, o pico 

correspondente a T1 move-se ligeiramente na direção das baixas temperaturas a uma taxa de            

8 x 10-5 K/Oe, exibindo uma pequena redução na intensidade e um aumento na largura que passa a 

ser de 0.7 K para H = 3 kOe. Para campos maiores de 10 kOe as mudanças tornam-se mais 

evidentes. O intervalo de temperatura onde acontece uma redução apreciável da intensidade no 

ultrapassa os 3 K, (ver eixo das temperaturas). 

   Para Ru-1212 as curvas das derivadas mostram dois picos intensos superpostos, os quais foram 

identificados nas temperaturas T1 = 43 e T2 = 34 K para H = 0. A diferença de aproximadamente 10 

K, entre T1 e T2, é apreciável em comparação com a separação de 2 K encontrados para o YBCO. 

   A dependência de T1 com o campo magnético é similar ao comportamento observado no YBCO. 

Com aumento do campo até 1 kOe a posição, amplitude e largura do pico permanecem inalteradas. 

Para H > 3 kOe, T1 diminui com uma taxa inicial de 7 x 10-4 K/Oe (uma ordem de magnitude maior 

que no caso do YBCO). Finalmente a largura aumenta rapidamente, e para H > 10 kOe o pico 

intragranular T1 desaparece. 

   Com o propósito de avaliar nossa discussão, para ambos compostos, apresentamos a dependência 

de ∆T1 (H) = T1(H) – T1(0) com o campo magnético para as faixas de baixos, (desde 0 ate 6 kOe na 

Fig. 3.9) e altos (ate 90 kOe na Fig. 3.10) campos.  

   Em geral a dependência da temperatura de transição intragranular T1 com o campo magnético 

aplicado, dos dois sistemas, se diferencia por um maior decréscimo de ∆T1 (H) com o aumento do 

campo observado para o composto Ru-1212. Tal comportamento pode ser justificado pelo fato de 

que a amostra de Ru-1212 apresenta grãos com uma fração do volume supercondutor bem menor 

que nos grãos da amostra de YBCO.  
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Fig. 3.9 - Temperatura de transição intragranular ∆T1 (H) = T1(H) – T1(0) 
na região de baixos campos magnéticos. 

Fig. 3.10 - Temperatura de transição intragranular ∆T1 (H) = T1(H) – T1(0) 
na região de altos campos magnéticos. 
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   Finalmente definimos a temperatura de transição termodinâmica Td como a temperatura a partir 

da qual a curva da derivada da resistividade em função da temperatura se afasta da linearidade, na 

região de altas temperaturas (ver Fig. 3.7). Num regime de campo zero ∆Td (0) = Td – T1(0) tem um 

valor de aproximadamente 1 K para o YBCO.  

   Embora Td não possa ser bem definida, por conta da suavidade da curva, assumimos um valor de 

Td = 92 K com ∆Td não maior que 2 K para o YBCO. Já para Ru-1212 estimamos Td ~ 55 ± 2 K, 

sendo ∆Td (0) ~11 K, bem maior que o observado em YBCO. Um valor pequeno de ∆Td indica que 

a transição SC é uma propriedade intrínseca do material, inerente a os grãos SC.  O grande valor 

obtido no sistema Ru-1212 é inesperado e comumente interpretado em termos de uma distribuição 

de grãos de diferente qualidade. Também se pode pensar que a fração volumétrica SC é bem menor 

que o volume do próprio grão. O mesmo argumento tem sido usado para justificar a queda abrupta 

observada para  ∆T1 (H) em função do campo magnético aplicado [7].    

 

 

 

3.4   Transição inter-granular 

   O pico inter-granular T2 no composto Ru-1212, possui uma dependência com o campo magnético 

muito diferente aquela observada no YBCO. Inicialmente a intensidade diminui com o incremento 

do campo até H = 0,5 kOe, acompanhado do incremento da largura. Entretanto para H > 3 kOe 

observa-se um aumento inesperado na intensidade e um decréscimo da largura (ver Fig. 3.8).  

   Na amostra de YBCO a transição inter-granular acontece numa extensa distribuição de junções de 

diferentes qualidades. Conseqüentemente a largura do pico T2 aumenta rapidamente com uma 

diminuição instantânea da intensidade, na presença do campo externo. Tal efeito praticamente não 

pode ser observado nas curvas derivadas.  
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   O pico intenso a T2 observado em Ru-1212 poderia indicar que a transição inter-granular acontece 

em uma estreita faixa de junções similares e de boa qualidade. Entretanto nas junções é onde as 

propriedades SC comumente estão mais deprimidas nos SC cerâmicos convencionais, portanto é 

esperado um pico inter-granular de menor intensidade quando se compara com o pico intragranular, 

ou, no mínimo, mais largo como no YBCO. Por outro lado a temperatura de resistência zero TR=0 

em função do campo magnético H decresce rapidamente com o corresponde a temperatura crítica 

T2  que caracteriza a região inter-granular não obstante a uma taxa ainda muito baixa  de 1,8 x 10-2 

K/Oe para H < 3 kOe, o que não é típico de um acoplamento inter-granular fraco e depois 

contraditoriamente a uma taxa muito menor de ~ 5 x 10-5 K/Oe, como se observa na Fig. 3.11. 

   Em conclusão, não é possível dar uma explicação do comportamento anômalo na transição inter-

granular do sistema Ru-1212 assumindo um sistema formado por junções com comportamento tipo 

Josephson, supercondutor-isolante-supercondutor (SIS) como acontece em uma cerâmica típica SC 

como o YBCO.  

Fig. 3.11 - Temperatura de resistência zero em função do campo 
magnético aplicado. 
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3.5   Lei de Arrhenius e energia potencial de aprisionamento inter-granular U(H,T) 

   As curvas de Arrhenius para Ru-1212 são mostradas na Fig. 3.12. Para cada curva, após realizar 

um processo de resfriamento em ausência de campo (ZFC), o campo magnético foi ajustado 

diretamente a partir de zero.  

   O comportamento observado para temperaturas acima de 30 K tem origem na interação entre o 

campo magnético externo, a magnetização da sub-rede do Ru e os elétrons de condução no estado 

normal (ver item 3.2). É evidente que para temperaturas baixas as caudas das curvas não são 

lineares. Também se observa que a transição ocorre em duas etapas. Nós usamos o processo de 

normalização da referência [8] dividindo as curvas por ρ0, onde ρo é o valor da resistividade onde 

começa a segunda etapa da transição nas curvas ρ(H,T) em função dos diversos campos magnéticos 

aplicados. 

   Para ajustar os dados experimentais empregamos uma lei de Arrhenius [8], com uma energia 

potencial de ancoragem U(H,T) dependendo não linearmente da temperatura: 

( )
( )







−

= T

THU

eTH
,

0, ρρ          ( )2-3        

   

   Na seção 1.5 definimos a energia potencial de aprisionamento U(H,T). O ajuste foi realizado do 

início da segunda etapa da transição até à temperatura de resistência nula.  

A energia potencial de ancoragem é dada por: 

( ) ( )
α







 −= 1, 2

0 T

T
HUTHU       ( )3-3  

 

   Note que U(T) � 0 para T � T2, o que indica que acima da temperatura T2 (o valor de T2=34 K é 

uma magnitude intrínseca da região inter-granular fornecido por a curva dρ/dT a campo nulo) a 

região inter-granular está no estado normal totalmente penetrada por o campo externo. Desse 

momento em adiante a transição intragranular tem um papel mais importante. A expressão 3-3 é 

válida somente para descrever a região intergranular. 
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   Observa-se uma coincidência notável entre os dados experimentais e os ajustes usando as 

equações ( )2-3 e ( )3-3  na região correspondente a segunda etapa da transição (ver Fig. 3.12). Uma 

boa seleção de U0(H) é importante para reproduzir os resultados. O resultado do ajuste, das curvas 

experimentais, para o expoente  α = 2 está na faixa obtida por Dou e Liu [9]. 

   Os valores de U(H,T) em função do campo magnético, usados nos ajustes de Arrhenius para        

T = T2 / 2 ~ 17 K, são mostrados na Fig. 3.13. A escolha de T ~ 17 K garante que, a campo nulo, 

todas as junções estão no estado SC (ver Figura 3.8). Também U(H,T≈17 K)= Uo(H) em toda a 

janela de campos magnéticos estudados (ver equações 3.3). 

   Para campos entre 0,1 e 2 kOe, Uo(H) decresce com uma taxa inicial grande de ~ - 27,3 µeV/Oe 

com o aumento do campo. Para H > 3 kOe a taxa de decrescimento é muito mais baixa,                    

- 6,4 10-2 µeV/Oe. 

 

Fig. 3.12 - Curvas de Arrhenius para Ru-1212 
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   O decréscimo de Uo com o campo magnético externo H, para uma temperatura fixa, pode ser 

interpretado em termos do um campo local efetivo (Heff) (ver seção 1.4). [10]. A essência desta 

aproximação é considerar as regiões inter-granulares embebidas num Heff, como resultado da 

"competição" entre o campo externo H e o campo associado com a magnetização Mg dos grãos   

Heff = H + G Mg,  onde G é um fator geométrico característico da morfologia e configuração de 

grãos. (G pode ser estimado através de um simples cálculo estatístico ver Apêndice II).  

   Num campo externo pequeno, a rápida diminuição de Uo pode ser atribuída à formação de uma 

fase espontânea de vórtices (SVP), induzida pela magnetização da sub-rede de spin do Ru. As linhas 

de vórtices são fixadas nas junções ou região intergranular. Quando o campo magnético externo é 

aumentado lentamente o momento magnético do spin se alinha (no interior dos grãos) no sentido do 

campo externo. O campo local Heff, eventualmente, pode ser maior que o primeiro campo crítico 

(Hc1j) das junções e conseqüentemente acontece uma rápida queda em Uo. A força de Lorentz 

associada às correntes de transporte move os vórtices na região intergranular. O movimento de 

vórtices conduz a um aumento na resistividade. O mesmo argumento serve para explicar a rápida 

queda da temperatura de transição intergranular T2 para campos baixos, como discutido na       

seção 3.4. 

Fig. 3.13 - Energia potencial de ancoragem Uo(H,T) em 
função do campo magnético para T = T2/ 2 ~ 17 K. 
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   Para H > 3 kOe o campo Heff é maior que o segundo campo crítico da região intergranular Hc2j; 

por conseguinte é  de se esperar uma rápida redução com um único regime para Uo(H). Valores 

típicos de Hc2j em cupratos convencionais não ultrapassam algumas centenas de Oe. Contrariamente 

ao esperado U0(H) diminui com uma taxa muito mais baixa (praticamente constante) para altos 

campos. O mesmo comportamento foi observado na temperatura de transição intergranular T2 ou 

resistência zero TR=0. 

   Os valores de Uo(H) entre 4,6 e 10,7  meV obtidos aqui para campos altos no caso do Ru-1212, 

está longe dos valores intergranulares típicos (∼0.5 meV) usados por o modelo fenomenológico das 

referências [10,11] para ajustar as curvas de corrente crítica de transporte dos sistemas cerâmicos 

convencionais isomorfos Hg1-xRexBa2Ca2-xCuO8 e YBCO . Este fato motivou nosso estudo da U0(H, 

T) a partir das curvas I-V apresentado no parágrafo 3.6  

   Acreditamos que o alto valor de Uo(H) e a segunda etapa observada na figura 3.11 para Ru-1212, 

podem unicamente ser explicados como conseqüência da presença de algum outro mecanismo de 

condução a mais baixa temperatura subjacente no interior dos grãos. 

 

  

3.6   Determinação de Uo(H,T) das curvas I-V 

   As medidas de corrente crítica foram feitas com uma instalação especial usando o método das 

quatro pontas e um sistema de ajuste proporcional-integral (PI). Uma seqüência de pulsos de 

corrente alternada (com períodos liga/desliga de 0.13 ms e 2.7 ms respectivamente) é injetada na 

amostra através do contato externo. Um sistema do PI ajusta dinamicamente a altura dos pulsos (a 

intensidade) a fim manter uma dissipação constante de 1 µV entre os contatos internos. Então a 

corrente crítica, em toda a faixa de campos e temperaturas aplicados é medida apenas lendo as 

correntes correspondentes à máxima intensidade dos pulsos. Em todos os casos a temperatura foi 

controlada dentro de ± 0.01 K. 

   Os resultados do parágrafo anterior são comparados com aqueles obtidos num estudo sistemático 

das curvas I-V para Ru-1212 usando um campo magnético de até 90 kOe e para temperaturas entre 

2 e 30 K, exatamente na região da transição supercondutora intergranular. Para cada campo 

magnético determinou-se um conjunto de curvas na faixa de temperatura objeto de estudo com um 
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intervalo de  ~ 0.3 K. O ajuste das curvas proporcionou uma enorme quantidade de pontos 

experimentais. Somente as medidas realizadas a dois campos diferentes 3 kOe (na faixa de 

temperatura entre 2.29 e 11.90 K) e 90 kOe (na faixa de temperatura entre 1.95 e 5.91 K) são 

apresentadas a modo de exemplo nas figuras  3.14 e 3.15 respectivamente.  

   Para H = 0, a densidade de corrente crítica Jc (H=0, T=10 K) = 45 A/cm2. Este valor é similar ao 

comumente reportado na literatura [4].  

