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RESUMO 

O CaAlSi é um supercondutor com uma temperatura de transição supercondutora 

Tc=7,7 K. A substituição completa do metal alcalino Ca por Sr e Ba tem mostrado uma 

correlação direta entre o volume do cristal e Tc. Assim, mudando o volume do cristal 

pode-se, em princípio, sintonizar o Tc. A mudança do volume do cristal de CaAlSi pode 

também ser obtida através da substituição parcial dos átomos de Si por átomos 

isoeletrônicos como o Sn.   

Neste trabalho sintetizamos a série CaAlSi1-xSnx e estudamos a influência dos efeitos 

estruturais e as propriedades supercondutoras utilizando as técnicas experimentais de 

raios-X, magnetização e espectroscopia Mössbauer. Utilizando um forno à arco 

conseguimos sintetizar a série CaAlSi1-xSnx com 0,00x0,05 e os experimentos de 

difração de raios X confirmaram a formação da estrutura do CaAlSi. Pequenas 

impurezas também foram observadas, porém elas não influenciaram a análise dos 

resultados. Medidas de espectroscopia Mössbauer junto com as medidas de 

magnetização mostraram que o Sn entra na estrutura, com estado de valência 4+. O 

volume da célula unitária diminui com a concentração de Sn. As medidas de 

Magnetização mostram que a temperatura crítica supercondutora do CaAlSi cai 

drasticamente com a concentração de Sn. Uma relação linear entre Tc e o volume da 

célula unitária foi encontrado para esta série. Sendo o Sn um íon não magnético estes 

resultados mostram que os efeitos estruturais jogam um papel importante no Tc do 

CaAlSi. O Tc máximo (7,7 K) é alcançado para a volume  ideal do CaAlSi, e uma ligeira 

variação deste volume leva a uma queda drástica do Tc e a destruição do estado 

supercondutor.   

Aplicando o mesmo método para o estudo do CaAlSi, dopamos o supercondutor 

MgCNi3 (Tc = 8,0 K) com Sn para estudar a influência dos efeitos estruturais nas 

propriedades supercondutoras deste composto. Medidas de raios-X mostraram que a 

fase majoritária destes compostos correspondem à fase MgCNi3, porem a fração de 

impurezas que se forma no processo de preparação aumenta com a concentração de 

Sn. O volume da célula unitária quase não muda com a concentração de Sn e as 

medidas de magnetização mostram que o Tc não é alterado com a dopagem de Sn. 
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Estes resultados indicam que o Sn não entra na estrutura do MgCNi3 e que a dopagem 

com este íon não magnético não é possível.  

 

ABSTRACT 

In this work we have synthesized the superconducting CaAlSi1-xSnx series  of compounds 

and studied the influence of structural effects  on their superconducting properties by 

the experimental techniques X-ray diffraction, magnetization and Mössbauer 

spectroscopy. Using the vacuum arc melting method we have synthesized the series  

CaAlSi1-xSnx with 0,00x0,05. The analysis of the X-ray diffraction patterns shown that 

the majority phase correspond to the CaAlSi phase and that unit cell volume decreases 

with the Sn concentration. Minor impurity phases  also were observed, however their 

presence do not have influence in the analysis of our overall results. Was found that  

Together Mössbauer spectroscopy and magnetization experiments have shown that Sn 

actually enter in the structure with a valence number 4+. A decrease of Tc with the 

increase of Sn concentration was observed. A linear relation between Tc and the unit 

cell volume was found  indicating that the structural effects play a major role on Tc of 

the CaAlSi. The higher Tc is achieved for the "ideal volume" corresponding to the  CaAlSi; 

changing this volume (increasing or decreasing) the Tc drastically decreases destroying 

the superconducting state. 

In the same way, the superconductor MgCNi3 (Tc = 8,0 K) was doped with the non-

magnetic Sn ion to study the influence of structural effects  on their superconducting 

properties . Here, different from the Sn doped CaAlSi, the X-ray experiments shown that 

the volume of the unit cell of the MgCNi3 almost remain the same as the Sn 

concentration is increased. Furthermore, the magnetization experiments shown no 

change of Tc for different Sn concentrations. So, these results indicate that Sn ion does 

not enter in the structure ruling out the doping of MgCNi3 with Sn. 

