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Resumo 

 

   O supercondutor - magnético RuSr2EuCu2O8 (Eu-1212) foi sintetizado e caracterizado estrutural, 

mircoestrutural, elétrica e magneticamente por difração de raios-X, microscopia eletrônica de 

varredura, medições de resistividade e susceptibilidade, respectivamente. Através deste estudo, 

foram discutidos pontos de contatos entre a estrutura cristalina e as propriedades observadas. 

Apresentam-se exemplos concretos que evidenciam uma estreita relação entre a supercondutividade 

e o magnetismo neste composto, indicando que os octaedros de Ru estão envolvidos, junto com os 

planos de Cu-O, em algum mecanismo de supercondução. Uma avaliação dos resultados nos 

conduz a obtenção de um material completamente novo EuRuO3-x (Eu-113) com propriedades 

muito semelhantes ao sistema Eu-1212. O composto Eu-113 foi estudado e uma primeira 

caracterização, usando as técnicas anteriormente mencionadas, foi levada a cabo. Simulações de 

Rietveld forneceram a possível cela unitária que descreve a estrutura. Por outro lado os mecanismos 

que afetam as propriedades elétricas foram propostos. Sugerindo que uma interação de Coulomb 

entre os elétrons de condução e os prótons dos átomos, fixos na estrutura cristalina, conduz a uma 

transição metal-isolante para altas temperaturas. Entretanto a temperaturas mais baixas um novo 

mecanismo, presumivelmente supercondutividade, se estabelece na amostra. Uma análise de todos 

os fatos aponta a existência de um débil sinal supercondutor competindo com um mecanismo tipo 

gap de Coulomb. A existência de supercondutividade neste composto suscitará, sem dúvida, uma 

grande reviravolta nesta área devido ao fato de não apresentar planos de Cu-O e, portanto, ter todas 

as propriedades observadas atribuídas aos íons de Ru em entrelaçamento com os oxigênios.     
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Abstract 

 

   We present the studies of the preparation and structural, microstructural, electrical and magnetic 

characterization of the magnetic superconductor RuSr2EuCu2O8 (Eu-1212). We discuss how the 

strucuture and the magnetic and transport properties are connected. Also we show that magnetism 

and superconductivity are intrinsicaly related and that the Ru octahedral and Cu planes work 

together producing a mechanism of superconductivity. Our results lead to the preparation of a 

completely new material EuRuO3-x (Eu-113). This compound presents properties in close relation of 

Eu-1212. Electron scanning microscopy studies show that the samples has homogeneous surface 

with grain size of the order of 2 to 3 μm. X-ray studies with Rietveld analysis reveal that Eu-113 

has a tetragonal structure belonging to the spacial group P4/mmm ( 1
4hD ) with lattice parameters      

a = 3,677(Å) and c = 15,3916 (Å). Resistivity results show that the compound presents a metal-

insulator transition governed by a Coulomb gap mechanism bellow 67 K, and magnetic order at a 

temperature of 120 K and a predominance of a new mechanism of conduction, probably 

superconductivity, starting at 67 K. Magnetic measurements show a diamagnetic signal bellow 30 K 

and antiferromagnetic order at 120 K. The present results can lead to a new effervescent activity in 

the field of superconductivity due to the fact that, despites having no Cu-O planes, Eu-113 

compound presents similar properties to the ruthenocuprates materials.  
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Introdução 

 

   Os materiais estão provavelmente mais arraigados em nossa cultura do que a maioria de nós 

acredita.  Virtualmente cada segmento de nossas vidas diárias é influenciado em um grau ou outro 

por materiais: seja no transporte, casa, roupas, comunicação, recreação, e até na produção dos 

alimentos. Historicamente, o desenvolvimento e o avanço das sociedades foram intimamente 

relacionados com as habilidades dos membros da comunidade na produção e manipulação dos 

materiais para satisfazer suas necessidades.  De fato, as civilizações adiantadas foram designadas 

pelo nível de seu desenvolvimento dos materiais. 

   Os primitivos tiveram acesso somente a um número muito limitado dos materiais, aqueles que 

ocorriam naturalmente.  Com o tempo descobriram-se técnicas para produzir alguns materiais que 

apresentavam propriedades superiores àquelas das naturais.  Além disso, descobriu-se que as 

propriedades dos mesmos poderiam ser alteradas por tratamentos térmicos e pela adição de outras 

substâncias.   

   Não foi até épocas relativamente recentes que os cientistas vieram compreender a relação entre os 

elementos estruturais dos materiais e suas propriedades.  Este conhecimento, adquirido 

fundamentalmente nos passados 50 anos do século passado, os impulsionou na pesquisa das 

características básicas dos materiais. 

  O desenvolvimento de muitas tecnologias que fazem hoje nossa existência mais confortável está 

intimamente associado com a acessibilidade de materiais apropriados.  Um avanço na compreensão 

de um tipo de material é freqüentemente o precursor de um grande passo no desenvolvimento de 

uma nova tecnologia. 
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   A investigação da natureza e origem das estruturas dos materiais e sua influência nas propriedades 

são o tema central da Ciência dos Materiais.  Na base desta correlação estrutura-propriedade é 

possível o projeto e construção de uma nova estrutura que produza um predeterminado grupo de 

propriedades desejadas. Nosso trabalho de dissertação se enquadra nos aspectos anteriores.  

   Das principais classificações de materiais, as cerâmicas são para muitos propósitos as mais 

interessantes e desafiantes. Por exemplo: existe uma necessidade reconhecida de encontrar novas 

fontes econômicas de energia e, além, usar mais eficientemente os recursos atuais. Os 

supercondutores cerâmicos podem ser de relevante importância para este fim. 

    Um supercondutor perfeito é um material que exibe duas propriedades características: resistência 

elétrica nula e efeito Meissner [1], quando é refrigerado abaixo de uma determinada temperatura, 

chamada temperatura crítica (Tc).  Ordinariamente, à temperatura mais altas, esse material não é um 

bom condutor.  

   Eles têm aplicações de grande escala para aproveitar a inexistência de resistência elétrica e na 

geração de campos magnéticos muito intensos. Citando alguns exemplos destas aplicações temos: 

eletroímãs supercondutores (aceleradores, fusão magnética), sistemas de levitação magnética (trens 

de alta velocidade), sistema para imagem de ressonância magnética, sistemas de armazenamento de 

energia. Em pequena escala também existem as aplicações eletrônicas como sensores e 

componentes de circuitos digitais, sistemas altamente compactos (memórias), dispositivo 

supercondutor de interferência quântica (detectores de campos magnéticos) e conversores A/D. 

Infelizmente a teoria microscópica que descreve o mecanismo da supercondutividade (SC) nos 

óxidos cerâmicos ainda não é conhecida e também não existe uma compressão clara da essência do 

fenômeno, o que dificulta a obtenção da supercondutividade à temperatura ambiente.   

   Resumindo um pouco sua história, podemos alegar que desde a descoberta da supercondutividade 

por Kammerlingh Onnes, em 1911 no Hg a 4.2 K [2], houve uma corrida desenfreada em busca de 

novos materiais; de fato observou-se no período compreendido entre 1911 até hoje, a descoberta da 

supercondutividade em vários outros elementos, ligas e compostos intermetálicos. O elemento de 

mais alta temperatura crítica descoberto foi o nióbio, com Tc = 9.5 K[3]. Um dos objetivos 

preliminares da pesquisa nesta área foi aumentar a temperatura da transição.  Apesar de todo o 

esforço, o progresso foi lento. A descoberta de Tc acima de 10K no NbC e no NbN foi um passo 

fundamental na direção correta. Logo após a descoberta dos compostos A15, com a Tc que quebra 

finalmente a barreira dos 20K nos anos 60 e princípio dos 70, representa o ápice de duas décadas da 
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busca intensa para mais altas temperaturas de transição (ver Fig. I-1). Estas pesquisas envolveram 

investigações extensivas em propriedades dos materiais. Contudo, o avanço na direção a 

temperaturas maiores continuou sendo lento. 
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   Fundamentalmente duas teorias foram propostas para descrever o fenômeno da 

supercondutividade: a teoria dos irmãos London [4] e a teoria de Ginzburg-Landau [5]. Ambas 

teorias são de caráter macroscópico. Em 1957, J. Bardeen, L. Cooper, and J. R. Schrieffer [6] 

apresentaram a teoria microscópica nomeada BCS. De acordo com estes estudos a 

supercondutividade seria confinada às baixas temperaturas, uma temperatura maior de 30K não 

poderia ser alcançada.  Este fato desanimou a comunidade científica.  

   Em 1986, J. G. Bednorz e K. A. Muller [7] anunciaram a descoberta de SC em um material 

cerâmico de óxido de cobre a uma temperatura aproximadamente de 30K.  A confirmação desta 

experiência gerou uma onda frenética para a preparação de materiais com Tc mais altas. Até o 

momento acredita-se que os Cu nestes materiais são os responsáveis pela ocorrência da 

supercondutividade em altas temperaturas, de maneira que, um composto supercondutor é dito 

Fig. I-1 - Evolução dos descobrimentos de materiais supercondutores com o tempo. 
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pertencer à família de SC de elevada Tc (HTc) se tiver os planos de CuO2 (onde se atribui o 

estabelecimento da SC).  

   Um período de rápidas descobertas sobreveio. Dúzias de compostos HTc foram descobertas nos 

anos seguintes (ver Fig I-1) [8-11]. Até finalmente, em 1993, um material baseado no mercúrio 

descoberto por Schilling [12] mostra ter a temperatura crítica mais alta, divulgada até a atualidade, 

confirmada em aproximadamente 133 K. À busca para materiais novos foi e continua sendo 

principalmente empírica, desde que não existe nenhuma teoria que predisse para os compostos de 

HTc. 

   Algumas das coisas interessantes sobre os cupratos HTc são as maneiras em que muitas de suas 

propriedades diferem daquelas típicas da maioria de materiais clássicos. 

   Um estudo do aumento na Tc com o tempo revela que uma extrapolação linear dos dados antes de 

1986 prediz que o material supercondutor a temperatura ambiente só seria obtido em 

aproximadamente 1000 anos. No entanto, após a descoberta das cerâmicas supercondutoras de alta 

temperatura crítica tal tendência parece não ser respeitada, no entanto, até hoje a comunidade 

científica não tem conseguido aumentar a Tc destes materiais, quiçá pelo desconhecimento dos 

mecanismos de estabelecimento do fenômeno em si.     

  Outras cerâmicas nomeadas ruteno-cupratos foram encontradas logo depois, em 1996, por 

Bauernfeind [13,14].  Apesar de não apresentar uma Tc mais elevadas essas cerâmicas foram 

relevantes pois exibiram uma característica singular; uma transição magnética é observada em 

133K e o estado Meissner existe para temperaturas abaixo de 30K.  Uma compreensão de como a 

supercondutividade e o magnetismo podem coexistir nestes compostos é um novo desafio para os 

pesquisadores desta área. Existe um número grande de artigos na literatura com idéias opostas a 

respeito da ordem magnética e das propriedades supercondutoras nestes compostos. 

   Muitos pesquisadores dedicam seus esforços na caracterização e estudo de aspectos teóricos com 

caráter fundamental, relacionado com HTc monocristais de alta qualidade ou filmes finos epitaxiais, 

o que tem promovido mais o entendimento do fenômeno. Entretanto outros se dedicam ao estudo 

dos fenômenos exibidos pelos SC granulares; porque a granularidade -propriedade característica 

dos materiais cerâmicos de constituir um conglomerado não homogêneo de grãos interconectados -

tende, naturalmente, a obscurecer as propriedades intrínsecas descritas na teoria. 
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   O fundamental do trabalho científico feito por esta aspirante desde anos atrás até o momento atual 

fica situado justamente no campo da física do estado sólido, em especial o estudo de materiais 

cerâmicos. Tentando revelar algumas das enigmáticas contradições que apresentam os ruteno-

cupratos, empreendemos um estudo deste tipo de composto.  Depois de um intenso trabalho, temos 

obtido resultados interessantes que serão apresentados. Nossa contribuição poderia abrir um 

pequeno caminho dentro da grande incerteza que envolve estes compostos no tempo atual.  Além de 

contribuir com alguma idéia e perspectivas de trabalhos futuros aos esforços constantes, pela 

compreensão do mecanismo responsável pela SC, questão ainda em aberto para a comunidade 

científica. 