   Neste caso a conexão entre o movimento ou fluxo de vórtices e as curvas I–V ou J–E (onde J e E 

são os módulos da densidade de corrente crítica  J
r

 e do campo elétrico  E
r

) é baseada no fato 

de que esse movimento produz um campo elétrico ( )vHE eff

rrr
×~ , onde  v

r
= v é a velocidade 

média das linhas do fluxo no sentido da força de Lorentz. Para linhas de fluxo fracamente ancoradas 

v é diretamente proporcional a densidade de corrente J, implicando uma relação linear entre J e E. 

O procedimento para a determinação do valor do campo efetivo Heff é apresentado no Apêndice I. 

   Quando os vórtices estão fortemente ancorados, a velocidade média associada com os saltos 

termicamente ativados (KT) pode ser descrita pela seguinte expressão 







 −

= KT

THJU

oe
),,(

νν , onde νo 

pode também ser uma função linear de J (respondendo pela região linear da curva ou regime Flux 

Flow, (ver parágrafo 1.5) e U(J, H, T) é a energia potencial de aprisionamento. Assim o campo 

elétrico E também é exponencialmente dependente de U(J, H, T). 

   Os efeitos associados com o movimento ou salto dos vórtices de seus centros de aprisionamento, 

causado pela atividade térmica (Flux Creep), geralmente conduz a uma alta não-linearidade das 

curvas I-V e conseqüentemente a uma redução na densidade de corrente crítica. 

   O afastamento da linearidade é ditado pela dependência específica de U(J, H, T) com J e pela 

dependência exponencial de E com U(J, H, T). Por exemplo, o modelo padrão de Anderson e Kim 

[12] supõe uma dependência linear da energia de aprisionamento U(J, H, T) em função da 

densidade de corrente 








 −
=

oc
o J

J
THUTHJU

1
),(),,(  produzindo um aumento exponencial nas 

curvas J-E, onde Jco é a densidade de corrente crítica. 
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Fig. 3.14 - Curvas I-V medidas entre 2,29 e 11,9 K para um 
campo fixo de 3 kOe com um intervalo de temperatura de 
~ 0.3 K. 
 

Fig. 3.15 - Curvas I-V medidas entre 1,95 e 5,19 K num 
campo fixo de 90 kOe com um intervalo de temperatura de 
~ 0.3 K. 



Capítulo 3. Propriedades elétricas do composto Ru-1212 

 

45 

   Os resultados obtidos para Uo(H, T) ajustando-se os dados experimentais apropriados de I–V, no 

regime Flux Creep ou região não linear (até o ponto b da curva I-V, ver Fig. 1.4), dentro de nossas 

janelas do campo magnético e temperatura, são mostrados na Fig.  3.16. 
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   Na ausência de campo magnético os valores de Uo(H=0,T) apresentam um comportamento linear. 

A energia de ativação exibe uma forte dependência com a temperatura, onde                            

Uo(H=0, T = 23 K)/ Uo(H=0,T = 30 K) ~ 4 . Para um campo magnético fixo, os valores de Uo(H,T), 

também manifestam um comportamento linear acima de T2/2 . Entretanto para T << T2/2 observa-se 

um afastamento da linearidade. Observa-se também um comportamento completamente diferente na 

região de baixas temperaturas e altos campos (ver o detalhe na Fig 3.16) e sua discussão será 

abordada no capítulo 5.    

   Uo(H) numa temperatura fixa (linha vertical) pode ser obtida da Fig. 3.16. Entretanto, não se pode 

utilizar toda a faixa de temperaturas devido a forte dependência da temperatura de resistência zero 

com o campo magnético e a ausência de dados experimentais para altas temperaturas. 

   Na figura 3.17 apresentamos Uo(H) obtidas do ajuste das curvas I-V para as temperaturas de 9,20; 

9,69; 10,29; 10,59; 10,87 e 11,22 K. Em todos os casos as temperaturas escolhidas ficaram 

Fig. 3.16 - Potencial de ancoragem do fluxo intergranular em 
função da temperatura, para diferentes campos magnéticos 
aplicados. O detalhe mostra a região de baixas temperaturas. 
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relativamente próxima e abaixo  de T2/2 = 17 K. Também mostramos, para comparação, os 

resultados obtidos do ajuste das curvas de Arrhenius para Uo(H) a T = T2/2 ~ 17 K. 

0 20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 5 10 15

10

20

30

40

 

 

U
0
 (
m
e
V
)

H (KOe)

     T   (K)

  9.20 

  9.69 

 10.29 

 10.59 

 10.87

 11.22

 T
2
/2= 17 K

U
o
 (
m
e
V
)

H (KOe)

  

 

 

 

 

 

 

 

   Como se observa na Fig 3.17 a energia de ativação intergranular obtida do ajuste das curvas I-V 

apresenta o mesmo comportamento anômalo, obtido anteriormente das curvas de Arrhenius       

(Fig. 3.13). 

   Para T� T2/2 a tendência é a de reproduzir o resultado obtido das curvas resistivas, (ver o detalhe 

da Fig. 3.17). Este fato constitui uma irrefutável validação de nossos resultados os quais foram 

obtidos ajustando medições conceitualmente diferentes usando formulações teóricas também 

diferentes. É importante ressaltar que o caminho seguido para a determinação de Uo a partir das 

curvas I-V tem acompanhado um formalismo teórico que inclui a influência da morfologia do 

material e o caráter percolativo da corrente de transporte. Os detalhes deste estudo foram 

apresentados nos apêndices I e II. 

Fig. 3.17 - Potencial de ancoragem intergranular obtidas das curvas 
I-V para temperaturas na faixa entre 9,20 e 11,2 K, e das curvas de 
resistividade em função do campo magnético para T=T2/2 ~ 17 K. 
O detalhe mostra uma ampliação a baixos campos. 
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   Na Fig. 3.18 apresentamos as curvas I-V medidas a 5, 7, 24 e 26 K para 30, 3, e 0 kOe, 

respectivamente. A corrente crítica Ic = Jco S (onde S representa a área da seção transversal por 

onde circula a corrente) para H = 0 ; T = 24 K  é aproximadamente de 65 mA. (no parágrafo 1.5, foi 

descrito o procedimento para determinar Ic).  

   Para temperaturas de medição T<< T2 , por exemplo, entre 5 e 7 K, um considerável aumento do 

campo magnético (desde 3 kOe ate 30 kOe) não reduz significativamente a corrente crítica como se 

observa na Fig. 3.18.  

   Entretanto na ausência do campo magnético ou para campos magnéticos relativamente pequenos 

observa-se uma redução da corrente critica (até 30 mA) quando a temperatura aproximasse de T2 

aumentando ligeiramente desde 24 K até 26 K (ver Fig 3.18).  

  Esta dependência peculiar das curvas I-V com o campo magnético e a temperatura é  responsável 

por as anomalias observadas na determinação da energia potencial de aprisionamento Uo(H,T)  

quando é obtida a partir das curvas I-V.  
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Fig. 3.18 - Curvas I-V para Ru-1212 medidas a diferentes 
campos e temperaturas. 
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3.7   Conclusões 

   Um estudo detalhado das propriedades elétricas do sistema Ru-1212 foi apresentado e os 

resultados forem comparados com uma amostra de YBCO, devido ao fato desse sistema constituir 

uma referência de um cuprato convencional muito similar estruturalmente ao composto Ru-1212.  

   A resistividade no estado normal exibe um mínimo atribuído ao efeito Kondo. Porém, para altos 

campos e baixas temperaturas a contribuição deste mecanismo torna-se pouco significativa, 

indicando que para estes casos o efeito Kondo não é apropriado. 

   Os estudos acrescentados aqui sobre o composto de Ru-1212 revelaram que as curvas de 

resistividade ρ(H) vs T, dρ/dT e a energia potencial de ancoragem U(H,T) podem-se decompor em 

duas etapas ou regimes diferentes. 

  Este comportamento não é comum nas cerâmicas SC e sugere que a região intragranular não é um 

material perfeito com composição Ru-1212.  Sem dúvida, dos estudos de XRD e MEV não se tem 

evidência da presença de segundas fases, segregada na região inter-granular, que possam ser 

responsáveis pelas anomalias observadas. Por outro lado, o comportamento anômalo observado 

para T2 a altos campos não pode ser explicado a partir da região inter-granular considerando que 

Ru-1212 é formado por um sistema de junções Josepshon SIS. Porém para esclarecer estas questões 

se impõe o estudo da influência nas propriedades da região intragranular do composto Ru-1212.  

  Uma forte dependência da temperatura crítica intragranular com o campo magnético (uma ordem 

de magnitude maior que no caso do YBCO) corrobora estas observações. A rápida queda de T1 com 

o aumento do campo magnético, a partir de campos relativamente pequenos, sugere que a transição 

SC acontece em uma escala inferior ao tamanho dos grãos em Ru-1212  

      Por outro lado as duas etapas em Uo(H,T<T2/2) foram muito bem identificadas. Uo decresce 

bruscamente em função do campo magnético e logo permanece aproximadamente constante. Este 

comportamento sugere que existem dois mecanismos de movimentos de vórtices em Ru-1212.  A 

segunda etapa também sugere que o estado SC persiste a altos campos e baixas temperaturas.  

     Em conclusão, associamos a presença de uma transição em dois passos ou etapas e as anomalias 

observadas nas propriedades elétricas e magnéticas do composto Ru-1212 com a possível existência 

de outro mecanismo de condução (a campos magnéticos altos com uma temperatura crítica 

ligeiramente reduzida) no interior dos grãos.  
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Capítulo 4 

Propriedades magnéticas do composto RuSr2GdCu2O8 

 
 

   Apresentamos uma revisão bibliográfica das propriedades magnéticas do composto 

RuSr2GdCu2O8. Nossas medidas experimentais de susceptibilidade e magnetização isotérmica 

também são apresentadas e discutidas.     

 

 

4.1 Estrutura magnética 

   Ainda não existe um consenso sobre a estrutura magnética dos rutenocupratos. Embora existam 

muitos trabalhos publicados, uma revisão bibliográfica ao contrário de esclarecer produz uma 

confusão maior. Neste capítulo discutiremos os resultados experimentais de vários artigos, 

cuidadosamente selecionados, com a finalidade de obter uma melhor interpretação de nossos 

resultados. Uma revisão mais detalhada pode ser encontrada nas referências [1- 8].  

   Começaremos discutindo os resultados apresentados por J. W. Lynn, e colaboradores [9]. Estes 

autores utilizaram difração de nêutrons para estudar ordenamento magnético em uma amostra de 

RuSr2GdCu2O8 (Ru-1212) que possuía um sinal diamagnético abaixo de 18 K. Quando um nêutron 

atravessa uma região onde um campo magnético é produzido por uma magnetização local, ele é 

espalhado por causa da interação entre seu momento magnético e o campo. A direção do 

espalhamento depende do ângulo entre o momento magnético do nêutron e aquele do centro 

espalhador. Portanto, um espectro de difração de nêutrons contêm informações sobre a estrutura 
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magnética do material e sobre a magnitude dos momentos magnéticos envolvidos. Abaixo da 

temperatura de ordem magnética, tal espectro fornece picos extras que surgem devido ao 

espalhamento magnético.      

   J. W. Lynn e colaboradores encontraram duas reflexões adicionais medidas a 16 K (abaixo da 

transição magnética Tm ~ 136 K) e as identificou como {1/2,1/2,1/2} e {1/2,1/2,3/2}. À temperatura 

de 150 K os picos desaparecem completamente indicando que eles são de origem magnética, e 

originados pelos átomos de Ru. 

   A análise dos dados sugere que os momentos magnéticos de spin apresentam ordenamento 

antiferromagnético (AFM) na direção do eixo c. Também foi detectada uma contribuição 

ferromagnética (FM) para qual se impôs um limite de 0,1 µB (onde µB é o magnéton de Bohr). O 

momento magnético, obtido da difração de nêutrons a baixa temperatura, para o Ru foi de 1,18 µB. 

   Finalmente determino-se, também pela difração de nêutrons, o ordenamento do Gd obtido da 

subtração das difrações medidas a 5 e 1,6 K (é bastante conhecido que o Gd tem uma temperatura 

de Néel TN  de 2,5 K com ordenamento antiferromagnético 7 µB). 

   Em conclusão J. W. Lynn e colaboradores propuseram que a campos baixos, ou no mínimo a 

campo zero, os átomos de rutênio ordenam-se AFM abaixo de 136 K, na direção do eixo c. 

Contudo, na presença de campos magnéticos maiores que 4 kOe, a baixas temperaturas (T< 130 K), 

acontece uma reorientação do spin na direção do campo externo e gradualmente aparece ordem FM. 

Este processo se conhece como spin-flop. 

   Algumas considerações derivadas da análise crítica do trabalho anterior podem ser importantes 

para a discussão de nossos resultados. Por exemplo: o parâmetro de ordem do Gd se ajusta muito 

bem com os resultados experimentais; no entanto era de se esperar uma distorção originada por um 

forte acoplamento com a estrutura magnética do Ru. O íon Gd ocupa o centro da estrutura 

tetragonal e ambos íons (Ru e Gd) apresentam ordem AFM.    