 

 

 



8 
 

 

Sumário 

Resumo.................................................................................................................................6 

Abstract ................................................................................................................................7 

Lista de figuras....................................................................................................................10 

Lista de Tabelas..................................................................................................................14 

Capítulo 1: Introdução........................................................................................................15 

Capitulo 2: Propriedades físicas dos compostos supercondutores CaAlSi e MgCNi3......19 

2.1CaAlSI.............................................................................................................................19 

2.12Propriedades eletrônicas do CaAlSi e SrGaSi..............................................................22 

2.1.3 Variação de Tc nos compostos intermetálicos AAl2_xSix,  A = Ca,Sr e Ba...............23 

2.2MgCNi3..........................................................................................................................24 

2.2.1 Propriedades estruturais...........................................................................................24 

2.2.2 Propriedades supercondutoras e magnéticas..........................................................26 

2.2.3 Supercondutividade e magnetismo no MgCNi3.......................................................28 

Capítulo 3: Técnicas Experimentais...................................................................................29 

3.1 Difração de raios X.......................................................................................................29 

3.1.1 Formulação de Bragg da difração de raios x por um cristal.....................................30 

3.1.2 Formulação de Von Laue de difração de raios x por um cristal...............................31 

3.1.3  Equivalência das formulações de Bragg e Von Laue...............................................32 

3.1.4 Método do cristal rotativo........................................................................................33 

3.1.5 O Método do Pó ou de Debye-Scherrer...................................................................33 

3.2  Espectroscopia Mössbauer.........................................................................................35 

3.2.1 Observação experimental do efeito Mössbauer: geometria de transmissão........36 

3.3 Magnetização (SQUID).................................................................................................38 

3.4 Preparação de amostras..............................................................................................39 



9 
 

3.4.1 MgCNi3......................................................................................................................40 

3.4.2 CaAlSi.......................................................................................................................45 

Capítulo 4 : Resultados e discussões................................................................................47  

4.1 CaAlSi...........................................................................................................................47 

4.1.1 Raios X......................................................................................................................47 

4.1.2 Mössbauer................................................................................................................54 

4.1.3 Magnetização............................................................................................................56 

4.2 MgCNi3.........................................................................................................................61 

4.2.1 Raios X ......................................................................................................................61 

4.2.2 Magnetização............................................................................................................65 

Capítulo 5: Conclusões.......................................................................................................68  

Apêndice.............................................................................................................................69 

A1. Interações hiperfinas...................................................................................................69 

A1.1 Desvio Isomérico 𝜹E.................................................................................................70 

A1.2 desdobramento Quadrupolar    ...........................................................................72 

A2. Materiais magnéticos..................................................................................................74 

A2.1 Paramagnetismo ......................................................................................................74 

A2.2 Diamagnetismo.........................................................................................................76 

A2.3 Ferromagnetismo......................................................................................................76 

A2.4 Supercondutividade...................................................................................................78 

A2.4.1 Efeito Meissner.......................................................................................................78 

A3. Ajuste de espectros de raios X utilizando o programa FULLPROF..............................80 

 

 

 



10 
 

Lista de figuras 

Figura 2.1 : Estrutura Cristalina do 1H-CaAlSi [24 ]...........................................................20 

Figura 2.2 : Estrutura Cristalina do 5H-CaAlSi [8]..............................................................20 

Figura 2.3 : Estrutura Cristalina do 6H-CaAlSi [8]..............................................................21 

Figura 2.4 : Suceptibilidade magnética em função da temperatura das amostras 1H-, 5H-

, e 6H-CaAlSi. As figuras internas mostram a resistividade em função da temperatura em 

torno de Tc [24 ].................................................................................................................22 

Figura 2.5: Densidades de estados parcial e total do CaAlSi e Sr(GaxSi1-x)2 para x=0.375, 

0.5 e 0.625 [9]. A maior contribuição para a densidade de estados no nível de Fermi 

vem dos estados d do Ca e Sr............................................................................................23 

Figura 2.6: Transição supercondutora Tc em função dos parâmetros de rede a e c dos 

compostos CaAlSi, SrAlSi e BaAl0.95Si1.05 [10]................................................................24 

Figura 2.7 :Estrutura do MgCNi3 e suas projeções nos planos (100) e (111).................25 

Figura 2.8: Parâmetro de rede do composto MgCNi3 em função da temperatura[29].26 

Figura 2.9:. Caracterização magnética das transições supercondutoras para o MgCxNi3 