 A dissertação atual é desenvolvida em 4 Capítulos. Seu conteúdo é distribuído da seguinte forma: 

   Capítulo 1. O fenômeno da supercondutividade – Ocupa-se por completo a apresentar as questões 

mais importantes do fenômeno da supercondutividade com um enfoque clássico. Também dá ênfase 

aos aspectos mais importantes ou necessários para o entendimento dos capítulos subseqüentes. 

Finalmente se descreve brevemente as técnicas experimentais utilizadas. 

  Capítulo 2. Estudo das propriedades do composto RuSr2EuCu2O8 (Eu-1212) – Apresenta-se um 

estudo sistemático das propriedades estruturais, microestruturas, elétricas e magnéticas do 

composto RuSr2EuCu2O8 (Eu-1212). Também se estabelecem, algumas comparações com os 

compostos YBCO e o sistema Eu-1212 com ligeiras dopagens de Sn e Ga substituindo ao íon Ru. A 

discussão estabelecida cita questões ainda não resolvidas com relação aos mecanismos de condução 

responsáveis pelas propriedades observadas.  

  Capítulo 3. Evidências de supercondutividade no composto EuRuO3 (Eu-113) - Neste capítulo 

apresentamos o mais importante resultado de nosso trabalho. Um material completamente novo 

com propriedades intrigantes, envolvendo um sinal diamagnético, presumivelmente associado com 

a presença de SC, foi caracterizado com as técnicas experimentais ao nosso alcance. Outras 

anomalias relacionadas com uma transição do tipo gap de Coulomb também é reportada. Uma 

discussão preliminar dos resultados é aprimorada na tentativa de explicar os efeitos observados.  

Capitulo 4. Conclusões - Um resumo dos pontos mais importantes no critério do autor são 

enfatizados. Também se descreve o caminho que motivou a descoberta do sistema Eu-113. 

Finalmente algumas considerações generais são discutidas. Também se comentam algumas 

medições que formarão parte do trabalho futuro. 
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Capítulo 1 

 

O fenômeno da supercondutividade 

 

 

1.1 Definições de um supercondutor 

 
   Neste capítulo descreveremos um dos efeitos surpreendentes em estado sólido, que chamou a 

atenção dos pesquisadores nesta área, e que resulta de um tipo muito especial de interação elétron –

elétron: a supercondutividade. 

   Um supercondutor perfeito é um material que exibe duas propriedades características: a 

resistividade elétrica nula e o “diamagnetismo perfeito” ou efeito Meissner quando ele é esfriado 

abaixo de uma temperatura determinada Tc, chamada de temperatura crítica de transição. Em altas 

temperaturas o mesmo encontra-se no estado normal, onde, ordinariamente não é um bom condutor. 

 

 

1.1.1 Resistividade elétrica nula 

 

   Os elétrons que se movem através de um condutor metálico (elétrons de condução) são 

espalhados tanto pela sua interação com os fônons (produzidos pela perturbação da periodicidade da 

rede cristalina devido às vibrações térmicas) como pelos defeitos pontuais da rede, os átomos de 
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impurezas e outras imperfeições estruturais. Este fenômeno de retardo do movimento dos elétrons 

de condução pelo material é denominado resistividade. 

 As impurezas produzem, independentemente da temperatura, uma contribuição para resistividade 

elétrica total colocando um limite inferior em seu comportamento. Por outro lado, as vibrações 

térmicas dos íons da rede (fônons) diminuem com a temperatura de maneira que o tempo de colisão 

elétron-fônon decresce e os elétrons de condução, próximos ao nível de Fermi, sofrem menos 

espalhamentos. Este fato implica que a resistividade elétrica experimenta uma diminuição, exibindo 

um comportamento aproximadamente linear. 

  Em 1864, Matthiessen mostrou matematicamente que a resistividade pode ser dada por  

( )Tfρρρ += 0 , onde 0ρ  representa a resistividade devido às impurezas e defeitos, e fρ a 

referente às interações com os fônons. O termo fρ  é proporcional à T para altas temperaturas e a 

T5, mediante a lei de Bloch, para baixas temperaturas. Isto significa que, para um metal, acima da 

temperatura ambiente a contribuição das impurezas é desprezível e a resistividade é 

aproximadamente proporcional à temperatura. No entanto, bem abaixo da temperatura de Debye, a 

resistividade depende unicamente da pureza do material. 

    Assim, para um material perfeitamente puro era de se esperar que a resistividade caísse 

gradativamente até se anular, quando a temperatura aproxima-se a zero absoluto. Foi motivado por 

este fato que, em 1911, K. Onnes decidiu estudar o comportamento da resistividade com a 

temperatura no mercúrio Hg, que já era obtido na época com poucos traços de impurezas. Durante a 

pesquisa ele e seu assistente G. Holst descobriram que a resistividade caía repentinamente a zero 

(ver Fig. 1.1) abaixo de uma temperatura de 4.2 K[1]. Nesse instante nascia a supercondutividade. 

 

 

 
 

T
Fig. 1.1 – Esquema da resistividade em função da temperatura.  
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   No estado supercondutor a resistividade é nula (resultados baseados na relaxação da corrente em 

um anel supercondutor indicam para o limite de ~10-20 Ωcm. Além disso, quando uma corrente 

elétrica suficientemente intensa (chamada corrente critica Ic) é aplicada ao material, a 

supercondutividade desaparece. 

 

 

1.1.2 “Diamagnetismo perfeito” ou efeito Meissner 

 

      A propriedade de diamagnetismo perfeito, e aquela onde a susceptibilidade  χ = -1, significa que 

o valor do campo magnético dentro de um diamagnético perfeito é zero quando este é submetido a 

ação de um campo magnético externo H. Esse fenômeno tem uma explicação simples: quando o 

material experimenta uma variação de H que vai desde zero até um determinado valor distinto de 

zero, é induzido, na sua superfície, uma corrente elétrica, segundo a lei de Ampère, que gera uma 

magnetização M de igual magnitude e em sentido oposto a H, cancelando o mesmo.  

   Em 1933, os físicos alemães W. Meissner e R. Ochsenfeld [2] observaram que quando um 

supercondutor era resfriado abaixo de Tc, em presença de um campo magnético uniforme não muito 

intenso (regime FC), o mesmo experimentava a capacidade de expelir o fluxo magnético de seu 

interior exibindo “diamagnetismo perfeito” (Fig 1.2). Este fenômeno foi chamando de efeito 

Meissner. 

   Esta descoberta foi essencial para demonstrar que um supercondutor não é um simples condutor 

de resistividade nula. Note-se que se um metal comum hipotético, com condutividade infinita, é 

esfriado com um campo magnético aplicado, o fluxo magnético fica preso dentro do mesmo. O 

campo magnético não é expulso do interior do material devido ao fato de não existir efeito Meissner 

e além do mais 0/ =dtdH . Por outro lado, quando o campo magnético é diminuído até zero, 

começa  a existir um 0/ ≠dtdH  e se induz nele uma corrente superficial responsável pela presença 

da magnetização remanescente para 0=H , isto não acontece num supercondutor. 

   Se estudarmos o comportamento magnético de um material supercondutor pode-se notar que no 

estado final, tanto no regime de esfriamento com campo aplicado (FC) como no regime de 

esfriamento sem campo (ZFC), o campo magnético é igualmente expelido do interior do material. A 
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não dependência da seqüência de eventos utilizados demonstra que o estado supercondutor é um 

estado termodinâmico reversível. 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 – (a) Esquema do comportamento da susceptibilidade
com a temperatura nos materiais supercondutores. (b) Efeito
Meissner. 

a)

b)

Fig. 1.3 – Dados experimentais do comportamento
de Bc com a Tc nos materiais supercondutores. 



Capítulo 1. O fenômeno da supercondutividade  

 

5

   Se o campo magnético aplicado exceder um valor Bc (denominado campo crítico termodinâmico), 

a supercondutividade desaparece. O valor Bc depende da temperatura da amostra (Fig. 1.3). 

Experimentalmente encontrou-se a seguinte relação aproximada para Bc: 

 ( ) ( )
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⎢
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1.2 Efeito isotópico 

 
   Experimentalmente foi observado, em 1950, por Reynolds e Maxwell [3] que a temperatura de 

transição dos materiais supercondutores varia com a massa isotópica. Por exemplo, no mercúrio a 

Tc vai de 4.185 a 4.146 K quando a massa atômica varia de 199.5 para 203.4 uma (Fig. 1.4). Este 

efeito foi chamado efeito isotópico. A relação entre a massa do isótopo M e a temperatura crítica é: 

α-
c MconstanteT ×= , 

onde o parâmetro α esta em torno de 0,5; por exemplo: α = 0,45 ± 0,05 para o Zn, e α = 0,49 ± 0,02 

para o Pb).  

0,0700 0,0702 0,0704 0,0706 0,0708 0,0710 0,0712
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4,17

4,18
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Hg199.7
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Hg203.4

 

 

A-1/2

T c (
K

)

 Fig. 1.4 – Comportamento da Tc com a massa isotópica
para o Hg. 
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   Esta dependência foi uma descoberta fundamental para a formulação de uma teoria quântica da 

supercondutividade, pois ela proveu um suporte da interação fônon-elétron no mecanismo da 

supercondutividade. 

 

    

1.3 Classificação dos supercondutores 
 

     Em 1957, Abrikosov publicou um trabalho [4], onde demonstrou que os materiais 

supercondutores podem ser classificados de maneiras diferentes. Para distinguirmos os agrupamos 

em supercondutores tipo I e supercondutores tipo II. 

 

 

1.3.1 Supercondutor tipo I 

 

  O supercondutor tipo I se caracteriza por apresentar uma curva de M−  vs H  com derivada 

unitária desde 0=H  até cB . Nesta região o campo magnético externo é blindado em todo o 

volume do material, exceto em uma fina camada de espessura λ  abaixo da sua superfície, pela qual 

circula a supercorrente associada à magnetização. Se a amostra tem um fator de desmagnetização 

desprezível, e o campo supera o valor de cB , o  material transita ao estado normal (onde 0=M ) e 

se deixa penetrar totalmente  pelo campo externo. Este comportamento é totalmente reversível  

(Fig. 1.5a). 

 

 

1.3.2  Supercondutor tipo II (ideal) 

 

      Um supercondutor de segundo tipo (tipo II) denomina-se ideal quando é homogêneo e não tem 

defeitos cristalinos. Se for resfriado abaixo da sua temperatura crítica, e logo depois se aplicar um 

campo magnético H, o supercondutor expulsa o campo do seu interior devido às supercorrentes de 
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blindagem que circulam abaixo 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 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 supercorrentes que circulam no sentido que indica a lei de Ampère, dentro de 

um 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 (Fig. 1.5b). 

 

 

 1.3.3  Supercondutor tipo II (não ideal) 

 

      Nos supercondutores de segundo tipo que têm defeitos cristalinos e/ou inhomogeneidades existe 

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

e presos (ancorados) nos defeitos. Estes sítios são conhecidos como centros de aprisionamento ou 

de ancoragem, e requer uma certa energia mínima para os vórtices serem movidos dali. 

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

(pinning energy). Neste caso a partir de Hc1 a penetração dos vórtices não acontece abruptamente 

porque são retardados pelos centros de aprisionamento (Fig 1.5c). 

   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, é conhecido como Estado 

Crítico. 
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1.4 Supercondutividade e magnetismo 
 
   Supercondutividade e magnetismo são dois fenômenos “antagônicos” [5] e 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. 

   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 

(SC) desaparece. Níveis de impurezas da ordem de 1 % podem resultar na destruição completa da 

SC. 