   Devemos acrescentar que comumente se costuma deixar de fora o spin do Cu2+ dos planos, [9] 

argumentando-se que as posições dos picos adicionais na difração de nêutrons não são consistentes 

com a estrutura de spin dos átomos de Cu. No entanto, é bem conhecido que os íons Cu2+ 

provenientes dos planos Cu-O no composto isomorfo YBCO apresentam ordem AFM de longo 

alcance com um momento máximo de 0,66 µB na fase tetragonal [10,11].  Além disso, é bom 

lembrar que o decréscimo da temperatura de Néel e aparição da SC neste composto (na fronteira 
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entre a fase ortorrômbica e tetragonal) é explicado em termos da frustração do ordenamento AFM 

nos planos de Cu-O. O antiferromagnetismo é suprimido devido a troca gradativa dos íons Cu1+ não 

magnéticos que ocupam os sítios das cadeias por os íon Cu2+ magnéticos [11]. A interação de troca 

que se estabelece entre íons magnéticos Cu2+ das cadeias e os Cu2+ dos planos conduz a frustração 

do AFM de longo alcance proveniente dos planos de Cu-O. 

   Portanto desconsiderar no composto Ru-1212 a interação entre o spin do Ru nos sítios dos 

octaedros e o spin do Cu dos planos, o que provocaria frustração magnética nos planos 

supercondutores de Cu-O, pressupõe que, seguindo o modelo anterior, existe um ordenamento AFM 

nos planos de Cu-O similar a como acontece com a fase tetragonal do YBCO. 

   Como não tem sido reportado AFM a campo nulo proveniente dos planos de Cu-O nos estudos de 

difração de nêutrons [9], assumiremos que dita frustração magnética acontece também em Ru-1212. 

Este fato, porém é também um requisito indispensável (similar ao que acontece no composto 

YBCO) para poder atribuir que a ordem supercondutora se estabelece nos planos (não magnéticos) 

de Cu-O e a ordem magnética nos planos de Ru-O. Em conseqüência, deve-se esperar fortes 

mudanças na ordem magnética dos Cu acompanhando as mudanças na estrutura magnética que têm 

sido observada nos íons de  Ru sob influência do campo magnético externo. 

   Utilizando medidas de Ressonância Magnética Nuclear, RMN, J. Bobroff e colaboradores 

revelaram que os planos de Cu-O na fase ortorrômbica (SC) do YBCO apresentam simultaneamente 

correlações magnéticas de curto alcance e supercondutividade [12]. Eles doparam os planos de   

Cu-O com impurezas não magnéticas de Li1+ e Zn2+ e concluíram que a dopagem com Li ou Zn 

produz o mesmo efeito sobre a temperatura crítica. O fato de Tc independer do estado de oxidação 

do dopante indica que os efeitos que produzem a redução de Tc são dominados pela perturbação 

causada pela vacância magnética no sistema. Outros estudos de RMN [13] e medidas magnéticas 

utilizando SQUID [14] demonstraram que as impurezas não magnéticas induzem momento 

magnético local nos átomos vizinhos de Cu.  

   Em conclusão, é possível que teorias que combinem as idéias de acoplamento elétron-fônon com 

a presença de forte correlação AFM possam descrever apropriadamente os supercondutores de alta 

temperatura crítica e em especial o caso de Ru-1212. Contudo SC e FM continuariam sendo 

antagônicos.  
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   No entanto, C. Bernhard e colaboradores reportaram supercondutividade a 16 K coexistindo com 

ordem FM [15]. Eles realizaram medições de µSR (Muon Spin Rotation), susceptibilidade χ(T) e 

magnetização isotérmica. As curvas do inverso da susceptibilidade 1/χ foram ajustadas, na faixa de 

altas temperaturas T > 200 K, usando duas componentes Curie-Weiss + Curie (χ = C1/(T+θ) + 

C2/T)  fixando θ = 133 K. O valor experimental observado para o momento magnético na ordem 

FM do Ru foi de µ1 = 1,05µB, mas, para os que permanecem paramagnéticos abaixo de θ o valor foi 

de µ2=7,4µB. Além dessas contribuições foi encontrado um sinal paramagnético adicional de 0,4µB 

que não pode ser atribuído ao Gd uma vez que ele contribui com 7 µB. Porém o valor experimental 

obtido por Lynn e colaboradores [9] para os Ru suporta a idéia de que eles estejam presentes como 

Ru5+ em um estado de baixo spin (S = ½), assumindo completa extinção do momento angular 

orbital µo = 2J = 1µB por átomo de Ru.  Note que esse valor é consideravelmente menor que o 

teórico esperado µeff = 2 {J(J+1)}1/2 = 1,73 µB para S = ½.  

   As medidas de magnetização isotérmicas constituem mais uma evidência da presença de ordem 

FM, onde o valor da magnetização de saturação medido foi de ~ 8 µB. Outro ponto perturbador é 

que,  geralmente, a baixas temperaturas boas amostras de Ru-1212  são supercondutoras até mesmo 

na presença de FM e campos magnéticos tão grandes como 90 kOe (ver as curvas de resistividade 

para Ru-1212 apresentadas no parágrafo 3.3).   

   É importante notar que as medidas de µSR [15] evidenciam a coexistência de ordem magnética e 

supercondutividade. Um ponto desconcertante é que o estabelecimento da supercondutividade não 

induz modificações na ordem magnética. O caráter microscopicamente uniforme da ordem 

magnética faz pensar que a técnica de µSR detecta a presença do spin de todos os cátions 

envolvidos Ru e Cu mesmo a temperaturas abaixo da transição supercondutora. 

   Recentes medidas de µSR revelam também a existência de uma transição spin-glass a T ~ 20 K 

exatamente acima do início da transição supercondutora a 16 K. Tais irregularidades podem estar 

associadas com efeitos magnéticos nos planos de Cu-O [16].  

   Finalmente os trabalhos apresentados por A. Butera e colaboradores ajudaram a obscurecer o 

assunto em questão [17]. Eles realizaram um meticuloso estudo das curvas de 1/χ para RuGd2Cu3O8 

e RuEu2Cu3O8 para temperaturas acima de 200 K a 30 kOe. O resultado foi um valor de µ = 3,12µB 

para o Ru em ambos sistemas, bem maior que o obtido por Lynn e colaboradores [9] de 1,18 e 1,05 

µB respectivamente. Eles também argumentaram os caminhos que podem conduzir a uma 
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determinação errada de µ das curvas de χ(T). O momento efetivo obtido para os compostos a base 

de Eu e Gd não é coincidente com nenhum dos estados de oxidação teoricamente esperados para 

alto ou baixo spin, reportado para a configuração eletrônica do Ru (ver Tabela 4-1). Os autores 

atribuem o resultado a um estado de oxidação misto: 55% Ru5+ (S = ½) e 45% Ru4+ (S=2) ou     

31% Ru5+ (S = 2
3 ) e 69% Ru4+ (S=1).        

   As suas medidas da magnetização de saturação fornecem o valor de 0,7 µB por átomo de Ru para 

T = 5 K e H = 50 kOe. Este resultado está em contradição com o valor de 3,12µB obtido pelos 

mesmos autores das curvas de χ(T). Assim, concluímos que as medidas de magnetização a campos  

até 50 kOe não são boas para determinar o momento magnético de saturação total de todos os 

cátions envolvidos.  Das nossas medidas de resistividade podemos concluir que a 5 K é necessário 

um campo magnético maior que 90 kOe só para reduzir a fase supercondutora em Ru-1212. 

 

                                  S               µeff = 2 [J(J+1)]1/2 (µB)        µo = 2 J (µB) 

 

Ru5+  ½   1,73   1 

Ru4+  1   2,83   2 

Ru5+  2
3    3,87   3 

Ru4+  2   4,90   4 

 

 

 

 

   Deste modo fica evidente a necessidade de esclarecer se, semelhantemente ao observado no 

composto de YBCO, os átomos de Cu em Ru-1212, apresentam ordenamento do momento 

magnético de spin localizado. Nada impede que a baixas temperaturas e altos campos o spin dos 

átomos Cu contribuam junto com o spin do Ru nos mecanismos de dispersão dos elétrons de 

condução.  Tendo isto em mente apresentaremos a seguir os resultados do estudo das propriedades 

magnéticas de nossas amostras.   

Tabela 4-1 - Momento efetivo e de saturação para configuração de 
baixo e alto spin dos íons Ru4+ e  Ru5+ [17].  
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4.2 Medidas de susceptibilidade χ(T) 

   Nesta seção apresentamos e discutimos nossas medidas magnéticas do composto Ru-1212, 

(susceptibilidade χac(T), e magnetização M(H,T)) em função da temperatura, com um campo 

magnético de dc superimposto. As faixas de campo e temperatura foram escolhidas iguais às usadas 

no estudo das propriedades elétricas facilitando uma análise comparativa.       

   Na Fig. 4.1 apresentamos as curvas de susceptibilidade magnética de ac, χac na região de baixas 

temperaturas para Ru-1212, medidas com campos dc superimpostos em ZFC, para os campos  

indicados na figura. Evidencia-se a existência de um sinal diamagnético bem definido em toda a 

faixa de campos estudado. 
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   Examinemos inicialmente a região de baixas temperaturas na faixa entre 2 e 5 K da  Fig. 4.1. Para 

uma temperatura constante de 2 K observa-se uma queda gradativa do sinal diamagnético com o 

incremento do campo magnético até 3 kOe (responsável por quase 45 % do sinal diamagnético).    

Fig. 4.1 - Susceptibilidade de ac do composto Ru-1212 na 
presença de um campo magnético dc superimposto. 
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Campos maiores até 90 kOe tomam conta de apenas uma redução de 11 % do sinal, indicando 

saturação dos momentos magnéticos dos Ru e Gd, entretanto a SC é persistente a altos campos. 

   Na Fig 4.2 apresentamos o comportamento anteriormente descrito para χac (T = constante, H) para 

as temperaturas de 2 K; 3 K; 4 K; 4,2 K e 5 K. Todas as curvas começam a saturar acima de 3 kOe 

com o correspondente decrescimento do sinal diamagnético para temperaturas mais altas. 

   Podemos usar estas curvas para determinar a groso modo o momento magnético ordenado dos 

íons (Ru e Gd), basta lembrar que χ = - M/H = C/T onde C é a constante de Curie. Por outro lado                    

µ = 2,87 (χT)1/2. 
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   Em conclusão, extrapolando para H =0 o valor a partir do qual a curva de χac (T = constante, H) 

satura e multiplicando-se este valor pela respectiva temperatura podemos determinar a constante de 

Curie e, portanto o momento magnético de saturação (µsat) para cada caso. Os resultados para µsat 

obtidos para os campos 30 kOe e 90 kOe são apresentados na Tabela 4-2. 

Fig. 4.2 – Curvas de magnetização obtidas das curvas de susceptibilidade a 
temperaturas constantes, no regime ZFC. 

3 kOe 
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    T(K)  µsat (µB
 )(até 30 kOe)   µsat (µB)(até 90 kOe) 

 
2    9,04       9,64 
3    9,72      10,59 
4    9,15      10,25 
4,2    8,92      10,10 
5    8,08       9,48 

 
 
 

   Os valores obtidos considerando a saturação até 90 kOe aumentam de 9,48 até 10,59 µB para as 

temperaturas de 5 e 3 K respectivamente. É conhecido que o Gd ordena-se AFM abaixo de 5 K com 

um momento magnético de µGd = 7 µB , assim resta para o Ru um momento ordenado de  3,59 µB. 

Tomando em consideração que Ru4+ é usualmente encontrado em seu estado de baixo spin S =1 nos 

compostos que envolvem estruturas com octaedros de oxigênio (SrRuO3, Sr3Ru2O7 e Sr4Ru3O10) um 

valor apropriado seria 2,83 µB para os rutênios em Ru1212 (ver a Tabela 4-1). Pensando desta 

maneira, podemos assumir que os Cu2+ contribuem com 0.76 µB. O valor obtido está muito perto do 

momento máximo de 0,66 µB reportado para uma fase tetragonal do composto YBCO 

correspondente aos Cu2+ dos planos de Cu-O [10,11].     

   Em nossa análise temos que considerar que ordenamento AFM proveniente dos planos de Cu-O 

na presença de um campo externo acima de 30 kOe exclui a possibilidade de que a sinal  

diamagnético persistente a campos altos seja originada nos planos de Cu-O. Este resultado 

apresenta a primeira evidência da possível existência de outra fase SC (subjacente dentro dos grãos) 

não proveniente dos planos de Cu-O no quimicamente homogêneo Ru-1212.     

   Outro fato importante é que, considerando campos menores que até 30 kOe, não alcançamos 

saturação total de todos os íons envolvidos. Como se pode observar na Tabela 4-2, para 5 K obtém-

se apenas 8,08 µB ficando aproximadamente 1 µB correspondente aos átomos de Ru, se assumirmos 

que todos os íons Gd3+ estão orientados na direção do campo. 

   Tem sido comumente reportado, baseando-se em curvas de saturação da magnetização, que os Ru 

apresentam um momento ordenado de 1µB (no entanto em muitos casos só se consideraram campos 

de até 50 kOe [17] ou no máximo 70 kOe [15]). Nossas medidas comprovam que se requer de até 

Tabela 4-2. Resultado do cálculo da magnetização de saturação, obtido das curvas de 
susceptibilidade. 
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90 kOe ou mais, com temperaturas abaixo de 5 K, para obter saturação total dos momentos 

magnéticos do Ru e Gd. 