[25]......................................................................................................................................27 

Figura 2.10: Resistividade em função da temperatura entre 5 e 290 K (amostra de 

composição nominal MgC1,5 Ni3) [25].............................................................................28 

Figura.3.1 : Frequências de onda[33]................................................................................29 

Figura.3.2: Uma reflexão de Bragg de uma família em particular de planos de rede, 

separados por uma distancia d.[33]..................................................................................30 

Figura.3.3:Uma reflexão de Bragg de uma família em particular de planos de rede, 

separados por uma distancia d.[33]..................................................................................31 

Figura.3.4:Cone de difração da esfera de Ewald[38]........................................................34 

Figura.3.5:Anéis concêntricos gerados pelos cones de difração quando incidem no filme 

[ 38].....................................................................................................................................34 

Figura.3.6 : Funcionamento do Mössbauer [34]37 

Figura 3.10: Esquema do magnet metro SQUID. (a) 1. vara, 2. rotor da vara, 3. 

Transporte da amostra, 4. sonda, 5. sensor de nível de hélio, 6. solenoide super 

condutor, 7. impedância, 8.cápsula do SQUID, (b) 1.câmera da amostra, 2. espaço da 

amostra, 3. lâmina isotérmica com heater, 4. região de isolamento térmico, 5. parede 



11 
 

de vácuo interno, 6. super-isolamento, 7. Parede de vácuo externo, 8. amostra, 9. 

parede interna da bobina supercondutora, 10. o supercondutor multilamento, 11. 

parede externa da bobina, 12. Suporte............................................................................ 39 

Figura 3.11: Balança utilizada na pesagem dos reagentes. Modelo Shimadzu AUY-220 do 

IF/UFF.................................................................................................................................41 

Figura 3.12: Almofariz usado na moagem das amostras..................................................42 

Figura 3.13 :Prensa utilizada modelo Schulz PHS 15T do IF/UFF.....................................43 

Figura 3.14 : Forno utilizado modelo EDG-3000C do IF/UFF...........................................43 

Figura 3.15 : Gráfico temperatura por tempo do primeiro tratamento térmico 

realizado............................................................................................................................44 

Figura 3.16 : Gráfico do segundo tratamento térmico realizado nas amostras.............44 

Figura 3.17: Forno a Arco utilizado CompactArcMelter MAM-1 do CBPF......................46 

Figura 3.18 : Câmara de vácuo utilizada...........................................................................46 

Figura 4.1: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi (amostra pura) 

medido a temperatura ambiente.....................................................................................48 

Figura 4.2: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 1% de Sn 

medido  a temperatura ambiente...................................................................................48 

Figura 4.3: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 2% de Sn 

medido a temperatura ambiente....................................................................................49 

Figura 4.4: Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente do 

CaAlSi dopado com 3% de Sn..........................................................................................49 

Figura 4.5: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 4% de Sn 

medido a temperatura ambiente....................................................................................50 

Figura 4.6: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 5% de Sn 

medido a temperatura ambiente....................................................................................50 

Figura 4.7: Variação do parâmetro de rede a em função da concentração de Sn.......51 

Figura 4.8: Variação do parâmetro de rede c em função da concentração de Sn.......51 

Figura 4.9: Variação do Volume pela concentração do CaAlSi.......................................52 

Figura 4.10: Espectro Mössbauer a temperatura ambiente da amostra CaAlSi dopado 

com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com dois dubletos............................................54 



12 
 

Figura 4.11 : Espectro Mössbauer a temperatura ambiente da amostra CaAlSi dopado 

com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com dois dubletos paramagnético.................55 

Figura 4.12: Gráfico de   ⁄  em função da temperatura para a série CaAlSi1-xSnx. A 

queda na magnetização da amostra indica a transição para a fase supercondutora do 

material. Tc é a temperatura abaixo da qual a amostra se torna supercondutora .........57 

Figura 4.13 : Variação do Tc da série CaAlSi1-xSnx em função da concentração de Sn...58 

Figura 4.14 : Variação de Tc em função do volume da célula unitária para a série 

CaAlSi1-xSnx.......................................................................................................................59 

Figura 4.15 : Variação de Tc em função do volume dos compostos AAlSi com A=Ca,Sr e 

Ba [10]................................................................................................................................60 