   Experimentalmente, a coexistência de SC e ordem de longo alcance ferromagnético (FM) foi 

descoberta em 1976 nos compostos ternários ErRh4B4 [6] e HoMo6S8 [7]. Nestes materiais o estado 

supercondutor se forma a temperaturas mais altas (Tc < 10 K) enquanto o estado FM se estabelece a 

Tm < 1 K. Em geral ambas são temperaturas baixas e a formação do estado FM eventualmente 

destrói a SC (comportamento reentrante). Embora exista uma estreita faixa intermediária de 

temperatura onde seus parâmetros de ordem coexistam.  
   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 mesmo 

contribui para compensar o efeito negativo de rompimento de pares de Cooper como conseqüência 

das interações magnéticas. 

M−  

HcH

M−

H1cH

2cH

M−

H1cH

Fig. 1.5 – Comportamento da magnetização com o campo externo num supercondutor (a) tipo I,
(b) tipo II ideal, e (c) tipo II não ideal. 

(a) (b) (c) 
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   Um renovado interesse acerca do papel dos parâmetros de ordem FM e SC emergiu com a recente 

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

compostos denominados híbridos rutêno-cupratos, com formula química TRRuSr2Cu2O8 (TR =Eu, 

Gd, Sm, Ce) [8-12]. Nestes materiais a transição magnética ocorre a uma temperatura 

consideravelmente mais alta que a temperatura da transição supercondutora. 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 supercondutora 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) [12], e na teoria que descreve a formação 

espontânea de vórtices (Spontaneous Vortex Phase) (SVP) [13,14]. 

   No entanto, ainda não há uma concordância generalizada sobre esse modelo e, portanto, faz-se 

necessário um aprofundamento dos estudos nessa área.  

 

 

1.5    Técnicas experimentais 
 

   Neste item comentaremos brevemente as técnicas experimentais usadas em nosso trabalho de 

investigação. Com elas conseguimos preparar nossas amostras e fazer sua caracterização estrutural, 

microestrutural, elétrica e magnética, através de medições de difração de raios-X, microscopia 

eletrônica de varredura, resistividade e susceptibilidade, respectivamente. Um estudo detalhado das 

técnicas pode-se encontrar na literatura especializada em técnicas experimentais do estado sólido. A 

formulação teórica das magnitudes medidas usualmente, estão descritas no livro do Estado Sólido 

[15].   

 

1.5.1 Reação de estado sólido. 

 

   Um dos métodos padrões para a obtenção de materiais cerâmicos na forma de sólidos 

policristalinos é a reação de estado sólido. Esta técnica consiste em uma reação direta em estado 
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sólido da mistura de materiais iniciais (reagentes em pó) em suas razões estequiométricas, até 

formar um pó homogêneo que é submetido a tratamentos térmicos determinados, onde é aquecido 

para se obter o material desejado. O tratamento térmico se dá em duas etapas: calcinação e 

sinterização. Através destes processos pode-se obter a fase desejada controlando o tamanho dos 

grãos do material.  

   O primeiro aquecimento ou calcinação é acompanhado pela decomposição de carbonatos, 

desidratação, des-hidroxilação e reação de óxidos para formar compostos com alta densidade. Neste 

passo o material é aquecido para alcançar um tamanho determinado do cristal, requerido para 

algumas operações posteriores, produzindo um material duro que pode ser vítreo e com uma alta 

porosidade. O segundo aquecimento ou sinterização envolve os processos físicos que são típicos 

para a tecnologia da cerâmica. Estes processos são normalmente ativados termicamente e ocorrem 

em altas temperaturas. É neste estágio que ocorre a formação da estrutura final e suas características 

são definidas.  

   As reações químicas são ativadas termicamente e estas ocorrem espontaneamente quando certa 

temperatura é alcançada no volume da substância. Estas também acontecem quando as partículas 

entram em contato a temperaturas mais baixas, e conseqüentemente com taxas menores. Neste caso 

não só a temperatura é importante, mas também o tamanho das partículas e a área de contato entre 

elas. Este é o motivo pelo qual os materiais são finamente pulverizados, homogeneizados e 

compactados, aumentando assim a superfície de contato e por conseguinte, a reação.    

   Os parâmetros mais importantes no processo de reação de estado sólido são, portanto, a 

granularidade dos reagentes, o tempo de reação e as temperaturas de reação. Esta última deve ser 

controlada com o máximo cuidado já que nela pode-se determinar não só a composição 

estequiométrica do produto final, com também sua fase cristalográfica. 

    

 

1.5.2 Difração de raios-X 

 

   Uma caracterização em estado sólido quase sempre começa pela investigação da estrutura 

cristalina do material sob estudo. A técnica mais comum usada para à determinação destas 
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estruturas é à difração de raios-X. A radiação possui um comprimento de onda da ordem de alguns 

Angstroms, a mesma ordem do espaçamento entre os átomos em um cristal.  

   Este método é muito poderoso, pode ser usado para identificar as fases cristalinas presentes no 

material e medir as propriedades estruturais das mesmas, tais como: tensão, estado químico, 

tamanho de grão, composição da fase, orientação preferencial e defeitos estruturais. Além de ter a 

capacidade de determinar a espessura de filmes finos, arranjos atômicos em materiais amorfos e 

espaçamentos atômicos.    

 

 

1.5.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

   Durante a fase de produção ou análise de materiais, quase sempre se torna necessário analisar a 

sua microestrutura. Esta análise microestrutural é muito importante, pois permite: 

 Entender as correlações microestrutura - defeitos - propriedades; 

 Predizer as propriedades do material quando estas correlações são estabelecidas.  

   O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) se tornou um instrumento imprescindível nas 

mais diversas áreas: eletrônica, geologia, ciência e engenharia dos materiais, etc. Em particular, o 

desenvolvimento de novos materiais tem exigido um número de informações bastante detalhado das 

características microestruturais, só possível de ser observado no MEV. Podemos afirmar que onde 

haja um grupo de desenvolvimento de materiais, há a necessidade de um MEV para as observações 

microestruturais. As medições quando captadas corretamente irão fornecer informações 

características sobre a amostra (topografia da superfície, composição, cristalografia, etc.). 

 

 

1.5.4 Medidas elétricas 

 

   A medida de resistividade elétrica é uma das mais importantes e tradicionais técnicas de 

investigação experimental em estado sólido. Além disso, é também uma das mais simples, do ponto 
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de vista da sua realização. O procedimento fica complicado quando se requerem temperaturas 

ultrabaixas.  

   A resistividade de um material contém informações dos mecanismos de espalhamento eletrônico, 

por exemplo, por fônons, impurezas magnéticas, defeitos da rede, transições de fase, etc. Em geral 

haverá mais de um mecanismo presente, e variando-se parâmetros externos como a temperatura, o 

campo magnético aplicado ou substituição química, é possível, através de medidas de resistividade 

estudar esses mecanismos separadamente. 

   Em nossas pesquisas, essas medições são em geral feitas com o material dentro de um criostato a 

baixas temperaturas, e métodos mais sofisticados precisam ser utilizados. A técnica das quatro 

pontas é uma das mais comuns. Quatro fios são soldados à amostra, por dois deles passa-se uma 

corrente conhecida e pelos outros dois mede-se a queda de voltagem através da amostra.  

       

 

1.5.5 Medidas magnéticas (SQUID) 

 

   Medições utilizando-se SQUID (Superconducting Quantum Interferometer Device) tem se 

tornado um dos métodos mais eficazes para medidas de magnetização e fluxos magnéticos muito 

pequenos. A base física da técnica é a sensibilidade da fase da função de onda de um par de Cooper 

em um supercondutor à variações de fluxo magnético. Esta técnica permite caracterizar muita das 

propriedades básicas de materiais supercondutores.  

    

 

1.5.6 Automatização e controle de experimentos 

 

   Em um experimento típico, parâmetros externos como temperatura, campo magnético, freqüência, 

etc., são variados com a posterior aquisição do sinal desejado e sua exibição em um gráfico. É 

também comum que várias aquisições sejam necessárias a fim de se eliminar ruídos eletrônicos 

espúrios através de algum processo de medida estatística ou filtragem digital. Equipamentos 

sofisticados precisam de algum tipo de interfaceamento. O mais comum é a interface GPIB 
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(General Purpose Interface Bus). Trata-se de um tipo de interfaceamento padronizado, e os 

equipamentos com este tipo de interfase são fornecidos com instruções específicas para seu controle 

e leitura. De posse dos comandos de controle e leitura dos equipamentos envolvidos no 

experimento, o próximo passo é a programação automática das medidas. 

   O sistema experimental usado para a determinação da maior parte das medidas de resistividade 

apresentadas neste trabalho de pesquisa foi desenvolvido no laboratório de Supercondutividade do 

Departamento de Física da UFPE. O trabalho de automatização do mesmo foi desenvolvido pela 

autora, na primeira etapa da pesquisa. Nossas medições foram comparadas e padronizadas com um 

sistema profissional.   

 

 

1.5.7 Experimento e erro 

 

   Qualquer processo de medida envolve necessariamente um erro. Considere o seguinte exemplo: 

Suponha que o resultado de uma medida de momento magnético (por exemplo, difração de 

nêutrons) seja o seguinte: 

μ = (0,20 ± 0,05) μB 

   Imagine que este resultado deva ser comparado com a previsão teórica de algum modelo, e 

digamos que o valor calculado do momento seja μ = 0,15 μB. Dentro do erro da medida, ou seja,     

± 0,05 μB, podemos afirmar que a previsão teórica do modelo está correta. Se por outro lado o valor 

da medida fosse μ = (0,2 ± 0,2) μB, o máximo que poderíamos dizer é que, dentro do erro 

experimental, o valor do momento magnético medido é zero! Fica óbvio então que neste caso não 

poderíamos julgar o modelo até que uma medida mais precisa fosse realizada. Se ainda por outro 

lado o número experimental fosse expresso simplesmente como μ = 0,2 μB, rigorosamente não 

seríamos capazes de afirmar nada sobre o modelo (no máximo poderíamos ter uma expectativa 

otimista em relação ao modelo!). Seguindo o critério anterior avaliamos nossos dados 

experimentais.  Nos casos em que são necessários ajustes teóricos uma avaliação dos erros pode ser 

feita diretamente no gráfico. A magnitude do erro foi apresentada do tamanho dos símbolos.   
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Capítulo 2 

 

Estudo das propriedades do composto RuSr2EuCu2O8 (Eu-1212) 

 

 

2.1    Propriedades estruturais de Eu-1212 

 
   Neste capítulo abordaremos as propriedades elétricas e magnéticas mais importantes que 

descrevem de maneira geral o rutenocuprato Eu-1212. Denominaremos rutenocuprato ao composto 

que contêm na sua estrutura átomos de Ru e Cu. 

   Um estudo que relacione as propriedades físicas com a estrutura cristalina fornecida pelas 

diferentes técnicas experimentais permitiria o desenvolvimento de novos materiais com as 

características desejadas. Ao longo deste capítulo mostraremos que correlacionar ambas coisas não 

é uma tarefa simples devido à complexidade e diversidade dos efeitos observados. 

   Nossa investigação começa por um estudo da estrutura cristalina sob análise. De maneira geral 

podemos afirmar que todas as propriedades de um sólido cristalino se relacionam de alguma forma 

à sua estrutura cristalina. Apresentamos, então um resumo comparativo das propriedades estruturais 

mais importantes dos sistemas YBa2Cu3O7 (YBCO) e Eu-1212. 

  A estrutura Eu-1212 é análoga a do composto RuSr2GdCu2O8 (Ru-1212). Normalmente ambas são 

estudadas juntas, no entanto, uma complicação adicional está presente no composto Ru-1212 devido 

à presença do momento magnético de spin do íon Gd3+. Por este motivo preferimos estudar o 

composto Eu-1212. 
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   Na Fig. 2.1. mostra-se a estrutura cristalina do sistema YBCO. Este sistema foi amplamente 

abordado na literatura especializada e sua estrutura vastamente estudada. Está bem estabelecido, de 

vários estudos de difração de nêutron de pó, que a fase de YBCO com uma temperatura de transição 

supercondutora Tc  maior que 90 K é ortorrômbica [1- 6]. 

   A estrutura é normalmente descrita em termos de planos ou camadas de CuO2, e cadeias de Cu-O. 