   Também podemos observar que para 2 K, abaixo da temperatura de Néel (2,5 K para o Gd), 

acontece uma redução do µsat  devido ao ordenamento AFM do Gd mesmo na presença de campos 

magnéticos intensos. Por isso, temperaturas abaixo de 2,5 K também não são recomendáveis para 

determinar µsat. Isso explica porque C. Bernhard e colaboradores obtiveram µsat ≈ 8 µB em Ru-1212 

com Gd, medido a 2K com um campo máximo de 7,5 kOe [15]. 

   Por último, uma comprovação adicional, dessa nossa conjectura, foi obtida da medida de 

histerese, 5 K, realizada na mesma amostra usada no estudo da susceptibilidade (Fig. 4.3). A 

magnetização a 5 K não satura totalmente num campo máximo de 50 kOe, similarmente ao que é 

observado no composto SrRuO3 [18]. O valor de µsat calculado é de aproximadamente de 4,54 µB. 

Matsubara e colaboradores também não encontraram saturação em suas curvas de magnetização e 

assim estimaram o valor de µsat  em 7,89 µB a partir das medidas de susceptibilidade [19]. 
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Fig. 4.3 – Magnetização para Ru-1212 em função do campo magnético a 
5 K. O detalhe é uma ampliação do comportamento a baixos campos. 
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   Observese também que nossos resultados de M versus H apresentam um laço de histerese bem 

definido. A histerese medida sugere uma componente FM, onde a componente líquida do íon Ru 

pode ser estimada da magnetização remanescente Mr. O cálculo fornece µRu = 1,0328 (emu/g) ou 

0,0142 (emu/mol-Oe). Este valor está muito abaixo do limite superior, reportado por J. W. Lynn e 

colaboradores, de 0,1 µB [9]. 

   G. V. M. Williams e colaboradores reportaram uma componente FM ligeiramente maior que a 

nossa 0.05 µB [20]. O valor foi obtido de medidas de susceptibilidade. Eles calcularam as diferenças 

entre os regimes de FC e ZFC, a 5K, para vários campos magnéticos aplicados. Em suas amostras o 

sinal diamagnético é suprimido com apenas 40 Oe (típico em amostras com grãos de apenas 1 µm) 

o que pode clarear o valor um pouco maior obtido para a componente FM. Eles tentaram explicar a 

pequena contribuição FM assumindo que os Ru estão ordenados AFM com uma componente FM na 

direção dos planos supercondutores (spin canting). 

   Para concluir uma força coercitiva de –388,29 Oe foi estimada de nossa curva de magnetização 

(ver detalhe da figura 4.3).  Este valor está ligeiramente acima dos comumente reportados para Hc1 

nos rutecupratos, indicando que um campo magnético dipolar interno desta magnitude pode 

conduzir a efeitos de SVP ou mesmo suprimir a fase supercondutora na presença de um campo 

magnético externo relativamente pequeno. 

   Os resultados anteriores sugerem que AFM e FM podem coexistir em Ru-1212; uma evidência a 

mais surge do estudo de nossas curvas de χac em ZFC na região de temperaturas intermediárias (ver 

a Fig. 4.4). O pico observado a baixos campos magnéticos em torno de 123 K é característico de um 

composto com ordem AFM, coincidente com os reportes de AFM nas medições de difração de 

nêutrons apresentados por J. W. Lynn [9]. 

   G. V. M Williams interpretou suas medições em termos do ordenamento AFM com uma pequena 

contribuição FM a baixos campos (spin canting), entretanto para altos campos admite uma 

significativa contribuição FM [20].  

   Em nossas medidas se observa claramente que o pico AFM a 123 K desaparece com o incremento 

do campo magnético (a 30 kOe a componente AFM foi totalmente extinta) dando lugar a um 

comportamento FM.   Provavelmente, de acordo com G. V. M. Williams a pequena componente 

FM na presença de ordem AFM, geralmente obtida a baixos campos em amostras supercondutoras, 
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tem sua origem no efeito (spin canting). Entretanto para campos magnéticos intensos o efeito spin 

flop é predominante e conduz ordenamento FM dos íons de Ru [19].  
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   O comportamento anômalo (pico) observado a baixas temperaturas acima do sinal diamagnético 

foi interpretado por Thomas P. Papageorgiou e colaboradores como um artefato da medição [21]. 

Eles asseveram que dependendo da preparação das amostras e do nível de inhomogeneidade do 

campo é possível que a magnetização da amostra possa mudar de sinal, e eventualmente originar 

valores reversos do sinal no SQUID. 

   Klamut atribuiu este comportamento a mudança da ordem magnética da sub rede de Ru acima do 

estado supercondutor [22]. Entretanto tem sido amplamente reportado que os Ru tem uma transição 

AFM ou FM a temperaturas mais altas, aproximadamente 130 K.  

   Por outro lado medidas de µSR [15,16] revelaram ordenamento magnético microscópico em todo 

o volume da amostra, na presença de supercondutividade. Também devemos lembrar que uma 

anomalia observada a T ~ 20 K nas proximidades da transição supercondutora pode estar associada 

Fig. 4.4 – Ampliação da Fig. 4.1 até 150 K 

 



Capítulo 4. Propriedades magnéticas do composto Ru-1212 

 

61 

com efeitos magnéticos nos íons de Cu.  Em adição recentemente tem começado a surgir evidências 

de uma transição spin-glass relacionada com os íons de Cu [23]. 

   Em resumo, de acordo com as discussões aqui suscitadas, acreditamos que os picos (AFM) 

situados exatamente acima da transição supercondutora nas curvas de susceptibilidade e sua forte 

dependência com o campo magnético podem ter sua origem na indução gradativa de uma ordem 

AFM nos íons de Cu.  

   O ordenamento AFM nos Cu pode estar influenciado pelas mudanças no tipo de ordenamento 

magnético que experimentam os íons de Ru na presença de um campo magnético externo crescente.  

A sub-rede de Ru transita do estado AFM para o FM. Como foi discutido anteriormente o 

ordenamento AFM dos Ru toma conta da frustração magnética nos planos de Cu-O necessária para 

que exista SC. Entretanto, ordenamento FM dos Ru não induz frustração magnética nos planos de 

Cu-O os quais podem ordenar-se AFM com a correspondente queda do sinal diamagnético. O 

anteriormente dito pode-se corroborar de uma simples inspeção das curvas de susceptibilidade 

medidas a 0 e 3 k Oe  (ver figura. 4.1 e 4.4) os resultados forem apresentados na tabela 4.3.    

 

  
H = 0 (kOe)     H = 3 (kOe) 

 
Ru  AFM (TN∼123 K)    FM (TC∼130 K) 
Cu  Frustração magnética    AFM (TN∼15 K) 

Sinal diamagnético 

     (emu/gOe)   0.016      0.008 
 
 
 

 

  Seguindo este raciocínio, assumiremos a hipótese de que o comportamento anômalo da 

susceptibilidade para T< 40 K e acima da transição SC pode ser interpretado como uma transição 

AFM nos planos de Cu-O, induzida pela reorganização dos spin do Ru na presença de um campo 

magnético externo crescente. 

   Esta hipótese descreve adequadamente as curvas de susceptibilidade na faixa de campos e 

temperaturas relativamente baixos. Para campos crescentes, até 10 kOe, o aumento do caráter  AFM 

Tabela 4-3. Ordenamento magnético dos íons Ru e Cu obtido das curvas de 
susceptibilidade para dois campos magnéticos diferentes. 
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nos planos de Cu-O pressupõe uma redução do sinal diamagnético e da temperatura de transição SC 

em perfeito acordo com o observado na Fig 4.4. Entretanto para campos ainda maiores observa-se 

um inesperado retrocesso na intensidade e posição dos picos. Uma discussão desta região das 

curvas é apresentada no capítulo 5.  

   Para corroborar nossa suposição ajustamos as curvas de inverso da susceptibilidade (1/χ), para um 

campo intermediário e um campo baixo, 30 kOe e 0,5 kOe respectivamente, (ver Fig. 4.6 e 4.7 

respectivamente). Usamos uma função de Curie-Weiss para ajustar nossos resultados experimentais 

utilizando a expressão χ = χo+ χGd + χCu + χRu onde aparecem as contribuições Gd, Cu, e Ru 

respectivamente. 

   Discutiremos inicialmente os resultados obtidos para 30 kOe. Assumiremos que existe ordem 

AFM nos íons de Cu e FM nos íons de Ru, como sugerem as curvas de χac. Para determinar a 

temperatura θ correspondente ao ordenamento magnético dos íons de Cu extrapolamos a região 

linear na faixa de baixas temperaturas da curva de susceptibilidade até 1/χ = 0, e obtivemos             

θ = - 10 K (AFM) com uma temperatura de Néel de TN = 20 K . Os valores obtidos forem usados no 

ajuste do termo χCu..  Os valores usados para o ajuste do termo do Gd são os mesmos obtidos por A. 

Butera e colaboradores [17] e são listados na Tabela 4-3, junto com os resultados do ajuste acima de 

160 K. 

   O termo independente da temperatura χo concorda bem com os valores reportados na literatura 

[17]. O ajuste dos resultados experimentais é bem razoável, e inclui até o leve desvio da linearidade 

observado. 
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Fig. 4.6 – Inverso da susceptibilidade para composto Ru-1212 medido 
num campo de 30 kOe. A linha sólida representa o ajuste da lei Curie-
Weiss. 

Fig. 4.7 – Inverso da susceptibilidade para composto Ru-1212 medido 
num campo de 0.5 kOe. A linha sólida representa o ajuste da lei Curie-
Weiss. 
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H = 30 kOe   χo = 1.7 10-3 (emu mol-1)   Ru(FM)  Cu(AFM)  Gd(AFM) 

θ (K)     126    -20    -9 

Tc (K)     126   ----    ---- 

TN(K)     ----   20,5    2,5 

µ (µB)     2,83   2 x (0,66) = 1,32  7 

 
 
 

   Para nossa surpresa os valores dos momentos magnéticos obtidos para os íons de Ru e Cu foram 

2,83 µB e 0,66 µB respectivamente, com dois Cu por célula unitária. O valor de 2,83 µB confirma o 

estado de baixo spin S = 1 para Ru4+, já o valor de 0.66µB, obtido coincide com o pequeno 

momento paramagnético reportado para o Cu em NbSr2YCu2O7+δ [23], onde o Nb é não magnético. 

Por outro lado, ele coincide, também, com o máximo momento ordenado reportado para o 

composto YBaCu2O6 [11]. Estes resultados são uma comprovação irrefutável de nossa hipótese 

acerca do possível ordem AFM nos planos de Cu-O. 

   Analisaremos agora o ajuste realizado com um campo de 0,5 kOe (ver Fig. 4.7). Como se pode 

observar a temperatura de Curie θ  para a rede do spin do Ru encontra-se fortemente reduzida com 

relação ao ponto onde se observa o máximo na curva de susceptibilidade Tm. O valor obtido é de     

θ = 28 K, entretanto Tm = 126 K. Interpretamos este fato como à existência de ordem AFM 

coexistindo com uma pequena contribuição FM. Nesse sentido o ajuste fica complicado usando um 

único termo de Curie-Weiss para descrever ambas contribuições, e nossas tentativas não foram bem 

sucedidas. 

   Um bom ajuste foi obtido assumindo dois termos independentes para a sub-rede do Ru. O 

primeiro toma conta da contribuição AFM e o segundo do FM. Para dar mais robustez o nosso 

modelo usamos os mesmo valores para o Cu e Gd obtidos do ajuste anterior a 30 kOe. Apenas se 

estimou θ = -120 K para o Cu como indica o detalhe da Fig. 4.7. Os resultados são apresentados na 

Tabela 4-4. 

Tabela 4-3 Resultados de ajuste das curvas de inverso da susceptibilidade, para o composto      
Ru-1212 medido a 30 KOe. 
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 H = 0.5 kOe   χo = 1.7 10-3 (emu mol-1)   Ru (AFM)+(FM) Cu(AFM)  Gd(AFM) 

θ (K)     “28”   126  -120   -9 

Tc(K)     -----  126  ----   ---- 

TN(K)     128      ------  20.5   2.5 

µ (µB)     1.91  0.94  1.32   7 

 
 
 

   

 O resultado obtido foi de 1,91 µB para AFM e 0,94 µB para FM do Ru. É importante notar que as 

duas contribuições somam 2,85 µB. Este valor concorda razoavelmente bem com o valor teórico de 

2,83 µB.  

   É evidente que para campos acima de 30 kOe predomina ordem FM nos íons de Ru, entretanto 

para campos pequenos se estabelece uma ordem AFM onde uma pequena contribuição FM ainda 

pode ser detectada. 

   O fato de considerar uma contribuição AFM proveniente do Cu permitiu ajustar satisfatoriamente 

nossas curvas de 1/χ. Os valores quantitativos obtidos das curvas de χac, permitem concluir que o 

ordenamento AFM nos íons de Ru4+ induz frustração magnética nos átomos de Cu a campos nulos 

ou baixos. Entretanto, a queda gradativa da ordem AFM acompanhada do ordenamento FM dos 

íons de Ru4+ induz AFM nos átomos de Cu e uma forte redução do parâmetro de ordem 

supercondutor. 