Figura 4.16 : Variação de Tc em função do volume para a série CaAlSi1-xSnx e os 

compostos SrAlSi [10], BaAl0.95Si1.05 [10] e BaAlSi  [10]................................................61 

Figura 4.17 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente do 

MgCNi3...............................................................................................................................62 

Figura 4.18.:Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente do 

MgCNi3 dopado com 1% de Sn..........................................................................................62 

Figura 4.19 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente do 

MgCNi3 dopado com 3% de Sn..........................................................................................63 

Figura 4.20 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente do 

MgCNi3 dopado com 4% de Sn..........................................................................................64 

Figura 4.21 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente do 

MgCNi3 dopado com 5% de Sn..........................................................................................64 

Figura 4.22: Variação do parâmetro de rede a em função da concentração de Sn da 

série MgC(Ni1-xSnx)3.........................................................................................................65 

Figura 4.23: Gráfico de   ⁄  em função da temperatura para a série MgC(Ni1-xSnx)3. A 

queda na magnetização da amostra indica a transição para a fase supercondutora do 

material. ............................................................................................................................66 

Figura 4.24: Tc em função da concentração de Sn para a série MgC(Ni1-xSnx)3. O Tc 

~6,2K quase não muda com a concentração de Sn...........................................................67 

Figura 5.1: Esquema do deslocamento dos níveis de energia e o deslocamento do 

espectro respectivamente. O  δ  da figura acima é o desvio isomérico.*34+....................70 



13 
 

Figura 5.2: Deslocamento hiperfino devido à interação quadrupolar elétrica do nível 

I=3/2 e o espectro Mössbauer correspondente. O espectro se apresenta deslocado por 

δ. (Desdobramento característico do 57Fe).*34+..............................................................73 

Figura 5.3: a)Os domínios magnéticos estão randomicamente disposto e não há 

campo.b) Quando aplicamos um campo B0 externo, os domínios magnéticos tem a 

mesma direção do campo magnéticos externo aplicado B0, e a magnetização cresce no 

material.c)Quando o campo externo aplicado é muito forte os domínios magnéticos não 

se alinham totalmente e a magnetização é fraca.[37]......................................................77 

Figura 5.4: ciclos de histerese a) o material permanece fortemente magnetizado após o 

campo externo cair a zero.b) o material se magnetiza e dismagnetiza com mais 

facilidade.[37]....................................................................................................................78 

Figura 5.5 : a figura mostra a expulsão do campo magnético de dentro do 

supercondutor após atingir a Tc.[37].................................................................................79 

Figura 5.6:programa Fullprof.............................................................................................80 

Figura 5.7:programa Fullprof.............................................................................................81 

Figura 5.8:programa Fullprof.............................................................................................81 

Figura 5.9:programa Fullprof.............................................................................................81 

Figura 5.10:programa Fullprof...........................................................................................82 

Figura 5.11:programa Fullprof...........................................................................................82 

Figura 5.12:programa Fullprof...........................................................................................82 

Figura 5.13:programa Fullprof...........................................................................................83 

Figura 5.14:programa Fullprof...........................................................................................83 

Figura 5.15:programa Fullprof...........................................................................................83 

Figura 5.16:programa Fullprof...........................................................................................84 

Figura 5.17:programa Fullprof...........................................................................................84 

Figura 5.18:programa Fullprof...........................................................................................85 

Figura 5.19:programa Fullprof...........................................................................................85 

Figura 5.20:programa Fullprof...........................................................................................85 

Figura 5.21:programa Fullprof...........................................................................................86 



14 
 

Figura 5.22:programa Fullprof...........................................................................................86 

Figura 5.23:programa Fullprof...........................................................................................87 

Figura 5.24:programa Fullprof...........................................................................................88 

Figura 5.25:programa Fullprof...........................................................................................89 

Figura 5.26:Programa Winplotr.........................................................................................89 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 2.1 Tabela dos parâmetros estruturais para a fase 1H-CaAlSi com grupo espacial 

P-6m2[24 ]. ........................................................................................................................21 

Tabela 2.2 : tabela dos parâmetros supercondutores das estruturas do CaAlSi 6h 5H 1H 

[24 ] ....................................................................................................................................21 

Tabela 2.3: Posições atômicas dos átomos no composto MgCNi3 com grupo espacial 

Pm3m [24]..........................................................................................................................25 