Os planos de CuO2 ocupam dois locais em ambos lados dos átomos de Y. Nos planos os átomos de 

Cu têm uma coordenação piramidal quadrada com cinco oxigênios, enquanto os átomos de Cu das 

cadeias apresentam coordenação planar quadrada com quatro oxigênios. A estrutura pertence ao 

grupo de simetria espacial Pmmm ( 1
2hD , No. 47 nas tabelas internacionais). 

   O composto Eu-1212 apresenta uma estrutura cristalina similar á estrutura do YBCO, como se 

pode observar na Fig. 2.1, onde íons de Y e Ba são substituídos pelo Eu e Sr respectivamente. Neste 

caso os íons Cu (da cadeia atômica) são substituídos por Ru. O íon Ru é formalmente penta-valente 

e conseqüentemente ele tende a atrair mais um átomo de oxigênio, resultando numa estrutura 

tetragonal [7].  

    

                                

O

Cu

Ba,  Sr

Y, Eu

Ru

O

Cu

Ba,  Sr
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Ru             
 
 
 
    

   O grupo de simetria espacial ao que pertence, determinado por experimentos de difração de 

nêutrons, é P4/mmm ( 1
4hD , No. 123). O desenho na Fig 2.1 mostra que 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); entretanto os átomos de Cu encontram-se numa posição coordenada por 

Fig. 2.1 - Estruturas cristalinas dos sistemas YBCO e Eu-1212. 
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cinco íons de oxigênio (quatro OCu no plano e um Oapical na direção do eixo-c), 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), de maneira que o Cu tem uma interação relativamente fraca com 

Oapical. Conseqüentemente, a supercondutividade pode ser considerada como uma estrutura 

eletrônica bidimensional (2D) nos planos de Cu-OCu. 

  Os octaedros RuO6 encontram-se rotacionados um ângulo de aproximadamente 14o em torno do 

eixo-c, para encher mais eficientemente o espaço e ajustar a estrutura com os seguintes parâmetros 

de rede a = b ≈ 3.84 e c ≈11.57 Å. Outra analogia pode ser estabelecida comparando a estrutura Eu-

1212 com uma estrutura do YBCO, onde se substitui o Ba pelo Sr (YSr2Cu3O8) [8,9]. 

 

 

2.2    Estrutura magnética 
 

   Ainda não existe um consenso sobre a estrutura magnética dos rutenocupratos. O espectro de 

publicações estende-se desde amostras não supercondutoras até amostras que exibem resistência 

zero e sinal diamagnético quando são esfriadas em ausência de campo magnético aplicado (ZFC), 

mas, sem apresentar sinal Meissner quando são esfriadas na presença do mesmo (FC) e, 

eventualmente amostras com um sinal diamagnético em regime FC, mostrado na suscetibilidade 

magnética [10-17].  

   Por outro lado, existem vários relatos contraditórios relativos à ordem magnética em Eu-1212. Foi 

inicialmente especulado que a ordem magnética era antiferromagnética (AFM) nas camadas de 

RuO2, e mais tarde reportou-se que a ordem magnética era ferromagnético (FM) com os momentos 

de Ru possivelmente alinhado ao longo do plano ab ou na direção do eixo-c [18]. Recentemente, 

um estudo de difração de nêutrons realizado por Lynn e colaboradores [19] forneceu evidências de 

ordem AFM com TN = 136 K. 

   Estudos de difração de nêutrons indicam que a estrutura magnética do composto Eu-1212 é do 

chamado tipo-G, onde os momentos do Ru estão ordenados AFM na direção do eixo-c, mas 

perpendicular à linha central existe um canting AFM (devido à rotação dos octaedros de RuO6), que 
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induz um FM fraco na direção ab [20]. A pequena componente FM de aproximadamente 0,05µB é 

observada a 5K. 

   Medidas microscópicas de RMN a campo zero, dos isótopos de 99Ru e 101Ru sugerem que o 

momento do Ru, nestes compostos, é perpendicular ao eixo-c e que uma forte componente FM pode 

existir no acoplamento dos seus momentos magnéticos na presença do campo magnético externo 

[21]. 

  Uma pergunta que ainda não é respondida é como a ordem supercondutora, microscopicamente 

uniforme, se estabelece na presença de ordem magnética de longo alcance.  

   Uma revisão dos recentes estudos de difração de nêutrons e absorção de raios-x, para a 

determinação da ordem magnética em Eu-1212, revela os seguintes resultados de dois grandes 

grupos de pesquisa. 

 Texas Center for Superconductivity at the Houston University 

  Confirmou-se uma transição resistiva em aproximadamente 40 K 

  Entretanto não foi detectado efeito Meissner indicando que a SC não é uma propriedade 

intrínseca dos rutenocupratos. (O grupo de C. W. Chu não aceita, definitivamente, a presença 

de supercondutividade e magnetismo coexistindo nestes materiais). 

Suas conclusões são [12]: 

  Não se detecta supercondutividade volumétrica. 

  Propõem uma SC filamentar percolativa para explicar a transição resistiva. 

  Supercondutividade e Magnetismo não coexistem. 

Institute for Industrial Research, New Zealand Cambridge University, and Max Planck Institute 

 Comprovaram que o salto na contribuição eletrônica determinado de medições de calor 

especifico ΔϒSC ≈ 0,26 mJ/mol K
2
 é comparável com os obtidos em materiais 

supercondutores volumétricos [22].  

 Medições de rotação do spin µ+SR (muon spin rotation) indicaram que uma ordem FM 

uniforme se estabelece em quase todo o volume do material.(Observaram um sinal oscilatório 

com variações bem definidas relacionada com o spin dos cátions envolvidos). [18] 
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 Observaram um forte efeito Meissner a temperaturas entre 15-30 K, abaixo da temperatura da 

transição resistiva. [23] 

 

      Ambos grupos dispõem de amostras com muita boa qualidade. De fato, suas amostras foram 

confrontadas com estudos de difração de raios-X de alta resolução, com intensidades nos picos 

máximos de 22 000 contagens. Os dois fizeram medições de difração de nêutron. Entretanto um 

fato que chama atenção é que os resultados em amostras praticamente idênticas foram interpretados 

de maneira diametralmente oposta. 

   Esta cena indica que até o momento não existe um consenso acerca da origem das propriedades 

nestes materiais. Este fato motivou o desenvolvimento do presente trabalho. Do estudo das questões 

ainda não resolvidas e partindo do conhecimento básico das propriedades observadas em nossas 

amostras Eu-1212, nós conseguimos sintetizar um novo material, com características peculiares, 

que será apresentado no capítulo 3. Para uma melhor compreensão do que ali será exposto, nos 

próximos itens deste capítulo discutiremos os pontos que suscitaram um maior interes das 

interpretações das propriedades obtidas nas nossas amostras de Eu-1212. 

 

 

2.3 Método de preparação da amostra Eu-1212 

  
   Atenção especial tem sido dada aos métodos de preparação das amostras visto que pequenas 

variações nos componentes e nos tratamentos térmicos deste tipo de composto podem alterar 

completamente as suas propriedades. As amostras foram preparadas pelo método convencional de 

reação em estado sólido, usando como precursores iniciais óxidos de alta pureza (RuO2, SrCO3, 

CuO e Eu2O3). Os pós foram pesados e misturados em proporções estequiométricas e finalmente 

bem macerados.  

   Para efeito de avaliação e comparação [24-25], diferentes tratamentos térmicos foram utilizados 

na preparação do composto Eu-1212. Um detalhamento das particularidades dos tratamentos 

térmicos realizados foi apresentado na Tabela 2-1. A determinação de tratamentos ótimos para obter 

estas estruturas foi um longo processo de tentativa e erro.  
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   Finalmente o caminho escolhido foi identificado como o de número III. Este tratamento consta de 

uma calcinação dos pós a 970 o
C em ar durante 24 h. Posteriormente se submeteram a uma pressão 

de 3 ton/cm2 seguido de uma reação preliminar em fluxo de nitrogênio, a 1010 o
C durante 15 h. 

Para concluir repetidas reações em fluxo de oxigênio a 1050 e 1055 
o
C durante longos períodos de 

tempo conduz a uma amostra supercondutora. Um ponto importante está relacionado com as taxas 

de aquecimento e esfriamento, em particular nos últimos tratamentos. Em geral utilizamos taxas 

menores de 1 oC/min.  
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.  

   

 O tratamento em fluxo de nitrogênio tem o fim de evitar a formação de fases impuras que em geral 

se formam nestes compostos devido a não se ter um cuidado especial durante o processo de 

preparação [24]. Em particular a formação espontânea de SrRuO3 em quantidades menores de 1% 

pode ser fatal para a obtenção de boas propriedades supercondutoras. Outras impurezas a base de 

Ru e terras raras também devem ser consideradas. 

  Tabela 2-1 Diferentes tratamentos térmicos na preparação da amostra Eu-1212. 

1er Tratamento
Térmico 
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2.4    Caracterização por difração de raios –X 

 
   Como se comentou no capítulo 1 um estudo de difração de raios-x foi realizado em nossas 

amostras em pó. A data foi coletada em um difratômetro Siemens D 5000 usando a radiação do Cu 

Kα com longitude de onda (λ = 1.5406 Å). Os digramas de difração das amostras, nas diferentes 

etapas do processo de preparação, foram apresentados na Fig. 2.2. A calcinação inicial rapidamente 

conduziu à formação de fases de impurezas, as quais foram identificadas com flechas. O passo 

intermediário de tratamento térmico em fluxo de nitrogênio revela a abolição das impurezas, 

conduzindo finalmente à obtenção da fase pura Eu-1212.  
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   Na Fig. 2.3 se apresenta um refinamento Rietveld de nossos dados experimentais 

Aproximadamente todos os picos foram identificados assumindo uma estrutura tetragonal. Os 

parâmetros de rede obtidos foram os seguintes a = 3,8384 Å e c = 11,5731 Å. Entretanto também 

identificamos ainda, reflexões (bolinhas na Fig. 2.3) não atribuíveis à fase Eu-1212. Estas fases são 

provavelmente SrRuO3 com Sr parcialmente substituídos pela terra rara. 

Fig. 2.2 - Difração de raios-x durante o processo de preparação da
amostra Eu-1212.  
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      É interessante notar que o bloco SrRuO3 (tipo perovskita) encontra-se localizado, exatamente, 

em ambos os lados do bloco EuCuO2, no composto Eu-1212 (ver Fig. 2.1). Este fato sugere que 

algumas distorções estruturais também têm que ser consideradas como possível origem dos picos 

espúrios.    

a =3.8384(2) Å                c = 11.5731(1) Å 
Atom x y z 

Ru 0 0 0.5 
Sr 0.5 0.5 0.30895(7) 
Eu 0.5 0.5 0.0 
Cu 0 0 0.14527(10) 

O(1) 0.039(4) 0 0.3335(5) 
O(2) 0 0.5 0.1306(3) 
O(3) 0.114(2) 0.5 0.5 

 

 

Fig 2.3 - Difração de raios-x da amostra Eu-1212. Linha vermelha continua representam
os dados experimentais obtidos e as barras representam a simulação de Rietveld.  

Tabela 2-2 Parâmetros de ajuste de nosso refinamento Rietveld para a estrutura
do composto Eu-1212, com grupo espacial de simetria P4/mmm ( 1

4hD , No. 123).
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   O refinamento de Rietveld dos parâmetros da célula unitária e as posições obtidas para cada um 

dos átomos da estrutura são aprestados na Tabela 2-2. 

 

 

2.5   Caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
 
   A microscopia eletrônica de varredura MEV do composto Eu-1212 é apresentada na Fig. 2.4. A 

micrografia indica duas populações de grãos: grãos isolados com tamanho médio de 

aproximadamente 25 μm e grãos menores com um tamanho médio de ~ 3 μm. Ambos os tipos de 

grãos não são relacionados com duas fases diferentes. É observada também uma elevada 

porosidade.  