   Isto está em perfeito acordo com os resultados de µSR,[15]. Esta técnica consegue detectar os 

momentos magnéticos de spin localizados em os dois cátions envolvidos, gerando um sinal 

microscópico proveniente de todo o volume do espécime. Não obstante a presença de um pequeno 

sinal diamagnético persistente na presença de ordem FM e AFM, proveniente dos íons de Ru e Cu 

respectivamente, e também de altos campos magnéticos precisa ainda ser discutido.   

Tabela 4-4 Resultados de ajuste das curvas de inverso da susceptibilidade, para o composto      
Ru-1212 medido a 0,5 kOe. 



Capítulo 4. Propriedades magnéticas do composto Ru-1212 

 

66 

4.3 Conclusões 

   Neste capítulo apresentamos resultados experimentais que indicam que os íons de Ru apresentam 

um grau de oxidação 4+ num estado de baixo spin S = 1. Nossos resultados são consistentes com os 

reportes prévios que conferem o mesmo estado de oxidação aos compostos à base de Ru. Eles têm 

em comum que envolve estruturas com octaedros de oxigênio.  

   Também se comprovou que se requer de campos maiores de 70 kOe para alcançar saturação total 

da magnetização do composto Ru-1212. Este resultado indica que medidas de magnetização M 

versus H abaixo de 90 kOe podem fornecer valores errados na determinação do momento 

magnético de saturação dos cátions envolvidos. 

   A pequena componente FM na presença de ordem AFM, geralmente obtida a baixos campos em 

amostras supercondutoras, tem sua origem no efeito (spin canting). Entretanto, para campos 

magnéticos intensos o efeito spin flop é predominante e conduz ordenamento FM dos íons de Ru. 

   O fato de considerar uma contribuição AFM proveniente do Cu permitiu descrever 

qualitativamente e quantitativamente nossas curvas de 1/χ. Os valores quantitativos obtidos das 

curvas de χac, permitem afirmar que o ordenamento AFM nos íons de Ru4+ induz frustração 

magnética nos íons de Cu2+, (a campos nulos ou baixos) favorecendo o estabelecimento da SC nos 

planos de Cu-O. Entretanto, a queda gradativa da ordem AFM acompanhada do ordenamento FM 

dos íons de Ru4+ induz AFM nos átomos de Cu e uma forte redução do parâmetro de ordem 

supercondutor.  

   Por outro lado, o sinal diamagnético persistente a campos magnéticos elevados (H>90 kOe), 

coexistindo com ordem AFM de longo alcance nos planos de Cu-O, não pode ser atribuída, a priori, 

aos planos de Cu-O e requere ainda de uma explicação.  

   Foi evidenciado que a ordem magnética nos planos de Cu-O tem um importante papel na 

descrição das propriedades magnéticas e supercondutoras do composto Ru-1212. Em nosso juízo 

este é um resultado relevante porque estabelece por primeira vez uma conexão entre os planos onde 

comumente é reportado magnetismo e os planos onde se estabelece a supercondutividade. 

 

   



Capítulo 4. Propriedades magnéticas do composto Ru-1212 

 

67 

4.4 Referências 

[1] W. E. Pickett, R. Weht, e A. B. Shick, Phys. Rev. Lett, 83, 3713, (1999). 

[2] D. R. Harshaman, W. J. Kossler, A. J. Greer, C. E. Stronach, D. R. Noakes, E. Koster, M. K. 

Wu, F. Z. Chien, H. A. Blackestead, D. B. Pulling e John D. Dow, Phys. C, 364-365, 392-398, 

(2001). 

[3] C. W. Chu, Y. Y. Xue, S. Tsui, J. Cmaidalka, A. K. Heilman, B. Lorentz, e R. L. Meng,     

Phys. C, 355, 231-238, (2000). 

[4] J. B. Boyce, F. Bridges, T. Claeson, R. S. Howland e T. H. Geballe, Phys. Rev B, 36, 5251 

(1987). 

[5] Y. Tokunaga, H. Kotegawa, K. Ishida, Y. Kitaoka, H. Takagiwa e J. Akimitsu, Phys. C, 364-

365, 379-382, (2001). 

[6] D. P. Hai, S. Kamisawa, I. Kakeya, M. Furuyama, T. Mochiku e K. Kadowaki, Phys. C, 357-

360, 406-409, (2001). 

[7] I. Felner, U. Asaf, Y. Levi, e O. Millo, Phys. Rev B, 55, 3374, (1997). 

[8] X. H. Chen, Z. Sun, K. Q. Wang, S. Y. Li, Y. M. Xiong, M. Yu, e L. Z. Cao, Phys. Rev B, 63, 

064506, (2001). 

[9] J. W. Lynn, B. Keimer, C. Ulrich, C. Bernhard e J. L. Tallon, Phys Rev B, 61, 14964, (2000). 

[10] J. M. Tranquada, D. E. Cox, W. Kunnmann, H. Moudden, G. Shirane, M. Suenaga, P. Zolliker, 

D. Vaknin, S. K. Sinha, M. S. Alvarez, A. J. Jacobson e D. C. Johnston, Phys. Rev Lett, 60, 

156, (1988). 

[11] J. M. Tranquada, A. H. Moudden, A. I. Goldman, P. Zolliker, D. E. Cox, G. Shiranne, S. K. 

Sinha, D. Vaknin, D. C. Johnston, M. S. Alvares, A. J. Jacobson, J. T. Lewandowski e J. M. 

Newsam, Phys. Rev B, 28, 2477, (1988). 

[12]  J. Bobroff, W. A. MacFarlane, H. Alloul, P. Mendels, N. Blanchard, G. Collin e J. F. 

Marucco, Phys Rev Lett., 83, 4381, (1999). 

[13]  A. V. Mahajan, H. Alloul, G. Collin, e J. F. Marucco, Phys Rev Lett., 72, 3100 (1994). 

[14] P. Mendels, Europhys. Lett. 46, 678, (1999). 



Capítulo 4. Propriedades magnéticas do composto Ru-1212 

 

68 

[15]  C. Bernhard, J. L. Tallon, Ch. Niedermayer, Th. Blasius, A. Golnik, E. Brucher, R. K. Kremer, 

D. R. Noakes, C. E. Stronach e E. J. Ansaldo, Phys Rev B, 59, 14099, (1999). 

[16] Ch. Niedermayer, C. Bernhard, T. Blasius, A. Golnik, A. Moodenbaugh e J. L. Budnick, Phys 

Rev Lett, 80, 3843 (1998). 

[17] A. Butera, A. Faintein, E. Winkler e J. Tallon, Phys Rev B, 63, 054442-1 (2001). 

[18] J. M. Longo, P. M. Raccah e J. B. Goodenough, J. Appl. Phys, 39 1327 (1996). 

[19] I. Matsubara, N. Kida e R. Funahashi, J. Phys. Cond. Matt., 13, 645-5652, (2001). 

[20] G. V. M. Williams e S. Krämer, Phys. Rev. B, 62, 4132, (2000). 

[21] T. P. Papageorgiou, H. F. Braun e T. Herrmannsdörfer, Phys. Rev. B, 66, 104509-1, (2002). 

[22] P. W. Klamut, B. Dabroeski, M. Maxwell, J. Mais, O. Chmaissem, R. Kruk, R. Kmiec e C. W. 

Kimball, Phys C, 341-348, 455, (2000). 

[23] C. Panagopoulos e V. Dobrasavljevié, Cond-Mat,1, 0410111, (2004).  



 
 

 69 

 

 

________________________________________________ 

Capítulo 5 

Influência dos planos de corte cristalográficos do composto      

RuSr2EuCu2O8 (Ru-1212) nas propriedades elétricas, magnéticas e 

supercondutoras 

 
 

   Neste capítulo interpretamos os resultados anômalos obtidos em nossas medidas elétricas e 

magnéticas tendo em consideração a informação fornecida do estudo micro-estrutural do interior 

dos grãos SC. Nos realizamos experimentos de Microscopia Eletrônica de Transmissão de baixa   

(TEM) e alta resolução (HRTEM). 

 

  

5.1 Introdução  

   Substituir Gd por Eu no composto RuSr2GdCu2O8 remove o momento magnético do Gd e sua 

tendência ao ordenamento antiferromagnético a temperaturas muito baixas T<2.5 K. Este poderia 

ter alguma influência nas propriedades magnéticas do composto. Entretanto, recentes estudos de 

magnetização no composto RuSr2EuCu2O8 têm demonstrado que a ordem magnética nos planos de 

Ru-O é AFM com uma pequena componente FM. Nas medidas de resistividade também foi 

observada uma transição SC similar ao composto com Gd [1]. 
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   Em conclusão RuSr2EuCu2O8 é em todos os sentidos é muito similar a seu composto isomorfo 

RuSr2GdCu2O8 [1,2]. Freqüentemente costumasse identificar a ambos por Ru-1212. Entretanto em 

alguns casos pudesse usar também a abreviatura Eu-1212 ou Gd-1212.  

   Os resultados anteriores sugerem a completa desconexão dos planos responsáveis pela SC, as 

propriedades magnéticas e os planos contendo íons de terras raras [1]. Estes estudos em Ru-1212 

com Eu e Gd relembram o que acontece no composto RBa2Cu3O7 com R = Y, Nd, Tm, Gd, Yb, Er, 

Ho e Dy [3].    

   Porem é possível estabelecer uma correlação entre a microestrutura do composto Eu-1212 e os 

resultados apresentados nos capítulos anteriores para Gd-1212. Um estudo feito do analise da 

microestrutura do composto Gd-1212 conduz ao mesmo resultado, tendo em consideração que as 

micrografias de TEM de ambos compostos são indistinguíveis. Uma rápida validação do 

anteriormente dito pode ser feita nas seguintes referencias [4,5,6].       

   Os resultados que obtivemos até agora permitem justificar a existência de um ordenamento 

antiferromagnético dos íons de Cu nos planos de Cu-O sob a influência do campo externo e a sub-

rede magnética dos íons de Ru. Entretanto para baixas temperaturas e altos campos acontece um 

comportamento anômalo nas propriedades elétricas e magnéticas onde o parâmetro de ordem SC 

coexiste com ordem FM e AFM de longo alcance. Acreditamos que as anomalias observadas 

podem ter sua origem no interior dos grãos SC. Visando esclarecer essa hipótese apresentamos um 

estudo de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) em nossas amostras. 

   A coexistência de supercondutividade (SC) e ferromagnetismo (FM) em Ru-1212 implica que 

ambos estados se apresentam em uma fase termodinâmica homogênea, conseqüentemente a 

comprovação de uma uniformidade espacial destas propriedades no interior dos grãos é o ponto 

chave. A pureza e a homogeneidade das amostras de Ru-1212 foi confirmada por difração de raios-

X [7,5] e difração de nêutron [8]. Estes estudos asseveram que o composto Ru-1212, fabricado pelo 

método de reação no estado sólido, apresenta menos de 3-5% de impurezas [6,9,10]. 

   Neste capítulo, também  analisamos os resultados de HRTEM realizados sobre defeitos planares 

em uma amostra de Ru-1212 em forma de pó. Estes defeitos constituem uma descontinuidade nos 

reservatório da carga Ru-O formando parte de um ou vários planos cristalográficos dentro das 

fronteiras que une os domínios [6]. Nossos dados experimentais sugerem que estes defeitos podem 
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ser responsáveis por algumas das anomalias observadas em as medidas de resistividade e 

susceptibilidade na região de altos campos e baixas temperaturas. 

 

 

5.2 Microscopia eletrônica de transmissão TEM e de alta resolução HRTEM 

   Uma amostra policristalina de Eu-1212 em pó foi preparada pelo método da reação no estado 

sólido onde foram realizadas as etapas relatadas previamente [5-10]. As partículas do pó foram 

embebidas num solvente orgânico e logo transferidas às películas do carbono poroso suportado por 

um dispositivo de cobre de 3mm de diâmetro onde foram secadas a temperatura ambiente durante 3 

h. As imagens da micro-estrutura foram obtidas em um microscópico eletrônico de transmissão tipo 

Jeol JEM-1210 - (HRTEM) operado em 100 kvolts.  

   Os resultados obtidos dos padrões de difração de elétrons em áreas previamente selecionadas 

(SAED) (ver o detalhe da Fig. 5.1) confirmaram a estrutura tetragonal P4/mmm esperada para Eu-

1212 com uma constante da rede a = 3.836 (4) Å e c = 11.57 (1) Å, em bom acordo com os valores 

previamente reportados [11]. Resultados similares foram obtidos também por A.A. McLaughlin no 

composto Gd-1212 [5] No entanto, ressaltamos que em ambos casos quando grandes áreas da 

partícula são examinadas (ver Fig. 5.1) observa-se que muitos domínios individuais de 200 Å 

encontram-se interconectados por domínios de menor tamanho  ~ 50 Å,  girados 90o um com 

relação ao outro. As áreas denominadas 1 e 2 na Fig. 5.1 são os domínios grandes e pequenos 

respectivamente. Este comportamento que divide a estrutura em domínios de 200 Å entrelaçados 

por domínios de 50 Å foi observado extensivamente por todo o volume e em cada uma das 

inumeráveis partículas estudadas. O limite ou fronteira de domínios não é amorfo e pode ser 

caracterizado por um deslocamento que conecta os sítios dos cátions com os sítios dos anions [6]. 