Tabela 3.1 : massa dos elementos  usados nas preparação das amostras de CaAlSi1-

xSnx....................................................................................................................................40 

Tabela 3.2 :Ponto de fusão e ebulição dos elementos do MgCNi3[39]...........................41 

Tabela 3.3 : Ponto de fusão e ebulição dos elementos.....................................................45 

Tabela 4.1: Raios atômicos do Ca, Al , Si, Sn......................................................................52 

Tabela 4.2: Parâmetros hiperfinos Mössbauer obtidos do ajuste do espectro a 

temperatura ambiente do CaAlSi dopado com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com 

dois subespectros (dubletos) paramagnéticos..................................................................55 

Tabela 4.3: Parâmetros hiperfinos Mössbauer obtidos do ajuste do espectro a 4,2K do 

CaAlSi dopado com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com dois subespectros (dubletos) 

paramagnéticos. ................................................................................................................56 

Tabela 4.4 : Temperatura critica supercondutora Tc, parâmetros de rede a, c e volume 

da célula unitária dos composto AAlSi com A=Ca,Sr e Ba. ............................................. 59 

 

 



15 
 

Capítulo 1 

 

 

Introdução 

 

Entre os novos supercondutores com uma ampla faixa de aplicações potenciais em 

várias áreas da ciência dos materiais e tecnológicas, dois grupos têm chamado 

particularmente a atenção nos anos recentes. Um deles contém sistemas 

nanotubulares quase unidimensionais. Os melhores representantes conhecidos são os 

nanotubos de carbono [1,2] para os quais uma transição supercondutora tem sido 

revelada (Tc~0.55K) [3]. O segundo grupo de materiais supercondutores promissores 

envolve fases quase-bidimensionais (2D) sem oxigênio, cujas investigações foram 

estimuladas pelo descobrimento do MgB2 com uma temperatura de transição 

supercondutora Tc~40K [4].  

Os primeiros representantes desta nova classe de supercondutores lamelares sem 

oxigênio são os compostos ternários Sr(Ga0.37Si0.63)2 com Tc~3.5K [5], SrAlSi com Tc = 

5,1K[7] e CaAlSi com Tc~7,7K [6]. 

 Começando com o Ca(AlxSi1-x), para x=1 o composto alcança um Tc máximo de 

Tc=7.7K [2]. Uma mudança na estequiometria do composto leva a uma variação nos 

parâmetros de rede ocasionando uma supressão da supercondutividade e uma queda 

considerável do Tc. Quando o Ca é substituído pelo átomo isoeletrônico Sr (com raio 

atômico ligeiramente maior) o volume do composto aumenta e o Tc cai para 5.1K, ainda 

mais se neste último composto o Al for substituído pelo Ge, o Tc cai ainda mais e chega 

a 3.4K. Se continuarmos a aumentar o volume da rede, substituindo o Ca pelo Ba (raio 

atômico ainda maior que o Sr), a supercondutividade é completamente destruída. Isto 

já mostra que as propriedades estruturais têm um papel relevante no estabelecimento 

de um estado supercondutor nesta família de composto. 
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Devemos ressaltar que em todas as substituições os átomos foram trocados por um 

similar isoeletrônico o que não ocasionaria uma mudança na contribuição eletrônica, 

mas sim uma mudança suficiente do volume do cristal modificando suas propriedades 

físicas. Isto mostra que os efeitos estruturais de fato tem um papel relevante no 

estabelecimento do estado supercondutor nestes compostos. É de se esperar que a 

dopagem do composto pai CaAlSi com Sr e Ba (átomos ligeiramente maiores) leve a um 

aumento do volume do cristal ou a uma estrutura cristalina com camadas Al-Si 

corrugadas[8], e portanto modificar suas propriedades supercondutoras. Por outro 

lado, cálculos de estrutura de banda dos compostos Ca(AlxSi1–x) e Sr(GaxSi1–x) tem 

mostrado que suas propriedades supercondutoras são devido a alta densidade de 

estados no nível de Fermi N(EF).[9] Esta alta densidade de estados no nível de Fermi 

parece coincidir com uma simetria ideal do composto, desvios desta simetria ideal 

(devido à variação dos parâmetros de rede[10] ou corrugação[8]) podem ser 

responsáveis pela variação de Tc nestes compostos. Assim, é interessante examinar o 

papel dos efeitos estruturais no estabelecimento de um estado supercondutor nestes 

tipos de compostos. 