   Os cristalitos pequenos não correspondem a uma fase secundária. Eles estão tão extensamente 

difundidos que se tornariam detectáveis nas medições de raios-x como uma outra fase. Comumente 

é reportado nos rutenocupratos grãos que não ultrapassam as ~ 3 μm. Até hoje, os esforços 

realizados para obtenção de monocristais de estes compostos não tiverem êxitos. Nossas amostras 

entretanto apresentam grãos isolados de tamanho ligeiramente maior que os normalmente obtidos, 

depois de muitas tentativas para obter amostras texturizadas. 

 

 

 
 

Fig. 2.4 - Micrografia do sistema Eu-1212. 
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   Estudos padrões de difração de elétrons em áreas selecionadas (SAED) e imagens de microscopias 

de alta resolução usando elétrons de transmissão (HRTEM) foram reportados na referência [26]. 

Estes estudos confirmam a estrutura tetragonal esperada para Eu-1212. A microscopia indicou a 

presença de uma estrutura de muitos domínios na região intragranular. Entretanto, alguns pontos 

fracos adicionais no padrão de SAED indicaram que existe uma outra superestrutura. Os autores 

concluem que esta superestrutura (observado pela difração do elétron, mas não nos padrões de 

difração dos raios-x) tem sua origem nas rotações dos octaedros de RuO6, com ordem de longo 

alcance, e dividem a estrutura em sub-domínios de 50-200 Å. 

 

 
 

Fig. 2.5 - Micrografia do sistema YBCO. 
 
 

   Na Fig. 2.5 apresentamos uma MEV da amostra de YBCO. Observam-se também duas famílias de 

grãos. Desta vez grãos com um tamanho médio de ~ 250 μm e grãos menores com um tamanho 

médio entre  ~ 10 e  50 μm. Os de maior tamanho aparecem parcialmente orientados numa direção 

preferencial, indicando que nosso procedimento para orientar as amostras funcionou no sistema 

YBCO, ao contrário do resultado obtido sistema Eu-1212, onde não tivemos sucesso. 

   A impossibilidade de obter monocristais de Eu-1212 para o estudo complica ainda mais a 

descoberta das correlações entre propriedades físico-químicas e a estrutura cristalina nestes 

materiais. 

   Em geral se realizam grandes esforços para obter amostras policristalinas com grãos grandes. A 

importância de obter grãos de tamanho razoável será evidenciada no próximo item.   
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2.6   Efeito do tamanho de grão e outras inhomogeneidades 
 

   Em geral o tamanho de grão é de vital importância na detecção de um bom sinal supercondutor. 

Em amostras de YBCO otimamente dopadas é comum trabalhar com um tamanho meio de grãos 

típico de rav ~ 10 μm � 105 Å. Na presença de um campo externo, (abaixo do campo crítico Hc), a 

amostra é penetrada numa fina camada abaixo da superfície, de comprimento λ ~ 103 Å. Entretanto 

quase todo o volume da amostra não é penetrado. (O resultado é um forte sinal diamagnético; ver 

Fig. 2.6a). 

  Já no composto Eu-1212, o reduzido tamanho de grão de rav ~3 μm, faz com que  o comprimento 

de penetração característico seja de λ~ 5 x 103 Å (típica de compostos ruteno-cupratos com boas 

propriedades supercondutoras; ver Fig. 2.6b). 

 

  

λ λλ λλ λ

 
 
 
 
 

   O problema fica ainda pior devido ao fato de que dentro dos grãos existe uma estrutura fina de 

separação de domínios magnéticos e supercondutores [26]. As linhas na Fig. 2.7 representam o 

campo interno dentro dos grãos. Nessas regiões o campo externo é reforçado pela magnetização 

adjacente da sub rede de Ru. Assim o tamanho de grão eficaz seria consideravelmente menor do que 

a) 

b) 

Fig. 2.6 - Representação de um grão supercondutor, na
presença de um campo externo, de (a) YBCO, (b) Eu-1212.  
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o grão próprio. Esta característica estrutural enfraquece muito o sinal supercondutor – 

diamagnético. 

 

 
 

 
 

 

    Existe outro fenômeno conhecido como criação espontânea de vórtices Spontaneous Vortex 

Phase formation (SVP), o qual também se apresenta em nestes compostos [12]. Este relaciona, 

entre outras coisas, a estrutura magnética dos Ru com o tamanho de grãos, impurezas e falta de 

homogeneidade nos mesmos. 

   Nos ruteno-cupratos a supercondutividade emerge na presença de uma magnetização interna, 

conduzindo diretamente a um estado misto nos supercondutores (supercondutor tipo II). Se a 

magnetização devido aos Ru exceder o primeiro campo crítico, o campo magnético penetra no 

supercondutor em forma de tubos de fluxo, (ver Fig. 2.8). O fluxo pode deprimir o parâmetro de 

ordem supercondutora e nesta situação eventualmente a amostra pode transitar para o estado 

normal. 

 
 
 
 
 

   A criação espontânea de vórtices é favorecida ainda mais pela presença de defeitos ou de fases 

contendo impurezas magnéticas.  

   É exatamente na superfície do grão e na região intergranular onde as propriedades 

supercondutoras são deprimidas devido à elevada porosidade e à segregação de óxidos dos 

Fig. 2.7 - Estrutura de separação de domínios magnéticos
e supercondutores dentro do grão em Eu-1212. 

Fig. 2.8 - Criação espontânea de vórtices. 
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precursores. Ambas situações são apresentadas nas Figs. 2.9 e 2.10 respectivamente. Por outro lado, 

a formação de fases da impureza com uma estrutura desconhecida complica mais a interpretação do 

sinal magnético.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Fig. 2.9 - A presença de poros nos rutenocupratos favorece SVP. 

Fig. 2.10 - Segregação de óxidos precursores em YBCO.  
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2.7    Medidas de susceptibilidade e resistividade 

 
   A medida de resistividade foi realizada aplicando o método padrão das quatro pontas, usando uma 

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

(10mm x 0,8mm x 1mm). Os contatos elétricos foram feitos com tinta de prata e resultaram de alta 

qualidade. 

   Na Fig. 2.11 apresentamos a transições resistivas para Eu-1212. A resistividade no estado normal 

exibe um mínimo que pode ser atribuído ao efeito Kondo [27, 28]. O desvio da linearidade é 

conectado com a existência de um momento magnético localizado na sub-rede de spin do Ru. O 

elétron de condução é magnetizado na vizinhança do spin; esta magnetização causa uma interação 

indireta de troca entre dois momentos magnéticos de spin, um segundo elétron percebe a 

magnetização induzida pelo primeiro. O sistema de spin é acoplado, pela magnetização induzida, ao 

elétron de condução. O resultado dessas interações magnéticas se traduz em um desvio da 

linearidade ou incremento da resistividade com a temperatura. Para temperaturas mais baixas 

aparece a transição supercondutora. Observamos uma temperatura de resistência zero TR=0 de 

aproximadamente 30 K. No detalhe da Fig. 2.11 pode-se apreciar que a transição ocorre numa 

ampla faixa de temperatura. Este comportamento é típico dos rutenocupratos e é um reflexo de um 

tamanho de grão reduzido, a presença de SVP, e do ordenamento magnético da sub-rede de Ru. Um 

ponto que queremos ressaltar é que nestes materiais existe uma forte correlação entre as 

propriedades elétricas e magnéticas, originadas no bloco (SrRuO3), acima da transição 

supercondutora. Sem dúvidas, tem sido reportado que o estabelecimento da supercondutora não 

interfere no parâmetro de ordem magnética. È evidente que o caminho que conduz a uma inter-

relação entre ambos fenômenos ainda não é bem entendido.  

   Com o objetivo de evidenciar que as propriedades magnéticas do composto Eu-1212 participam 

ativamente dos mecanismos de condução, preparamos duas amostras onde o íon magnético Ru4+ foi 

substituído pelo íon não magnético Sn4+. As dopagens utilizadas foram x = 0,05 e 0,1 para um 

sistema com composição (Ru 1-x Snx )EuCu2O8. O resultado foi apresentado na Fig. 2.12. As curvas 

resistivas moveram-se para temperaturas menores e a resistividade no estado normal teve uma 

brusca mudança de comportamento. O raio do Sn2+ é 1,18 Å, demasiado grande para substituir os 

Cu2+, entretanto Sn4+ com 0,69 Å é um excelente candidato para substituir os Ru4+que apresentam 

um raio de 0,62 Å  
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Fig. 2.11 - Transição resistiva para Eu-1212. O detalhe
apresenta uma ampliação da larga transição resistiva 

Fig. 2.12 - Resistividade em função da temperatura para o sistema 
(Ru 1-x Snx )Sr2EuCu2O8 com x = 0; 0,05 e 0,10. 
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   A seguir apresentamos nossas medidas de susceptibilidade magnética. Na Fig. 2.13 observam-se 

as medidas realizadas a campo nulo (FC) e na ausência de campo (ZFC) para Eu-1212.  

   O pico observado em 132 K com o campo magnético aplicado num processo ZFC (veja o detalhe 

da Fig. 2.13) é uma característica de compostos com ordem antiferromagnética (AFM) [29]. A 

aparição da ordem AFM em Eu-1212 não é intuitivamente esperada porque outros compostos a 

base de Rutênio, tais como Sr3RuO7 e SrRuO3, são metálicos e ferromagnéticos (FM). Há na 

literatura diversos trabalhos que atribuem o pico AFM a sub-rede de rutênio. Os resultados são 

consistentes com o estudo de difração de nêutron realizado por J. L. Tallon [18]. Entretanto, os 

modelos teóricos não explicam satisfatoriamente os valores quantitativos observados para um único 

estado de oxidação dos íons de Ru4+. 

   Em campos baixos e ZFC nossas amostras são supercondutoras, entretanto, para campos 

relativamente pequenos, em FC, aparece um forte sinal FM. Recentes teorias que estudam a 

supercondutividade e o magnetismo em rutenocupratos admitem a presença de AFM a baixos 

campos magnéticos e FM para altos campos.     
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Fig. 2.13 - Susceptibilidade magnética no regime FC e ZFC
para Eu-1212. 
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   Por último apresentamos mais uma evidência de que, nesse compostos, supercondutividade e 

magnetismo não são independentes. Na Fig. 2.14 apresentamos medidas de susceptibilidade para 

duas amostras com a seguinte composição (Ru 1-x Gax)Sr2EuCu2O8 com x = 0 e x = 0,3, no regime 

FC com um campo aplicado de 5,0 Oe. A amostra com x = 0 (Eu-1212) é FM com uma temperatura 

de Curie Tc ~ 160 K, entretanto para x = 0,3 um sinal diamagnético foi detectado (a possibilidade de 

uma transição AFM seguida de uma FM foi descartada por razões óbvias). A temperatura de 160 K 

coincide com a temperatura de transição FM do composto SrRuO3. Estudos realizados por outros 

autores indicam que o sinal FM é muito maior em magnitude que a reportada para o composto 

SrRuO3. Porém o sinal FM observado é intrínseco do sistema Eu-1212.  
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   É evidente que o ordenamento magnético frustrado pelo íon não magnético Ga3+ se reflete no 

sinal SC. As mesmas considerações feitas para Sn com relação ao grau de oxidação indica que Ga3+ 

substituí os Ru nos octaedros.    

 

Fig. 2.14 - Susceptibilidade magnética para o sistema (Ru 1-x Gax )Sr2EuCu2O8
com x = 0 e 0,3.  
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2.8    Conclusões 

 

   Neste capítulo realizamos um estudo das propriedades elétricas magnéticas e microestruturas do 

sistema magnético-supercondutor Eu-1212. A amostra foi caracterizada estrutural, micro-estrutural, 

resistiva e magneticamente através de difração de raios-X, microscopia eletrônica de varredura, 

medidas de resistividade elétrica e susceptibilidade magnética, respectivamente. 

   Os detalhes microestruturais que repercutem nas propriedades supercondutoras foram abordados e 

discutidos. Um ponto importante da discussão está relacionado com a inter-relação entre a 

supercondutividade e magnetismo nestes compostos. Nós fornecemos evidências de que ambas 

interações não são totalmente independentes. A conclusão anterior surge do estudo das curvas de 

resistividade e susceptibilidade em amostras de Eu-1212 dopadas com Sn4+ e Ga3+(íons não 

magnéticos).    