   De acordo com Vasiliev et. al. [6] os defeitos observados podem ser considerados como planos de 

cortes cristalográficos não estequiométricos (CSPs), formados por outra estrutura cristalina  

acomodada entre os domínios. É interessante anotar que estas falhas não estequiométricas são 

bastante pequenas para serem observadas por difratometria de raios-X, entretanto podem estar 

dispersas por todo o volume da amostra. 
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   Notamos também que estas interconexões são localmente deficientes em Cu e Sr com um maior 

conteúdo de Eu formando camadas de Eu/Ru/O. Observemos, por exemplo, a fronteira entre dois 

domínios numa imagem de alta resolução de HRTEM na Fig. 5.2. A imagem foi obtida com o feixe 

de elétrons paralelo a direção [010] do composto Ru-1212. Esta estrutura aparece freqüentemente 

nas fronteiras de domínios quando a estrutura é girada 90o na direção [001]. 

 

 

 

 

                 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Fig 5.1. Imagem de TEM de uma região da amostra Ru-1212. 
Observam-se muitas estruturas de subdomínios retangulares. As 
áreas marcadas são descritas no texto. Detalhe: SAED na direção 
[001]. 
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   Estas regiões estão formadas por um composto a base de Eu e Ru com fórmula química ainda 

desconhecida.  Recentemente mostramos que Eu2Ru2O6+x pode formar-se facilmente quando é 

sintetizado seguindo o mesmo caminho usado para sintetizar Ru-1212 [12]. Conforme também foi 

reportado, este composto Eu2Ru2O6+x (com a = 10.26 Å), intrigantemente apresenta propriedades 

elétricas e magnéticas muito similares às apresentadas aqui para Ru-1212, o que seria uma 

indicação de estas regiões podem ser formadas por Eu2Ru2O6+x. Entretanto, não podemos descartar 

a possibilidade dessas regiões serem também formadas por outros compostos resultante de mais um 

desvio da estequiométrica (Sr1-xEux)(Ru1-yCu)O3-x localmente deficiente em Ru e Cu como 

reportado recentemente por A.L. Vasiliev  e colaboradores [6].  

 

Fig 5.2 Imagem de HRTEM obtida de uma região que contém a 
fronteira de domínios rotados 90o apresentando um defeito 
planar com composição Eu-Ru-O. Detalhe: Modelo usado para 
descrever as curvas dρ/dT onde se destacam as temperaturas 
críticas T2 inter-grão  e  T1 intra-grão, e  T2´ para um arranjo 
tridimensional de junções tipo Josephson inerentes aos planos 
cristalográficos de corte na região intra-granular. 
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5.3 Correlação entre a microestrutura e as propriedades elétricas e magnéticas 

   As propriedades estruturais, elétricas e magnéticas destas junções intragranulares até agora têm 

sido muito pouco estudadas. Entretanto pequenas diferenças estruturais, como as observadas, 

difundidas por todo o volume do material formando parte das fronteiras dos domínios podem ser 

muito importantes ao tentar compreender a física deste composto. Por exemplo, as medidas da 

resistividade a baixas temperaturas revelam uma dependência com o campo magnético 

completamente diferente daquelas observadas nos outros SC cerâmicos convencionais com alta 

temperatura crítica Tc. A temperatura de resistência nula permanece quase inalterada (menos de 10 

K) para campos maiores de 3 kOe e até 90 kOe como foi discutido de nossas medidas elétricas (ver 

Capítulo 3) ou ainda para campos maiores até 13 T como tem sido reportado recentemente [13]. As 

curvas derivadas da resistividade (ver Fig. 3.7) mostram claramente dois picos sobrepostos que 

indicam que a transição resistiva prossegue em duas etapas [14]. Ambos os picos fornecem 

informação das temperaturas críticas intra- e inter-granular T1 e T2, respectivamente. Entretanto a 

dependência anômala com o campo magnético, observado para o pico T2 na região das baixas 

temperaturas e altos campos não é típica de uma cerâmica SC convencional com um fraco 

acoplamento inter-granular. Um pico atípico enorme é observado para T2 das curvas dρ/dT a campo 

nulo. Embora T2 diminua regularmente com o aumento do campo até H = 0.3 T, acompanhado por 

um aumento da amplitude, como acontece nos SC convencionais, um inesperado estreitamento e 

um aumento da intensidade foram observados na faixa de baixas temperaturas e campos intensos o 

que sugere a entrada de uma nova transição supercondutora. 

   A interpretação destas anomalias presentes também nas medidas de susceptibilidade tem 

levantado muitas controvérsias [15]. Não obstante uma explicação mais natural poderia estabelecer 

que o comportamento anômalo observado na região de baixas temperaturas está relacionado com 

outra temperatura crítica T2´ associada aos planos cristalográficos de corte em perfeita harmonia 

com a microestrutura observada. A superposição de dois picos T2 e T2´ pode fornecer uma 

explicação satisfatória para as curvas dρ/dT e sua dependência com o campo magnético em toda a 

faixa de campos e temperaturas estudados (ver o detalhe da Fig 5.2). Não obstante este panorama 

questiona a homogeneidade da supercondutividade na região intra-granular  indicando também a 

possível influência na transição SC da estrutura observada em sua forma de planos cristalográficos. 

[16]. Um ponto a favor desta discussão é que os estudos realizados da dependência com campos 

crescentes até 10 kOe da temperatura de transição intragranular mostraram uma diminuição rápida e 
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pouco comum com o campo magnético de T1 [14]. O comportamento é muito diferente do que se 

poderia esperar para um supercondutor com grãos homogêneo. Estes resultados sugerem a priori 

que a transição supercondutora pode acontecer em uma escala do comprimento bem menor que o 

tamanho dos grãos [17].  

 

 

5.4 Anomalias na transição intragranular na faixa de altos campos e baixas 

temperaturas 

   Um suporte adicional de nossas conclusões sobre a origem das anomalias observadas na faixa de 

altos campos e baixas temperaturas vem do estudo dos dados da susceptibilidade. Uma ampliação 

das curvas de susceptibilidade na região de interes (para diferentes campos magnéticos dc 

sobrepostos) são mostradas na Fig 5.3. 

   Quando a temperatura diminui para um campo magnético fixo de até 3 kOe as curvas de 

susceptibilidade mostram um aumento gradativo seguido por uma queda brusca associada com a 

transição SC. Para campos maiores que 3 kOe e até 90 kOe  a transição prossegue em duas etapas, 

como tem sido observado previamente na literatura (ver Apêndice III).  

   Nós usamos o mesmo critério utilizado por Lorenz e colaboradores [14] para determinar os 

valores do T1 e de T2 das curvas de susceptibilidade. Os resultados são mostrados na Fig. 5.4.          

A temperatura da transição inter-granular T2 diminui rapidamente para campos crescentes até          

H = 3 kOe, com uma inclinação inicial grande de 6,2 K/kOe para H > 3 kOe diminui com uma taxa 

muito menor. Este comportamento reproduz perfeitamente os resultados obtidos para T2 (ver Fig. 

3.11) obtidos a partir das curvas de resistividade. Por outro lado as características observadas para a 

temperatura T1 são coincidentes com o reportado [14] para os campos crescentes até 8 kOe (ver 

detalhe da Fig 5.4).   

  Nossos resultados vão além do observado por esses autores, para H > 10 kOe revelam um aumento 

inesperado de T1 (ver Fig. 5.4). Este comportamento é muito diferente do que se pode prever para 

uma fase monofásica dentro dos grãos de Ru-1212.  
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Fig. 5.3 Dependência da susceptibilidade de ac para o 
composto Ru-1212 na faixa de altos campos e baixas 
temperaturas com um campo de dc superposto até 90 kOe. 

 
Fig 5.4. Dependência da temperatura T1 e T2 com o campo 
magnético, obtido das curvas de susceptibilidade. O 
detalhe mostra uma ampliação para campos até 8 kOe. 
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   O aumento na temperatura crítica intragranular T1 obtido das medidas de susceptibilidade 

somente pode ser explicado devido a um aumento da supercondutividade nos planos de Cu-O ou 

produto da entrada de outra transição supercondutora subjacente dentro dos grãos originando longas 

e anômalas transições resistivas e magnéticas. Este aumento de T1 para campos intensos não foi 

observado nas curvas dρ/dT. O pico intragranular desfalece rapidamente para H > 3 k Oe com uma 

grande incerteza em sua deconvolução. Os resultados experimentais sugerem que uma nova 

transição SC ocorre a uma temperatura mais baixa T2´<T1 associada com os planos cristalográficos 

observados nas imagens de HRTEM. [18]. Outro resultado que corrobora a nossa análise vem do 

estudo da energia potencial de ancoragem na faixa de baixas temperaturas e altos campos 

magnéticos. 

 

 

5.5 Energia potencial de ancoragem U(H,T) na faixa de baixas temperaturas e altos 

campos magnéticos 

   Na Fig. 5.5 apresentamos a dependência da energia potencial de ancoragem U(H,T) com o campo 

magnético e com a temperatura. No lugar de saturação, como é observado em um SC cerâmico, 

observa-se uma queda de U (H, T) com a diminuição da temperatura. 
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Fig. 5.5. Energia potencial de ancoragem U(H,T) 
obtida do ajuste das curvas V - I. O detalhe é uma 
expandida escala da região das baixas temperaturas. 
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   O valor da temperatura a partir do qual se inicia a queda em U(H,T) depende da intensidade do 

campo magnético aplicado. A diminuição da energia potencial de ancoragem a baixas temperaturas 

não pode ser explicada muito facilmente. Entretanto podemos argumentar que este comportamento 

está ligado com aparição de AFM nos planos de Cu-O. Exatamente nesta faixa de temperaturas e 

para campos magnéticos de até 3 kOe observa-se um aumento na intensidade dos picos das curvas 

de susceptibilidade (ver Fig 5.3). Já para campos acima de 10 kOe observa-se um  cruzamento das 

curvas com uma inversão de comportamento, o resultado é um aumento da energia potencial de 

ancoragem em função do campo magnético (ver o detalhe da Fig. 5.3). É amplamente conhecido 

que uma queda na energia potencial de ancoragem tem associado o movimento dos vórtices com a 

correspondente dissipação de energia. Porém o aumento observado as mais baixa temperaturas e 

campos acima de 10 kOe até 90 kOe sugerem o revigoramento das propriedades SC.  

   O comportamento anômalo reportado aqui para U(H,T) está em harmonia com o reportado para a 

dependência do calor especifico com o campo magnético observado por Tallon e colaboradores 

[19]. Nestes estudos a temperatura crítica Tc obtida das curvas de calor especifico aumenta 

inesperadamente para campos magnéticos intensos crescentes. Os autores concluíram que 

comportamento observado está associado com um mecanismo de supercondução diferente ao 

comumente acostumado. Um comportamento anômalo similar em função do campo magnético foi 

observado também por Lorentz e colaboradores [14] na temperatura de início da transição SC nas 

curvas de resistividade. Esses autores propuseram duas interpretações diferentes para esse 

comportamento: como sendo originado por uma mudança na estrutura magnética de Ru-1212 ou 

provavelmente devido a um outro estado supercondutor intragranular com uma escala de 

comprimento bem abaixo do tamanho dos grãos [14]. Nossos resultados encontram-se em harmonia 

com esta ultima idéia. 

               

 

5.6 Conclusão 

   Interpretamos os resultados de nossas medidas elétricas e magnéticas na região de altos campos e 

baixas temperaturas tendo em consideração a informação fornecida do estudo da micro-estrutura no 

interior dos grãos SC usando as técnicas de microscopia eletrônica de transmissão TEM e HRTEM.  
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   As imagens de HRTEM fornecem informação da estrutura cristalina no interior dos grãos. 

Revelou-se que muitos domínios individuais de 200 Å encontram-se interconectados por domínios 

de menor tamanho ~ 50 Å,  girados 90o um com relação ao outro. Mostramos que interconexão é 

localmente deficiente em Cu e Sr com um maior conteúdo de Eu formando camadas de Eu/Ru/O.   

   Nossos dados experimentais permitem estabelecer uma correlação entre a micro-estrutura 

observada e suas propriedades, e sugerem que o afastamento da estequiométrica dos planos 

cristalográficos de corte é responsável por algumas das anomalias observadas [20]. 

   O aumento inesperado da temperatura critica inter-granular T2 com o aumento do campo 

magnético acima de 10 kOe foi explicado em termos de outra temperatura crítica T2´ associada aos 

planos cristalográficos de corte em perfeita harmonia com a microestrutura observada. 

   A diminuição da energia potencial de ancoragem a baixas temperaturas é mais uma evidência 

experimental da aparição de AFM nos planos de Cu-O. Justo nesta faixa de temperaturas e para 

campos magnéticos de até 3 kOe observa-se um aumento na intensidade dos picos AFM nas curvas 

de susceptibilidade. 

   Entretanto já para campos acima de 10 kOe observa-se um  cruzamento das curvas com uma 

inversão de comportamento, o resultado é um aumento da energia potencial de ancoragem em 

função do campo magnético. O aumento observado as mais baixa temperaturas e campos acima de 

10 kOe até 90 kOe sugerem o inicio de outra transição supercondutora intragranular com uma 

escala de comprimento bem abaixo do tamanho dos grãos. 