Neste trabalho dopamos o CaAlSi com o íon Sn e estudamos a influência dos efeitos 

estruturais no estabelecimento do estado supercondutor deste composto. O elemento 

dopante Sn foi escolhido por três motivos (i) por ser isoeletrônico com o Si, assim sua 

presença no composto não ocasionaria uma mudança considerável na densidade de 

estados no nível de Fermi, (ii) por ter um tamanho diferente do Si (átomo que será 

substituído pelo Sn)  causando uma variação do volume do cristal e (iii) por ser um íon 

não magnético podendo assim excluir a influencia de efeitos magnéticos na variação de 

Tc. Os resultados mostraram que o volume do cristal diminui com o aumento da 

concentração de Sn e ao mesmo tempo há uma queda drástica no Tc.  Foi encontrada 

uma relação linear entre o Tc e o volume do cristal, indicando que os efeitos estruturais 

tem um papel importante no estabelecimento do estado supercondutor. 

O descobrimento de supercondutividade no MgCNi3 (Tc=8K)[11] causou muita surpresa 

devido ao seu alto conteúdo de Ni, um elemento geralmente associado ao magnetismo. 

A estrutura cúbica do MgCNi3(Pm3m) forma uma estrutura perovskita tridimensional 

muito parecida com a estrutura dos supercondutores de alto Tc. Porem, contrastando 
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com as perovskitas de alto Tc, este composto não contém oxigênio na sua estrutura. O 

MgCNi3 é particularmente importante posto que pode ser considerado como uma 

ponte entre os cupratos de alto Tc e os compostos supercondutores convencionais. 

  Foi sugerido que o ferromagnetismo e supercondutividade podem coexistir devido a 

uma instabilidade magnética causada pela alta densidade de estados eletrônicos no 

nível de Fermi N(EF).[12] Este material fica perto de uma instabilidade magnética 

quando dopado com buracos (por exemplo substituindo parte do Ni por Fe, Co e Mn). 

Cálculos de estrutura de banda sugeriram o envolvimento de uma interação magnética 

na supressão da supercondutividade nos compostos dopados com buracos.[13] 

De fato, a dopagem com buracos rapidamente destrói a supercondutividade [11,14,15]. 

Alguns cálculos mostraram que a dopagem com buracos do MgCNi3 está acompanhada 

de uma redução da densidade de estados no nível de Fermi, o qual parece ser 

responsável pela redução do Tc,[15,16,17] porém um estado magnético fundamental é 

esperado somente para uma alta concentração de buracos (Fe, Co) [16] ou ausência 

absoluta de C.[18] 

A dopagem do MgCNi3 com Fe diminui rapidamente a temperatura crítica 

supercondutora Tc, destruindo completamente o estado supercondutor para uma 

concentração de Fe de apenas 4%. [19,20] Na faixa de concentrações de Fe onde o 

composto ainda é supercondutor o Fe não possui momento magnético e uma pequena 

expansão da rede (com o aumento da concentração de Fe) foi observada. Estes 

resultados não mostraram evidencia de que flutuações ou ordem magnética tenham 

influência na destruição do estado supercondutor. O que leva a inferir que as mudanças 

estruturais influenciam fortemente o estabelecimento do estado supercondutor deste 

material. A dopagem do MgCNi3 com um íon metálico não magnético, de forma que 

mude o volume do cristal e evite possíveis influências magnéticas, pode dar uma nova 

luz sobre a influência dos efeitos estruturais no estabelecimento do estado 

supercondutor do MgCNi3.  

Neste trabalho dopamos o composto MgCNi3 com átomos de Sn (um átomo não 

magnético e ligeiramente maior que o Ni) formando a série MgCNi1-xSnx. As 

propriedades magnéticas, supercondutoras e estruturais desta série foram estudadas 
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através de Raios X, magnetização e espectroscopia Mössbauer. A introdução do Sn no 

MgCNi3 pode levar a um aumento no volume do cristal e a uma diminuição drástica da 

temperatura crítica supercondutora. 