   Para uma identificação clara da essência dos mecanismos através dos quais os planos 

supercondutores e os planos magnéticos interagem é indispensável caracterizar adequadamente o 

magnetismo que se estabelece nos planos de Ru-O. Como foi demonstrado neste capítulo, pequenas 

dopagens com impurezas não magnéticas no lugar dos íons de Ru4+ conduz a mudanças apreciáveis 

das propriedades elétricas e magnéticas. Entretanto, ainda, não entendemos por que as fortes 

interações de intercâmbio entre os portadores de carga nos planos de Cu-O e os spins dos Ru nos 

planos não afetam a supercondutividade. 

   Porém nos ficamos motivados a estudar sistemas formados por perovskitas cúbicas ABO3 

envolvendo átomos de Ru e terras raras, em especial Eu. O resultado de nossa pesquisa nos conduz 

à obtenção de um novo material que apresenta propriedades supercondutoras. Um estudo detalhado 

e uma discussão dos resultados se apresenta no capítulo 3. 
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Capítulo 3 

 
Evidências de supercondutividade no composto EuRuO3 (Eu-113) 
 

 

 

     Neste capítulo apresentamos alguns resultados preliminares que indicam evidências de 

supercondutividade no composto EuRuO3 (Eu-113). A amostra foi caracterizada estrutural, micro-

estrutural, elétrica e magneticamente, com as técnicas descritas no capítulo1. Os resultados são 

discutidos criticamente e uma comparação com o sistema Eu-1212 é feita no transcurso da 

discussão. 

 

 

3.1 Método de preparação 
 

   As cerâmicas supercondutoras, em especial os rutenatos, precisam de uma atenção especial nos 

métodos de preparação visto que pequenas variações nos componentes ou nos tratamentos térmicos 

podem alterar completamente suas propriedades [1].  

   O objetivo desta fase da pesquisa foi obter uma cerâmica com composição EuRuO3 (Eu-113) 

usando o método tradicional de reação no estado sólido. Para isto foi feito o cálculo 

estequiométrico, partindo dos óxidos Eu2O3 e RuO2 em pó com alto nível de pureza. 
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   Para efeito de avaliação e comparação foram feitas três amostras com a mesma composição, 

seguindo diferentes seqüências de tratamentos térmicos (Tabela 3-1) e atmosferas aplicadas, 

segundo as referências de obtenção de rutenatos reportadas na literatura [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ero Tratamento 

 Calcinação ar 
960oC 
12 hrs 

    Três amostras de Eu-113 

 Amostra a  Amostra b  Amostra c 

 Calcinação ar
1000oC 
24 hrs 

 Calcinação N2 
960oC 
12 hrs 

 1er Tratamento 
 Térmico em ar 

1000oC 
12 hrs 

 1er Tratamento
 Térmico em N2

1050oC 
72 hrs 

 1er Tratamento 
 Térmico em N2 

1000oC 
12 hrs 

 Sinterização 
em O2 
1060oC 
24 hrs 

 Sinterização 
em O2 
1100oC 
 5 dias 

 2do Tratamento 
 Térmico em O2 

1060oC 
24 hrs 

 Sinterização 
em ar 

1150oC 
 48 hrs 

Tabela 3-1. Seqüência de tratamentos térmicos utilizados na preparação das
amostras de Eu-113. Nos casos onde se aplicou O2 ou N2, trata-se de fluxo. 

1er Tratamento 1er Tratamento
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  A calcinação foi realizada em pó, depois de misturar e macerar bem os reagentes pesados em suas 

quantidades estequiométricas, até obter uma mistura homogênea. A partir do primeiro tratamento 

térmico, e em cada passo entre eles, as amostras foram maceradas até conseguir um pó fino e 

homogêneo. Em seguida foram prensadas em forma de pastilhas de 1 cm de diâmetro, aplicando-se 

uma pressão de 1,5 ton/cm2. Este procedimento foi bem sucedido todas as vezes que foi utilizado.  

   Em tudo momento as amostras apresentaram uma cor uniforme preta escura, evidenciando a 

ausência de fases espúrias. Apesar de não ter realizado medições de dureza nas amostras, nos 

intervalos dos tratamentos térmicos foi notado que elas não apresentavam muita resistência 

mecânica na hora da maceração.   

   Uma amostra de LaRuO3 (La-113) também foi confeccionada a fim de fazer posteriores 

comparações com as nossas amostras. Para isso foi usado o procedimento reportado na literatura 

para obter este composto [3-4].   

  

 

3.2 Difração de raios-X (DRX) 

 

   Na Fig. 3.1 apresentamos as DRX das três amostras. (Observe-se que as amostras anteriormente 

foram identificadas como a, b e c dependendo do tratamento térmico e da atmosfera presente). 

Todas apresentam picos bem definidos com as mesmas intensidades e posições angulares. O 

resultado anterior sugere que diferentes tratamentos térmicos, ou métodos de preparação diferentes, 

não influem significativamente na formação do composto Eu-113. Nesta figura os picos ainda não 

foram indexados. Uma primeira aproximação seria tentar identificar os picos ajustando uma 

estrutura cúbica perovskita do tipo CaTiO3.      

   Entretanto, nosso espectro de raios-X não apresenta, exatamente, uma característica típica do 

composto CaTiO3 como se mostra na Fig. 3.2. Nesta figura é apresentada uma comparação entre os 

DRX teóricos dos compostos CaTiO3, SrRuO3 (os parâmetros de ajustes foram obtidos da literatura 

[5]), e nossos resultados para a amostra a. Os sistemas CaTiO3 e SrRuO3 são isomorfos e 

apresentam os mesmos padrões de raios-X. O leve afastamento da estrutura típica ABO3 da 

perovskita observado em SrRuO3 tem sua origem em uma ligeira distorção dos octaedros de 

rutênio. Os resultado para Eu-113 sugerem que todos os picos estão deslocados ocupando posições 
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diferentes (2θ), quando se compara com estes sistemas. Sem dúvida alguma, eles não se 

correspondem em intensidade, além de não apresentarem as mesmas separações em ângulos. Por 

outro lado observa-se um pico adicional aproximadamente a 35o. Também não se observou o pico 

de 70o que aparece nos outros sistemas. Numerosas tentativas de ajustes foram frustradas 

fundamentalmente porque a relação entre as posições dos picos é diferente.  
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   Um excelente resultado foi obtido assumindo que o átomo de Eu se apresenta com grau de 

oxidação 2+ e 3+. Nossos ajustes foram feitos com o conhecido método de Rietveld usando dois 

programas de ajustes diferentes: o Carine e o Maud.  O resultado é apresentado na Fig. 3.3. Como 

se pode observar nosso espectro de raios-X experimental apresenta uma excelente coincidência com 

a estrutura cristalina ajustada em ambos programas. Uma reflexão fraca aproximadamente a 38o 

também foi detectada, entretanto não foi possível ajustar bem a sua intensidade. Nós acreditamos 

que a falta de sensibilidade para determinar as posições exatas dos átomos de oxigênio impediu o 

Fig. 3.1 – Difração de raios-X das amostras Eu-113 obtidas por
diferentes rotas de preparação. 



Capítulo 3. Evidências de supercondutividade no composto EuRuO3 (Eu-113)  

 

39

ajuste da intensidade nesse caso. Um estudo de difração de nêutrons seria necessário para 

determinar com certeza a posição dos oxigênios em sentido geral. 
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T (K)   a (Å )   c (Å )   Volume (Å3 )  
298 K   3,6277   15,3916  202.5566 
Átomo   ocupação  x   y   z 
Ru(1)    1  0   0   0 
Ru(2)    1  0   0   0.331203 
Eu(1)    1  0.5   0.5   0.16737 
Eu(2)    1  0.5   0.5   0.5 
O(1)    1  0   0.5   0 
O(2)    1  0   0.5   0.41405 
O(3)    1  0   0   0.22278 

 

 

 

Fig. 3.2 – Comparação de padrões de DRX para os compostos
SrRuO3, CaTiO3 e Eu-113. 

Tabela 3-2. Parâmetros de ajuste, dos DRX para o composto Eu-113, obtidos das simulações
de Rietveld. 
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As posições dos átomos e os parâmetros de rede obtidos são apresentados na Tabela 3-2. O grupo 

espacial utilizado foi P4/mmm (No. 123 1
4hD ) com simetria tetragonal, ao contrário dos sistemas 

SrRuO3 e CaRuO3 que pertencem ao grupo Pmna. Alguns detalhes da estrutura cristalina serão 

discutidos no próximo item.  

 

 

3.3  Breve descrição da estrutura Eu-113 
 

   A estrutura cristalina que ajusta os raios-x de nossa amostra em essência não se afasta muito de 

uma perovskita ABO3 tradicional.  Com efeito, uma célula unitária pode ser construída facilmente 

com dois blocos ABO3 fixados no restante da estrutura através de os íons de Eu3+ como se mostra 

na Fig. 3.4 (se apresenta um corte longitudinal na direção (a, 0, 0) os átomos de Eu também foram 

Fig. 3.3 – Simulações de Rietveld para Eu-113 usando os programas de ajuste
de DRX Carive e Maud. 
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pintados). Uma seqüência de Eu3+---[EuRuO3-EuRuO3]---Eu3+ reproduz a estrutura cristalina em 

todo o espaço.  

      Um fato curioso é que o Eu3+ se apresente com vacância de oxigênios similar ao composto    

Eu-1212 (ver capítulo 2 item 2.1). Se computarmos o número de átomos envolvidos na célula 

unitária, obteremos a seguinte fórmula química Eu3Ru3O8, que se reduz à EuRuO3-δ com δ = 0,33, 

indicando que nossa amostra apresenta uma deficiência de oxigênio por conta do grau de oxidação 

misturado do Eu devido à existência de dois sítios diferentes. O grau de oxidação misturado dos Eu 

implica também dois sítios com grau de oxidação diferente para os Ru. 

 

 

 

 

   Ao longo de décadas o grau de oxidação dos cátions nos cupratos, e ultimamente nos 

rutenocupratos, tem sido motivo de polêmica. A determinação do grau de oxidação em nossa 

amostra também não é uma tarefa fácil. Entretanto apresentaremos algumas considerações com 

intuito de esclarecer esse ponto. 

   Na Fig. 3.5a observa-se a célula unitária obtida diretamente do programa de ajuste dos raios-X 

Maud. Uma semelhança pode ser estabelecida com a Fig. 3.4 considerando que agora o íon Eu3+ 

Eu2+

Eu3+

Ru

O

Célula unitária

Fig. 3.4 – Célula unitária da estrutura Eu-113. 
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ocupa o centro da célula unitária. Uma inspeção detalhada dos sítios de Ru indica que eles 

encontram-se formando ligações com cinco oxigênios (para os Ru(1) mais perto do Eu3+) e com 

seis oxigênios para os Ru(2) nos vértices da célula unitária, formando, respectivamente, pirâmides e 

octaedros, como se mostra na Fig 3.5b. Uma estrutura deste tipo lembra o sistema Eu-1212.   

   Uma estimativa dos graus de oxidação pode ser feita através dos parâmetros de rede a e c. O valor 

reduzido de a = 3,6277 Å indica que um grau de oxidação recomendável para os Ru(1) pode ser R5+ 

(com raio 0,57 Å ). Entretanto, um ajuste de carga não pode ser feito assumindo este grau de 

oxidação para os Ru(1), e Ru4+ nos sítios dos octaedros.  Em conclusão um grau de oxidação de 

Ru3+ tem que ser admitido para Ru(1). 

 

                              

 

 

    

     Outro fato importante está relacionado com o grande valor obtido para o parâmetro c,                

c = 15,3916 Å. Observa-se uma dilatação da rede na direção do eixo c e uma compressão na 

direção do eixo a. Acreditamos que os sítios dos Eu2+ (com um grande raio iônico de 1,15 Å) 

podem responder pelas distorções observadas.  

Distorção Jahn-Teller 

Fig. 3.5 – (a) Cela unitária da estrutura Eu-113 obtida do ajuste dos raios-x usando
o Maud. (b) Representação da distorção Jahn Teller. 