   Nossos resultados encontram-se em harmônia com as idéias do grupo de supercondutividade da 

Universidade de Houston, liderado por C. W. Chu. Eles afirmam que  a possível presença de uma 

enigmática estrutura supercondutora [16] subjacente dentro do quimicamente uniforme Ru-1212 

formando fronteiras de domínios coerentemente rotacionados pode ser responsável por as anomalias 

observadas nas propriedades elétricas e magnéticas. 
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________________________________________________ 

Capítulo 6 

Conclusões gerais 

 
 

   Neste trabalho de tese apresentamos um estudo comparativo das propriedades elétricas 

magnéticas, microestruturas e supercondutoras dos compostos RuSr2GdCu2O8 RuSr2EuCu2O8 e 

YBCO. Os resultados mais relevantes são: 

   É o primeiro estudo feito no composto Ru-1212 focalizado no estabelecimento de uma correlação 

entre os momentos magnéticos localizados dos íons de Ru e os íons de Cu dos planos SC e a 

influência de suas interações de intercâmbio nas propriedades magnéticas. 

   Foi evidenciado que a ordem magnética nos planos de Cu-O tem um importante papel na 

descrição das propriedades do composto Ru-1212, similar a como acontece no composto YBCO. 

Este é um resultado relevante  porque estabelece uma conexão entre os planos onde comumente é 

reportado magnetismo e os planos onde se estabelece a supercondutividade em Ru-1212. 

   Reportamos também por primeira vez na literatura um estudo detalhado da energia potencial de 

ancoragem Uo(H, T) e das temperatura críticas intra e intergranular T1 e T2 numa amplia faixa de 

temperatura e campo magnético aplicado para o composto Ru-1212. Os comportamentos anômalos 

reportados nas medições de susceptibilidade, resistividade, energia potencial de ancoragem, calor 

especifico e T2 sugerem que existe um revigoramento anômalo da supercondutividade a baixas 

temperaturas na faixa de altos campos magnéticos. 

   Os fatos experimentais só puderam ser explicados após um estudo da influência da microestrutura 

nas propriedades, realizando medições de microscopia de transmissão  alta resolução  HRTEM no 

interior dos grãos. 
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   Nossas imagens de HRTEM em amostras de RuSr2EuCu2O8 mostram a existência de domínios 

individuais interconectados dentro dos grãos. Estes domínios têm tamanhos diferentes e estão   

rotacionados 90o com relação aos outros. A interconexão dos mesmos é localmente deficiente em 

Cu e Sr com um maior conteúdo de Eu formando camadas de Eu/Ru/O. Estas camadas são os 

chamados  planos cristalográficos de corte. 

   Uma interpretação das anomalias presentes nas curvas de resistividade e também nas medidas de 

susceptibilidade foi abordada em perfeita harmonia com a microestrutura observada.  O 

comportamento anômalo observado na região de baixas temperaturas foi relacionado com outra 

temperatura crítica T2´ associada aos planos cristalográficos de corte. A superposição de dois picos 

T2 e T2´ fornece uma explicação satisfatória para as curvas dρ/dT e sua dependência com o campo 

magnético em toda a faixa de campos e temperaturas estudados. Este panorama questiona a 

homogeneidade da supercondutividade na região intragranular indicando também a possível 

influência na transição SC da estrutura observada em forma de planos cristalográficos. 

   Este caminho nos conduz a reportar a presença de outra fase supercondutora subjacente dentro 

dos grãos. Nossos resultados estão em concordância com o recente reporte de C. W. Chu e 

colaboradores com título:  

Uma possível enigmática estrutura supercondutora num supercondutor ferromagnético, 

(Physica C 335, 231-238,(2000)) 

   Neste sentido nosso trabalho possui uma relevância de caráter geral dentro da área da 

supercondutividade e em particular no estudo dos rutenocupratos. Os resultados pressupõem a 

descoberta de um novo material SC subjacente no interior dos grãos da amostra Ru-1212.  
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Trabalhos Futuros  

 
   Como parte de trabalhos futuros temos iniciado o estudo das propriedades elétricas e magnéticas 

do composto (Eu2Ru2O7-x) previamente identificado nos planos cristalográficos no interior dos 

grãos do composto Ru-1212. 

   Atualmente contamos já com um volume grande de informação que contribuirá ao esclarecimento 

ainda mais dos problemas aqui discutidos. 

  Neste sentido e tendo em consideração a relevância dos resultados temos estabelecido uma 

colaboração com o grupo de supercondutividade do Instituto de Ciência dos Materiais da 

Universidade de Barcelona, ICMAB dando uma continuação a nossa pesquisa.   Prevê-se em breve 

a publicação de novos trabalhos em revistas de alto índice de impacto.  
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________________________________________________ 

Apêndice I 

Campo efetivo Heff 

_____________________________________________________ 

 

   O modelo qualitativo para estimar a dependência da corrente crítica de transporte com um campo 

magnético, em supercondutores cerâmicos de alta temperatura crítica, foi proposto por primeira vez 

em 1988 por Ekin e Peterson [1]. Eles assumirem que o material pode ser visto como uma rede em 

paralelo de grãos e junturas Josephson distribuídas estatisticamente. A corrente critica é obtida 

calculando o valor médio das larguras das junturas e suas orientações respeito ao campo magnético 

externo como si se encontraram conectadas em paralelo: 
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   Onde Ω(L) e ξ(θ) são as funções de distribuição de largura de junções e orientações respeito ao 

campo externo, respectivamente, normalizados na unidade. Heff(H,T)  é o campo magnético 

intergranular efetivo que sentem os grãos e junções. Ho(T) é o campo efetivo que corresponde  ao 

primeiro mínimo do padrão de Fraunhofer [2], como resultado do calculo do valor meio em todas as 

junções. Θ é um angulo de corte por debaixo do qual as junções não aportam na dependência Ic(H) 

da cerâmica [1,2]. Em outras palavras, representa a percolação da corrente de transporte em nosso 

sistema, determinado pelo fato de que a corrente não atravessa com a mesma preferência todas as 

junções em todas as orientações possíveis, mas que recorre um percurso tortuoso que depende dos 

detalhes do material. 



Apêndice I. Campo efetivo Heff 
 

 

86 

   Em rigor, Heff=Heff (H, T, H*, Hc1g, G) (onde H* é o campo de penetração total do grão e G é um 

fator geométrico que porta a informação da morfologia do material). Entretanto a dependência 

Heff=Heff (H*, Hc1g, G) és extremamente complexa e dificulta o estabelecimento de uma correlação 

entre a morfologia do material e suas propriedades elétricas. Porém os trabalhos de Ekin e Peterson 

foram apenas qualitativos. 

   Em 1999 num trabalho publicado por E. Altshuler e R. Cobas [3] alem de estabelecer claramente 

a dependência entre o campo efetivo e a morfologia Heff=Heff (H*, Hc1g, G) introduz a possibilidade 

de calcular quantitativamente a corrente crítica de transporte na presença de um campo dado que 

creia uma historia magnética no material. 

   A essência deste modelo é considerar as junções embebidas num campo magnético efetivo Heff, 

como resultado da competência que se estabelece entre o campo externo e o campo associado com a 

magnetização dos grãos supercondutores, de acordo com o dito: 

                 )( effggjeff HMGHHHH −=+=
→→→

 

   Os grãos são considerados seguindo o modelo do estado crítico de Bean, convenientemente 

modificado para ter em conta o primeiro campo crítico, Hc1g. A corrente crítica resultante dentro do 

grão es função do campo máximo aplicado, Hm, e da temperatura, T. 

   Se uma amostra supercondutora granular, depois de resfriada abaixo de sua temperatura critica, é 

submetida à ação de um campo magnético externo (ou mesmo baixo a ação do auto-campo da 

corrente de transporte), aparecerá um campo local efetivo o qual pode ser descrito, dependendo de 

sua magnitude, com as seqüentes expressões [3]. 
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onde:  
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   As expressões anteriores descrevem adequadamente o aporte da magnetização dos grãos ao 

campo efetivo, porém substituindo na expressão ( )vHE eff

rrr
×≈ , do epigrafe 3.6 descrevemos 

adequadamente as curvas I-V nos diversos estados (b, d, e e ) do diagrama de fase da Fig. 1.2.  
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________________________________________________ 

Apêndice II 

Função de distribuição Γ(G)  

_____________________________________________________ 

  

   O modelo teórico de Altshuler e R. Cobas para a determinação do campo efetivo Heff nos 

supercondutores cerâmico foi amplamente aceito devido a sua rápida comprobação experimental  

[1, 4]. Nas referencias [2, 3] foi testado em três amostras supercondutoras cerâmicas com 

morfologias muito diferentes, YBCO, Bi-2223 e Hg-1223.  

   Entretanto alguns aspectos de morfologias complexas como, por exemplo, elevada porosidade e 

falta de conectividade entre os grãos no caso do sistema Hg-1223 e  Ru-1212 podem conduzir a um 

afastamento quantitativo do ajuste teórico. Nestes casos na região intergranular acontece uma 

compressão do fluxo magnético que não pode ser descrita a traves de uma simples função de 

distribuição de grãos Γ(G).  

   A solução a este problema foi encontrada nos trabalhos prévios de P. Muné e colaboradores [5, 6]. 

Eles assumiram valores negativos da função de distribuição Γ(G). A interpretação física dos valores 

negativos e relativamente simples e descreve a falta de homogeneidade, presencia de defeitos 

cristalinos e a levada porosidade entre outros fatores. 

   Nas Figs. 1 e 2 apresentamos o ajuste teórico das curvas de corrente critica Jc(H) virgem e retorno 

para os compostos de Hg-1223 e Bi-2223 respectivamente [2,3]. Nos detalhes das figuras se 

apresentam as funções de distribuição usadas em cada caso. Observasse que com o aumento na 

complexidade da morfologia (ver Fig. 3c), a função de distribuição apresenta valores mais 

negativos. Deste jeito, quedo bem estabelecido ou caminho que conduz a uma correlação 
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quantitativa entre morfologias complexas e suas propriedades elétricas em cerâmicas 

supercondutoras. Nós usamos este modelo satisfatoriamente na determinação da corrente crítica de 

transporte em função do campo magnético externo do sistema Ru-1212 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 - Curva vigem e de retorno para o composto Hg-1223. 
As líneas são o ajuste teórico. No detalhe se apresenta a 
função de distribuição com valores negativos.  

Fig. 2 - Curva virgem e de retorno para o composto Bi-
2223. As líneas são os ajustes teóricos. No detalhe se 
apresenta a função de distribuição com valores negativos.  
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Fig. 3 - Microscopia eletrônica de varredura: b) amostra de         
Hg-1223 c) amostra de Bi-2223. 
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Apêndice III 

Método de preparação 

_____________________________________________________ 

  

Tratamentos térmicos e propriedades supercondutoras do composto Ru-1212. 

   O estabelecimento de uma relação entre morfologia e as propriedades supercondutoras de 

materiais cerâmicos é um assunto complexo de ser estudado como foi evidenciado nos Apêndices  

anteriores. Ainda mais complicado é estabelecer uma relação à priori entre os diferentes tratamentos 

térmicos e as propriedades supercondutoras. Existe uma diversidade de tratamentos térmicos 

reportados na literatura na obtenção dos diferentes sistemas conhecidos. Em geral cada sistema 

apresenta suas particularidades. A sinterização de amostras com propriedades específicas depende 

do caminho seguido durante o processo de preparação.   

   Limitaremos nosso estudo apenas a descrever os aspectos mais importantes do processo de 

preparação do composto RuSr2GdCu2O8. Nos rutenocupratos, em geral, as propriedades 

supercondutoras dependem sensivelmente dos detalhes do processo de preparação, afetando a 

microestrutura e possivelmente a estrutura eletrônica [1].  

   Os parâmetros investigados aqui e sua influência nas propriedades supercondutoras são os 

seguintes: 

I- Tamanho de partícula após o processo de síntese seguido de repetidas etapas de 

calcinação e maceração. 

II- Temperatura e duração das diferentes etapas de síntese. 
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III- Efeitos da taxa de resfriamento após longos períodos de síntese. 

IV- Estudo dos efeitos de resfriamentos pós – síntese em diferentes atmosferas.     

   

 

 

 

 

   Os difratogramas de raios-X de duas amostras de RuSr2GdCu2O8 típicas, preparadas a diferentes 

temperaturas de calcinação TF, são apresentados na Fig. 1. Os difratogramas foram coletados após 

as seguintes calcinações (difratograma A para TF = 960 oC , difratograma C para TF = 1000 oC  

durante 16 hs.). Observa-se claramente a presença de segundas fases, indicadas por (x). Estas fases 

foram identificadas [1, 2] como SrRuO3. A quantidade de SrRuO3 é maior em amostras calcinadas a 

baixas temperaturas (960 oC). Entretanto com a repetição de muitos tratamentos térmicos nestas 

temperaturas, a fase SrRuO3 diminuiu em ambos casos sendo difícil sua detecção nos difratogramas 

de raios-X, indicando um aumento da pureza do composto RuSr2GdCu2O8 como se observa nos 

difratogramas B e D. 