(a) 

(b) 
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   Por último uma distorção Jahn-Teller [6] pode ser usada para justificar a presença do íon Ru4+ 

com um parâmetro de rede a reduzido. Também se observou um deslocamento dos oxigênios na 

base da pirâmide na direção do Eu3+ . Outros detalhes relacionados com possíveis rotações dos 

octaedros dos Ru precisam de um refinamento estrutural mais detalhado. Maiores conclusões 

relacionadas com os graus de oxidação requerem de medições de absorção de raios-X, difração de 

nêutrons, magnéticas, entre outras.    

 

 

3.4   Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

   Neste item apresentamos algumas micrografias obtidas por estudo através de microscopia 

eletrônica de varredura realizadas em nossas amostras. Realizamos inúmeros esforços por obter 

amostras com tamanho de grãos razoáveis, mas, infelizmente, não tiveram êxito.  O tamanho de 

grão, entretanto varia ligeiramente entre 2 e 3 μm, dependendo dos caminhos de preparação. Na 

Fig. 3.6 apresentamos as micrografias para as amostras a, b e c. Uma análise comparativa pode ser 

estabelecida usando-se os resultados do item 3.1, onde se reportam os tratamentos realizados. 

   Pode-se observar na Fig. 3.6 que a amostra b apresenta uma formação de grãos maiores, além de 

manifestar uma melhor compactação entre eles. Alguns efeitos de porosidade foram encontrados em 

nossas amostras como se pode apreciar na Fig. 3.7. Embora não tenhamos realizado testes de 

dureza, nossas amostras geralmente se apresentaram mais frágeis do que as amostras de Eu-1212. 

Este fato pode estar relacionado com uma baixa estabilidade do cristal devido ao grande raio iônico 

dos rutênios. Acreditamos que a utilização de altas pressões na preparação das amostras pode 

minimizar o efeito observado.  
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Fig. 3.6 – Micrografia MEV das amostras de Eu-113. Energia aplicada de 20 kV e
ampliação de 1300 vezes. 

Fig. 3.7 – Micrografia MEV da amostra de Eu-113 mostrando a porosidade apresentada nas
mesmas.  

Amostra a

Amostra b

Amostra c
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De maneira geral o grão típico do composto Eu-113 é análogo ao grão do sistema Eu-1212 (ver Fig 

3.8). Porém a mesma análise realizada no item 2.5 do capítulo 2, é também válida na hora de 

interpretar os resultados das amostras de Eu-113, no que concerne ao tamanho de grão. 

 

    

 

 

 

3.5   Propriedades elétricas 
 

   Neste item apresentamos os resultados das medidas de resistividade do composto Eu-113. 

Também se estabelece uma discussão comparativa, em algumas questões, com os sistemas La-113, 

Eu-1212 e RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10. 

   Primeiramente discutiremos os resultados obtidos no sistema La-113. A resistividade da amostra a 

temperatura ambiente é de ~ 800 μ Ωcm. Em geral a resistividade à temperatura ambiente de bons 

condutores (Cu) é de 1,5 ~ 2 μ Ωcm,  para mal condutores 10 ~ 100 μ Ωcm, para supercondutores 

de alta temperatura crítica entre 300 ~ 10 000 μ Ωcm,  para materiais semicondutores 104 ~ 1015  μ 

Ωcm e para isolantes 1020~1028 μ Ωcm. Segundo a classificação acima nossa amostra tem uma 

resistência, a temperatura ambiente, na faixa  dos supercondutores cerâmicos, estando mais para um 

mal metal que para um semicondutor. Entretanto, à medida que a temperatura é reduzida observa-se 

um aumento brusco da resistividade na direção de um material isolante. Esse comportamento é 

observado na dependência com a temperatura da resistividade do La-113, apresentado na Fig. 3.9. 

Fig. 3.8 – Micrografia MEV das amostras Eu-1212 e Eu-113. 

Eu-1212 Eu-113
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   A resistividade elétrica de um metal pode ser determinada simplesmente em termos de seus 

átomos constituintes. Os átomos perdem seus elétrons das camadas mais externas, causando uma 

rede periódica de íons positivos conhecidos como cátions. Quando se aplica uma diferença de 

potencial entre dois pontos ao longo de um metal o movimento dos elétrons consiste de períodos de 

aceleração interrompidos por colisões, e a velocidade se reduz ate zero antes de começar uma nova 

aceleração. A altas temperaturas (300 K) as vibrações térmicas dominam o processo de 

espalhamento, entretanto o movimento através do condutor não só é influenciado pelos fônons, 

também existem imperfeições da rede e impurezas que produzem uma contribuição para a 

resistividade que é independente da temperatura. No limite T  0 as impurezas colocam o limite 

inferior da resistividade. Sem dúvida este mecanismo não serve para interpretar uma transição 

resistiva Metal-Isolante (MI) em função da temperatura. 

   Uma explicação do comportamento observado na Fig. 3.9 requer que se leve em conta mais uma 

contribuição para a resistividade.  Uma contribuição pode ser a proposta por N. F. Mott [7] que 

mostrou que os elétrons de condução estabelecem uma interação de Coulomb com os prótons. Isto 

se processa da seguinte forma: considere um elétron na banda de condução e um buraco na banda 

de valência, o elétron e o buraco atraem um ao outro com um potencial de Coulomb. 

)exp()()( 2 rKrerU s−−= , 

onde Ks
2 ~ no/ao, onde no é a concentração de elétrons nos orbitais atômicos e ao é o raio da primeira 

órbita de Bohr no átomo de hidrogênio.  

   O termo exponencial representa a blindagem sobre os elétrons de condução do potencial de 

Coulomb. Para altas concentrações de no, Ks
2 aumenta e não se estabelecem ligações com os 

elétrons de condução, portanto podemos ter uma tendência a caráter metálico.  Também é 

conhecido que o potencial tem um estado de ligação possível quando Ks é menor que 1.19/ao [8]. 
Um valor crítico ac, para a constante de rede, pode ser estimado como o valor que separa o estado 

metálico do estado isolante A fase metálica pode usualmente ser explicada em termos de um 

modelo de elétrons independentes. Entretanto a fase isolante sugere que há uma forte interação 

elétron - elétron. 

   Esse mecanismo fornece uma contribuição a resistividade que pode ser resumida na lei de Mott 

ln(ρ) ∝ T1/4. 
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Fig. 3.9 – Resistividade em função da temperatura para a amostra de La-113. 

Fig. 3.10 – Ajuste do modelo de Efros-Shklovskii para o La-113. 
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   Nossos dados experimentais não puderam ser ajustados usando-se a lei de Mott. Em vez disso foi 

possível fazermos um ajuste utilizando a expressão de A. L.Efros e B. I. Shklovskii (E-S) [9] ρ = ρo 

exp (To/T)n onde n = ½ e To = e2/ka. (e é a carga do elétron, k a constante dielétrica e a o parâmetro 

de rede). Esta expressão é obtida considerando que a densidade de estados perto do nível de Fermi 

pode ser reduzida devido às interações de Coulomb.        

   O resultado mais importante da teoria de E-S é que introduz um gap de Coulomb para a transição 

de um elétron desde a banda de valência para a banda de condução no nível de Fermi ou o 

contrário. 

   O resultado do ajuste usando a lei que descreve o mecanismo E-S é apresentado na Fig. 3.10. 

Observa-se um ajuste muito bom na região de baixas temperaturas. Para temperaturas muito altas, 

acima do nível de Fermi a data experimental se afasta do modelo, como era de esperar.  

   Em conclusão a transição MI em função da temperatura em La-113 pode ser explicada em termos 

de uma condensação no nível de Fermi dos elétrons de condução onde o gap de Coulomb 

desempenha um papel importante a baixas temperaturas. O mecanismo E-S também foi usado 

recentemente na referência [10] para explicar uma transição MI nos compostos L2RuO5, onde         

L = Sm, Pr, Tb e Gd.       

   Na Fig. 3.11 apresentamos a transição resistiva do sistema Eu-113. A resistividade à temperatura 

ambiente é de 702 μΩ cm. Observa-se uma transição metal - semicondutor na faixa de temperatura 

entre 170 e 60 K. Ao contrário do observado no sistema La-113, a resistividade do sistema Eu-113 

cai bruscamente quando a temperatura é reduzida abaixo de 60 K. 

   Um cuidado especial foi tomado para obter os dados de resistividade, onde os valores medidos 

variam em uma ampla faixa. Na Fig. 3.11 apresentamos as medidas de resistividade, onde uma 

resistência adicional foi colocada em série com a amostra. O objetivo foi minimizar os efeitos de 

variação de tensão de nossa fonte de corrente.  A fonte fornece um voltagem constante de 2 V e as 

resistências usadas foram 102, 103 e 104 Ω fornecendo, conseqüentemente, uma corrente na amostra 

de 20, 2, e 0,2 mA respectivamente. Finalmente a voltagem medida foi coerente com os diferentes 

valores de corrente subministrados na amostra. Uma comprobação foi obtida quando os dados de 

voltagem são transformados em resistividade (Fig. 3.12) onde todos as curvas coincidem indicando 

que os possíveis efeitos de oscilação de voltagem foram minimizados.  
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Fig. 3.11 – Medições de voltagem versus temperatura para o Eu-113,
com diferentes correntes aplicadas. 

Fig. 3.12 – Resistividade em função da temperatura para o Eu-113. 
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   A queda na resistividade a baixas temperaturas é apresentada numa ampliação no detalhe da    

Fig. 3.12. Observa-se uma larga transição de aproximadamente 29,8 K que começa na temperatura      

T1-IM ~ 67 K (Observa-se mais claramente na Fig. 3.13 – onde se apresentam curvas dρ/dT ).  

   A região da curva onde a resistividade aumenta com o decréscimo da temperatura foi ajustada da 

mesma forma do composto La-113, como um mecanismo E-S. O resultado do ajuste é apresentado 

na Fig. 3.14. Observa-se um afastamento do modelo E-S para T ~ 60 K, exatamente onde começa a 

queda brusca da resistividade presumivelmente por conta do estabelecimento de uma ordem 

supercondutora. O afastamento do modelo a baixas temperaturas não é intuitivamente esperado, a 

menos que outro mecanismo de condução seja responsável pelas anomalias observadas. Note-se que 

não se observou um afastamento do modelo a baixas temperaturas no composto La-113, nem nos 

compostos L2RuO5, onde L = Sm, Pr, Tb e Gd [10]. 

   Com o objetivo de avaliar a transição observada no composto Eu-113 realizamos um estudo 

comparativo com os sistemas Eu-1212 e RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10 (Fig. 3.15). O sistema 

RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10 é amplamente reportado na literatura [11-13]. O método de preparação não 

se afasta muito do apresentado no capítulo 2 para o composto Eu-1212.   
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 Fig. 3.13 – Curvas dρ/dT para o composto Eu-113. 
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Fig. 3.14 – Ajustes da resistividade com um mecanismo E-S, para o
La-113 e Eu-113. 

Fig. 3.15 – Resistividade em função da temperatura para os
compostos RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10,  Eu-1212 e Eu-113. 
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   Para facilitar as comparações, os dados foram normalizados nas temperaturas onde se inicia a 

transição para cada caso. O primeiro ponto que se destaca é relacionado com o valor da 

resistividade na região normal, a altas temperaturas (o valor medido a T = 270 K aparece no gráfico 

para cada caso). Evidencia-se que a amostra de Eu-113 apresenta o menor valor de resistividade a 

temperatura ambiente, isso indica que provavelmente possui o maior caráter metálico dos três 

compostos. 

   Outro detalhe pode ser discernido a 121 K nos resultados da amostra de Eu-113 (Fig. 3.15, 

observe também Fig. 3.13) estando mais evidente nos resultados de amostra de 

RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10. Observa-se uma mudança de concavidade indicando uma possível 

transição magnética. Já a amostra de Eu-1212 apresenta um comportamento distinto na região 

normal. Na mesma faixa de temperatura observa-se um mínimo que junto com o desvio da 

linearidade indica também que é originado por uma transição magnética, como demonstrado no 

capítulo 2. As semelhanças entre Eu-113 e RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10 podem estar relacionadas com 

o fato de que o último composto apresenta uma inserção de um bloco do tipo perovskita 

Eu1.5Ce0.5O2 no lugar do plano de Eu, deixando o bloco que contém os octaedros de Ru-O6 mais 

afastados e independentes. Nesse sentido uma analogia, preservando as diferenças, pode ser 

estabelecida entre ambos compostos.   
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   Na região de baixas temperaturas da Fig. 3.15 observa-se que aproximadamente a T1 igual a 50 e 

67 K, começa a transição para o estado supercondutor em Eu-1212 e RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10, 

respectivamente. Por outro lado a temperaturas tão baixas como 1 K não se observa supercondução 

na amostra de RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10, entretanto Eu-1212 tem uma temperatura de resistência zero 

de ~ 29,02 K. A uma temperatura T1-IM = 64,95 K também se observa uma queda brusca na 

resistividade da amostra Eu-113. Para uma melhor comparação, apresentamos uma ampliação da 

região de baixas temperaturas na Fig. 3.16 (observe a escala logarítmica no eixo ρ/ρo).  

   Um detalhe interessante é que a magnitude da transição, da amostra Eu-113 desde T1-IM, até 29 K 

é comparável com a transição do composto RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10, embora não se tenha atingido 

um estado de resistência zero. Por outro lado a resistividade a T = 29 K esta ligeiramente abaixo da 

resistividade das amostras RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10, e Eu-1212 a T = T1 respectivamente 

(exatamente a temperatura onde começa a transição nestes compostos). Nada indica que um estado 

de resistência zero não pode ser alcançado a temperatura mais baixa em Eu-113 (uma transição foi 

observada justo abaixo de 30 K nas medições magnéticas, ver item 3.6). É bom lembrar que para 

análise da resistividade os valores para as amostras de RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10 e Eu-1212  foram 

normalizadas com o valor em T1, e que para a amostra de Eu-113 o valor utilizado para 

normalização foi o valor em TI-IM (T1 e T1-IM estão indicados na Fig. 3.15 para Eu-1212 e Eu-113 

respectivamente). 

   Em conclusão, tudo indica que em Eu-113 coexistem dois mecanismos de condução 

diametralmente opostos. O primeiro dificulta a mobilidade dos portadores (interação tipo Gap de 

Coulomb) acarretando um aumento da resistividade da amostra, (observa-se uma transição metal-

isolante desde 200 K até 60 K). Entretanto a baixas temperaturas um segundo mecanismo se 

estabelece e a resistividade cai bruscamente. Nós acreditamos que um estado supercondutor pode 

explicar o comportamento observado. (Uma boa pergunta é: onde se estabelecem ambos 

mecanismos, nos octaedros ou nas pirâmides de Ru, ou em ambos!).  Entretanto antes de uma 

conclusão definitiva, outros mecanismos também devém ser avaliados. 

   A aparição de ordem magnética pode reduzir significativamente a desordem do sistema com um 

respectivo incremento da condutividade do material [14]. Outros efeitos que provocam uma 

expansão do parâmetro de rede a baixas temperaturas (Ivar Effet ) também podem conduzir a uma 

diminuição da resistividade[5].  Nas referências [15-19] se reportou uma expansão do parâmetro de 

rede no composto SrRuO3, relacionada com ordenamento FM. Por outro lado é preciso avaliar o 
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possível efeito sobre a resistividade do paramagnetismo de Van Vleck proveniente dos Eu3+[20]. 

Embora todos os efeitos nomeados não sejam suficientes para obter uma mudança na resistividade 

da ordem de uma transição supercondutora, as medições magnéticas podem ajudar a esclarecer se 

algumas destas interações estão presentes.   

         

 

3.6    Propriedades magnéticas 

 

   Neste item complementamos nosso estudo do composto Eu-113 acrescentando os resultados 

obtidos das medições de susceptibilidade magnética. Com o intuito de comparação, algumas das 

medidas magnéticas foram, também, realizadas na Universidade de São Paulo,USP. 

   As medidas obtidas em nosso laboratório são apresentadas primeiro. As amostras foram esfriadas 

em ZFC, até 5 K. Após atingir 5 K foi aplicado um campo magnético dc de 20 Oe, a temperatura foi 

aumentada até 300 K para obter uma medida de χac(T) usando um campo alternado com 0,1 Oe de 

amplitude e a uma freqüência de excitação de 200 Hz.  

   Na Fig. 3.17 observa-se que as três amostras de Eu-113, obtidas de diferentes tratamentos 

térmicos, apresentam um sinal diamagnético característica de um material supercondutor abaixo de 

30 K. 

   Note-se que a amostra a apresenta o maior sinal diamagnético indicando que mudanças no 

tratamento térmico podem acarretar mudanças nas propriedades magnéticas, em comportamento 

similar ao observado nos rutenocupratos. Por outro lado o tratamento similar ao usado na 

preparação da amostra Eu-1212 foi o que resultou em um sinal diamagnético maior para Eu-113, 

evidenciando que existe alguma relação entre ambos compostos. A amostra apresenta ainda uma 

transição magnética AFM a 120 K, também presente, em Eu-1212. Este resultado deve ser 

confrontado com a anomalia observada nas curvas de resistividade a Tm = 121 K (Fig. 3.13). 

   Na Fig. 3.18 apresentamos o ajuste dos dados experimentais usando uma lei de Curie-Weis          

χ = χo + C/(T-θ),  onde χo é o termo independente da temperatura, C é a constante de Curie e θ a 

temperatura de Curie-Weis. Em nosso ajuste não acrescentamos nenhum termo responsável pelos 
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momentos provenientes das terras raras. Finalmente obtemos um momento magnético efetivo igual 

a μeff  = 3,68 μB com uma temperatura θ = - 396.56 K. 
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Fig. 3.17 – Susceptibilidade em função da temperatura das amostras Eu-113
obtidas por diferentes rotas de preparação.  

Fig. 3.18 – Ajuste de uma lei Curie-Weis para Eu-113.   
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   O valor θ = - 396.56 K é pequeno se assumirmos que Ru4+ com S = 1 (baixo spin) tem μeff  = 2.83 

μB ficando apenas ~1μB para o resto dos íons envolvidos. Recentemente na referência [21] se 

reportou um ordenamento orbital incluindo a perda dos momentos magnéticos locais nos íons Ru no 

sistema La4Ru2O10.   Um estudo quantitativo dos momentos magnéticos e sua origem requer um 

bombardeio com um conjunto de técnicas experimentes de primeira linha. Apenas podemos 

afirmar, como conclusão parcial de nosso ajuste, é que não existe uma contribuição relativamente 

grande provenientes dos íons Eu2+ e Eu3+. Por outro lado uma interpretação das curvas de 

susceptibilidade em Eu-1212 medida em um SQUID é problemática [22]. Uma questão que tem que 

ser avaliada está relacionada com as distintas anomalias observadas devido a medidas realizadas em 

amostras na presença de campos magnéticos inhomogêneos. S. Libbrecht e colaboradores [23] 

mostraram que dependendo do nível de inhomogeneidade é possível que a magnetização da amostra 

mude o sinal e eventualmente origine um valor inverso na magnetização detectada pelo SQUID. 

   Na Fig. 3.19 apresentamos as medições de susceptibilidade magnética obtidas na USP medidas a 

três campos magnéticos diferentes. O detalhe da figura revela a presença de ordem magnética a 120 

K. Entretanto, para H = 0 a curva apresenta um elevado nível de ruído (ver o detalhe da figura) 

indicando a presença de um forte campo inhomogêneo.  
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Fig. 3.19 – Susceptibilidade em função do campo externo para Eu-113. 
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   Outro problema observado foi que para uma mesma amostra não se obteve o mesmo sinal 

paramagnético a altas temperaturas. Por outro lado não foi possível ajustar uma lei de Curie-Weis 

com valores razoáveis, indicando que alguns efeitos de inversão do sinal podem ter acontecido. 

Conseqüentemente um sinal diamagnético com sinal invertido também é observado a baixas 

temperaturas, entretanto o sinal invertido conduz a um constrangimento e coloca em dúvida a 

autenticidade do sinal supercondutor. 

   Um ponto a favor da supercondutividade é que na presença de um campo magnético dc o sinal cai 

bruscamente. Este comportamento e típico do sinal diamagnético de um material supercondutor na 

presença do campo externo. 

   Em conclusão, as medidas magnéticas apresentadas não esclarecem o grau de oxidação dos íons 

envolvidos na célula primitiva, também não asseguram que outros mecanismos magnéticos não 

sejam responsáveis pelas anomalias observadas abaixo de 30 K. Contudo comportamento das 

curvas na presença de campo magnético é mais uma evidência da presença de supercondutividade 

em nossas amostras. Acreditamos, entretanto que um estudo mais aprofundado precisa ser 

realizado.  
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Capítulo 4 

 

Conclusões 

 

 

   Neste trabalho de dissertação se abordou um dos temas mais polêmicos, e ainda não muito bem 

entendido, pela comunidade cientifica na área da supercondutividade. 

   Um estudo preliminar no composto Eu-1212 foi abordado no capitulo 2 onde se discutiram alguns 

pontos de contactos entre a estrutura cristalina e as propriedades observadas através das diferentes 

técnicas de medição. Também apresentamos exemplos concretos que evidenciam uma estreita 

relação entre a SC e o magnetismo neste composto.  Indicando que os octaedros de Rutênio, direita 

ou indiretamente, estão envolvidos junto com os planos de Cu-O com algum mecanismo de 

supercondução.  

  O estudo anterior levantou nossa suspeita acerca dos processos que acontecem nos planos de      

Ru-O6 e nos conduz a obtenção de um material completamente novo com propriedades muito 

semelhantes ao sistema Eu-1212. Indicando que uma avaliação crítica dos resultados obtidos na 

literatura no sistema Eu-1212 a de ser realizada na luz do recente descobrimento. È muito suspeito 

que muitas das propriedades observadas tenham pontos em comum, incluindo até os tratamentos 

térmicos.   

   No capitulo 3 se faz uma primeira tentativa de caracterizar o composto Eu-113. A amostra foi 

estudada estrutural e magneticamente. Também se forneceram estudos de resistividade abarcando 

uma amplia faixa de temperatura. Em todos os casos uma discussão dos resultados foi apresentada.
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   Os mecanismos que afetam as propriedades elétricas foram apresentados. Nós concluímos que 

uma interação de Coulomb entre os elétrons de condução e os prótons dos átomos, fixos na 

estrutura cristalina, conduz a uma transição metal-isolante. Entretanto para temperaturas mais 

baixas um novo mecanismo, presumivelmente SC, se estabelece na amostra. 

   Uma característica peculiar é que Eu-113 não apresenta planos de Cu-O. Porém todas as 

propriedades observadas som adjudicadas a os íons de Ru em seus enlaces com os átomos de 

Oxigênio. Neste sentido a presença de SC sem dúvida suscitará uma revirada nesta área. 

  As evidências que indicam a presença de SC em nossa amostra foram abordadas de maneira 

crítica. Uma análise de todos os fatos indica um débil sinal supercondutor competindo com um 

mecanismo tipo gap de Coulomb. Em nossa opinião se precisa de novas medições mais sofisticadas 

que confirmem nossos resultados antes de a SC ser completamente aceita.   

  Como parte de um trabalho futuro nós pretendemos caracterizar o composto Eu-113 usando outras 

técnicas experimentais que descrevam as propriedades relacionadas com absorção de calor 

(Calorimetria diferencial de Varredura). Estas medições fornecem informações relacionadas com a 

densidade de portadores de carga.  Também será aprimorado um estudo para determinar o conteúdo 

de oxigênio das amostras usando a técnica de Termo-gravimétrica e difração de nêutrons. 

  Outras medições de magnetização de saturação, susceptibilidade num regime FC como também a 

otimização do processo de preparação das amostras com o objetivo de melhorar as propriedades 

estam sendo realizados.    

 

 

 

 

 

 

 

           