Fig. 1 – Difratograma de raios-X de duas 
amostras de RuSr2GdCu2O8 sintetizadas a 960 
oC (A, B) e 1000 oC (C,D)  
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   Uma curva típica de susceptibilidade (ver Fig. 2) revela que o sinal diamagnético pode ser 

decomposto em duas partes [1]. No detalhe da figura observa-se uma queda linear e bem definida 

antes do estabelecimento do sinal diamagnético. Esta queda é atribuída (em particular nos ruteno –

cupratos) a uma transição intragranular. A temperatura mais baixa a região intergranular transita ao 

estado supercondutor e observase um sinal diamagnético. 

   As curvas de resistividade e os resultados de potência termoelétrica são apresentados na Fig 3. 

Para ρρρρ versus T acima de 70 K a resistividade apresenta um comportamento metálico, entretanto a 

baixas temperaturas aumenta ligeiramente atingindo um máximo a 30 K. A derivada dρ/dT  (ver 

detalhe da Fig 3.) mostra claramente dois máximos superimpostos indicando que a transição 

resistiva acontece em duas etapas similar ao que ocorre com a transição magnética. Uma estrutura 

similar de dois picos foi também observada por D. J. Pringle e colaboradores [3] e a transição a 

baixas temperaturas foi identificada como uma transição intergranular.  

Fig. 2 - Susceptibilidade de dc para RuSr2GdCu2O8. O detalhe 
apresenta uma ampliação do sinal diamagnético intragranular 
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   A medida da potência termelétrica apresenta um máximo a 200 K e cai quase linearmente para T 

abaixo de 150 K. Observa-se, entretanto, uma mudança na derivada dS/dT em temperaturas 

próximas a 50 K caindo a zero perto da temperatura de resistência zero.      

            
 

 

 

   Tem sido comprovado e amplamente reportado na literatura que um parâmetro relevante que 

afeta as magnitudes físicas apresentadas acima nos rutenocupratos é a adequada escolha da 

temperatura nas etapas de calcinação.  Na Fig. 4 comparamos a resistividade de duas amostras 

calcinadas a TF = 1000 oC e TF = 960 oC. Posteriormente ambas forem submetidas aos seguintes 

tratamentos térmicos: 

 TF (durante 16 hs) � 1015 oC (10 hs) � 1060 oC (10 hs) � 1060 oC (10 dias).  

   A resistividade foi medida após completar o último tratamento térmico (ver Fig. 4). Os 

difratogramas de raios-x das duas amostras são idênticos (ver Fig.1 B, D) e ambas apresentam os 

dois estágios na transição supercondutora discutidos acima. A largura da transição permanece a 

mesma, entretanto as temperaturas intragranular T1 e intergranular T2 são maiores. O aumento foi 

de 5 K para a amostra com a temperatura de calcinação de TF = 960 oC. Esta notável diferença 

indica que a temperatura de calcinação afeta similarmente as temperaturas T1 e T2. Por outro lado o 

resultado de inúmeros estudos também indica que a temperatura ótima de calcinação é 960 oC.  

Fig. 3. Resistividade e Potencia termoelétrica de 
RuSr2GdCu2O8. As transições intra e intergranular foram 
claramente apresentadas no detalhe dρ/dT da figura.  
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   É esperado que repetidos processos de maceração entre passos adicionais de sínteses aumentem a 

homogeneidade das amostras, entretanto nos rutenocupratos não é evidente como este processo se 

reflete nas propriedades supercondutoras. Nós comparamos duas amostras sintetizadas nas mesmas 

condições. A primeira foi macerada só uma vez após o primeiro tratamento térmico (linha contínua 

na Fig. 5), a segunda foi macerada após cada passo (linha descontínua na Fig. 5). Repetidos 

processos de maceração não aumentam a supercondutividade e resultam numa queda de ambas T1 e 

T2.   Adicionais macerações obviamente mexem com a estrutura intragranular. 

   Outra possível causa para justificar a queda das temperaturas T1 e T2 pode ser a redução do 

tamanho de grãos final do composto. Entretanto imagens de MEV não apresentam diferenças 

remarcáveis no tamanho dos grãos [1]. A origem física da degradação das propriedades com 

macerações intermediárias ainda não está clara e precisa ser mais estudada. Como será discutido 

mais à frente nos grãos existe uma estrutura de multi-domínios com tamanho entre 50 e 200 Å 

observada pela primeira vez com microscopia eletrônica de alta resolução [4]. Durante o processo 

de maceração, o tamanho e distribuição destes domínios podem ser mudados. 

Fig. 4 - Comparação da resistividade de duas amostras calcinadas a 
960 oC (---) e 1000 oC (.....), respectivamente. 
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   O tamanho das partículas antes da última etapa de síntese é muito importante e pode ser 

controlado com a intensidade e extensão do processo de moagem depois da primeira calcinação. 

   Na Fig. 6 mostramos três amostras sintetizadas a partir dos pós com diferentes tamanhos de 

partículas. (A: pó com pouco tempo de maceração, porém com partículas maiores, C: mistura de pó 

com partículas grandes e pó com partículas muitos pequenas, D: pó com partículas de tamanho 

muito pequeno resultado de um prolongado período de maceração). Os tratamentos térmicos das 

três amostras são exatamente os mesmos. Finalmente uma maior densidade na amostra C conduz as 

menores temperaturas de transições supercondutoras T1 e T2. A cerâmica obtida a partir de pó 

pouco macerado (A) com um tamanho médio de grãos entre (4-5 mµ) (duas vezes maior que a 

amostra C) possui uma temperatura de transição 10 oC maior que a amostra C. As temperaturas de 

transição da amostra B encontra-se entre A e C. 

 

Fig. 3.5 - Demonstração dos efeitos de maceração. (.....) Amostra 
macerada diversas vezes após a calcinação. (-----) Amostra 
macerada uma só vez após a calcinação.     
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   A temperatura de sínteses foi estudada durante longos períodos de tempo variando desde 1060 oC 

até 1070 oC. Poucas mudanças foram observadas, incrementando 10 oC a temperatura intragranular 

T1 não muda e observa-se um ligeiro incremento em T2. Adicionais passos de sínteses conduzem ao 

mesmo resultado.  

   Na Fig . 7 apresentamos duas amostras preparadas nas seguintes condições: 

     Amostra A 

           960 oC (16) � 1015 oC (24 h) � 1060 oC (24 h) � 1065 oC (14 dias) 

     Amostra B 

      960 oC (16) � 960 oC (12 h) � 1015 oC (16 h) � 1050 oC (16 h)  � 1060 oC (24 h)  

      � 1065 oC (14 dias ) � 1070 oC (4 dias) 

   Os repetidos processos de sínteses não afetam T1, entretanto, como se comentou anteriormente, 

um aumento em T2 acontece indicando um ordenamento da região intergranular e uma maior 

conectividade entre grãos. Entretanto, contraditoriamente  não forem  observadas mudanças na 

região intergranular nas imagens de MEV.    

Fig. 6 - Influência do tamanho das partículas na transição 
supercondutora. A: pó com partículas grandes, B: mistura de 
partículas grandes e pequenas e C: partículas pequenas.     
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Fig. 7 - Resistividade de duas amostras sintetizadas de acordo 
com o processo tradicional (amostra A) e incluindo um paço 
adicional de síntese e calcinação (amostra B). 

Fig. 8 - Resistividade de duas amostras resfriadas a taxas 
deferentes. I) esfriamento a 15oC/h desde 1060 oC ate 900 oC, 
II) esfriamento devagar desde 1060 oC ate 400 oC.  
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   Tudo parece indicar que nos rutenocupratos as propriedades supercondutoras são mais fortemente 

dependentes da microestrutura que da morfologia dos grãos. Assim, um cuidadoso controle do 

processo de resfriamento foi levado a cabo uma vez finalizado o tratamento de sínteses a 1060 oC. 

O processo de resfriamento foi testado com amostras resfriadas a diferentes taxas. Na Fig. 8 a 

amostra I foi esfriada a 15o C/h até 900 oC e desde 900 oC até temperatura ambiente a uma maior 

taxa (150 oC/h). Em contraste a amostra II foi esfriada muito devagar (15oC/h) até 400 oC e mais 

rapidamente até temperatura ambiente. Como se pode observar da figura a segunda (II) amostra tem 

uma temperatura crítica maior indicando que um resfriamento lento favorece as propriedades 

supercondutoras. Ambas temperaturas T1 e T2 aumentaram em 6 K na amostra II. Entretanto os 

difratogramas de raios-X de ambas amostras são idênticos.  

 

 

 

 

   O efeito de tratamentos térmicos adicionais após a sinterização final, e a amostra ter sido 

resfriada até temperatura ambiente também foram investigados (ver Fig. 9). Diferentes tratamentos 

térmicos a partir de uma amostra referencial (1) foram aplicados: Aquecimento até 600 oC (2),  700 
oC (3) e 800 oC (no 4) e logo resfriadas bruscamente até temperatura ambiente. Estes tratamentos 

tiveram um maior efeito sobre T2 embora também foram observadas variações em T1.   

Fig. 9 - Resistividade para um sistema de amostras re-aquecidas 
e esfriadas bruscamente a diferentes temperaturas. Esfriamento 
a partir de (1) 600 oC,  (2) 700 oC,  (3) 800 oC. A curva no (4 ) 
foi reduzida por um fator de 2.   
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Fig. 10 - Comparações da resistividade e as curvas dρ/dT para um 
sistema de amostras que foram tratadas termicamente (a 600 oC 
durante 24 h) após o processo de sinterização em diferentes 
atmosferas. a) amostra standard, b) em oxigênio, c) em ar, d) em 
argônio. A escala para amostra (d) foi reduzida num fator de 10.   
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   Os difratogramas de raios-X não apresentam diferenças indicando que as maiores mudanças 

acontecem na estrutura do grão. Os tratamentos de aquecimento e resfriamento obviamente também 

degradam as fronteira dos grãos. Nas amostras 3 e 4 a deterioração das fronteiras dos grãos é tão 

grande que o comportamento da curva de resistividade muda de metálico para semicondutor. 

   A influência de tratamentos após-sínteses, em diferentes atmosferas, também foi investigado e os 

resultados sumarizados na Fig. 10.  

   As amostras foram sintetizadas seguindo a seqüência: 

        960 oC (16 h ) � 1015 oC (25 h) � 1060 oC (10 h) � 1065 oC (7 d) 

Após a síntese três pedaços da mesma amostra foram aquecidos a 600 oC durante 24 h em diferentes 

atmosferas: oxigênio (b), ar (c) e argon (d). 

   Os dados de resistividade (ver Fig. 10) para as amostras (a), e (b) são idênticos, (tratamento em 

oxigênio não muda as propriedades supercondutoras).  Entretanto, tratamentos em ar (amostra c) 

reduzem T2 e mais claramente T1 indicando uma degradação das fronteiras dos grãos e 

desacoplamento intergranular. Os efeitos mencionados aumentam usando atmosferas de gás argon, 

onde a alta resistividade começa ser típica semicondutora. 

   Sumarizando, muitas das mudanças observadas nas propriedades após os diferentes tratamentos 

térmicos não podem ser explicadas do simples estudo da morfologia destes materiais. Na Fig 11 

apresentamos duas microscopias eletrônicas de varreduras obtidas em duas amostras com diferentes 

propriedades.  Amostra (a) não é supercondutora, entretanto a amostra (b) apresenta uma transição 

supercondutora perto dos 30 K. Sem dúvida não se observam diferenças significativas nas imagens 

de MEV. Por outro lado não existe reportado na literatura um crescimento apreciável de grãos em 

função dos diversos tratamentos térmicos (em geral o tamanho médio de grãos reportado na 

literatura não ultrapassa as 3 mµ) o que dificulta a interpretação das MEV.  

   Recentemente tem sido estabelecido que as mudanças que acontecem nas propriedades 

supercondutoras estão relacionadas mais com uma estrutura de multi-domínios, com tamanho entre 

50 e 200 Å, no interior dos grãos [4] (ver Fig. 12).  Com efeito, um estudo detalhado de 

microscopia eletrônica de alta resolução mostrou que um rearranjo da estrutura de domínios (ver 

Fig. 13) conduz a obtenção das propriedades supercondutoras nos rutenocupratos.  
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Fig 11 – Microestrutura de duas amostras com composição 
RuSr2GdCu2O8 (a) amostra não supercondutora, (b) amostra  
supercondutora. 

 a 

 b 
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Fig 12 - Imagem de uma região do interior de um grão numa 
amostra de RuSr2GdCu2O8 não supercondutora mostrando 
uma estrutura de multi-domínios. 

Fig 13 - Imagem da estrutura de domínios após um 
tratamento térmico em fluxo de oxigênio. A amostra é 
supercondutora. 
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   A impossibilidade de obter grãos de maior tamanho, devido à falta de estabilidade estrutural deste 

composto, tem impossibilitado aprofundar no estudo destas estruturas de domínios. Recentemente 

nosso grupo de trabalho tem conseguido o crescimento de grãos razoavelmente grandes na faixa 

entre 2 – 10 µm (ver Fig. 11) e grãos isolados de tamanho maior (ver Fig. 14 (a) e (b)), o que 

possibilitara também o estudo da superfície dos grãos. Em geral, nossas amostras apresentam 

qualidade muito boa o que se reflete em suas propriedades supercondutoras. Estas amostras foram 

obtidas após um estudo detalhado de todos os fatores anteriormente descritos.  

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Microestrutura do composto RuSr2GdCu2O8.                    
a) Observase o crescimento exagerado de um grão isolado. 
b) Observase o crescimento de vários grãos.   

a 

b 
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