O estanho é um átomo não magnético e ligeiramente maior que o Ni e pode induzir 

mudanças estruturais no MgCNi3. Estudamos a influência das mudanças estruturais nas  

propriedades supercondutoras e magnéticas deste composto.  
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Capítulo 2 
 

 

Propriedades físicas dos compostos supercondutores CaAlSi e MgCNi3 

 

2.1  CaAlSi 

O CaAlSi é um supercondutor com Tc~8 K [22] tem a mesma estrutura em camadas que 

o composto AlB2 [21]. Este composto é isoestrutural com o supercondutor MgB2 e sua 

rede hexagonal é composta de camadas de metais de terras alcalinas (Ca, Sr, Ba) e as 

redes tipo grafito são compostos de (Ga, Si) ou (Al, Si) (figura 2.1). As propriedades 

físicas (tabela 2.2)  mostram que o CaAlSI é um supercondutor tipo II [5,6,7]. 

O  CaAlSi tem uma vantagem prática sobre MgB2 já que é possível obter grandes cristais 

individuais. Portanto o CaAlSi pode servir como um dos sistemas modelo para elucidar a 

relação entre as propriedades supercondutoras e estrutura cristalina. Devido a que a 

origem do alto Tc no MgB2 pode ser principalmente explicada pelo estado eletrônico 

anisotrópico nas redes de favo de mel formada por átomos de boro, para o CaAlSi, o 

estado fundamental eletrônico bidimensional composto por um orbital-sp hibridado 

dos átomos de Al/Si tem gerado muito interesse como um material de referencia para 

entender o fator chave que leva ao MgB2 ter um Tc  tão alto. Recentemente Sagayama e 

autores [24 ] reportaram uma estrutura cristalina detalhada focado nas camadas de AlSi 

do CaAlSi analisando medidas de difração de raios X sincrotron e nêutrons. Estes 

estudos indicaram  claramente a existência de duas super-redes 5H- CaAlSi (fivefold) ou 

6H-CaAlSi (sixfold) ao longo do eixo c causados pela distorção e rotação na camada AlSi 

[24]. No entanto é extremamente difícil sintetizar policristais de fase única fivefold 5H e 

sixfold 6H, nenhum deles tem sido bem sucedido em fornecer características 

supercondutoras. Além disso, deve-se notar que o chamado 1H-CaAlSi, o qual cristaliza 

com uma estrutura AlB2 com grupo espacial P-6m2 cujos átomos de Al e Si estão 

distribuídos regularmente sem uma estrutura de super-rede estudados por S. Kuroiwa  

e autores [ 24], não foi mencionado no trabalho de Sagayama et. al [24]. 
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Os parâmetros supercondutores das fases 1H, 5H e 6H são mostrados na tabela 2.2 

[24]. A supercondutividade do 1H-CaAlSi pode ser bem descrito por um supercondutor 

convencional BCS. Por outro lado os parâmetros supercondutores das fase 5H- e 6H-

CaAlSi são significativamente diferentes. Estes resultados sugerem fortemente que há 

uma clara correlação entre estruturas de super-rede e propriedades supercondutoras. 

 

 

Figura 2.1 : Estrutura Cristalina do 1H-CaAlSi [24 ] 

 

 

 

Figura 2.2 : Estrutura Cristalina do 5H-CaAlSi [8]. 
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Figura 2.3 : Estrutura Cristalina do 6H-CaAlSi [8]. 

Tabela 2.1 Tabela dos parâmetros estruturais para a fase 1H-CaAlSi com grupo espacial P-6m2[24 ]. 

Atomos Wyckoff 
letras 

X Y Z OCC 

Ca 1 a 0 0 0 1 

Al 1 d  1/3 2/3 1/2  1 

Si 1 f  2/3  1/3  1/2 1 

 

Tabela 2.2 : tabela dos parâmetros supercondutores das estruturas do CaAlSi 6h 5H 1H [24 ] 
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Figura 2.4 : Suceptibilidade magnética em função da 

temperatura das amostras 1H-, 5H-, e 6H-CaAlSi. As figuras 

internas mostram a resistividade em função da 

temperatura em torno de Tc [24 ]. 

 
 
 
 
 
2.1.2 Propriedades eletrônicas do CaAlSi e SrGaSi 
 
Cálculos de estrutura eletrônica tem mostrado que as propriedades supercondutoras 

do CaAlSi e SrGaSi é devida à alta densidade de estados d (do Ca e Sr) no nível de Fermi 

(figura 2.5), enquanto que o aumento de Tc indo do SrGaSi para o CaAlSi é associado 

com o aumento da frequência de fônon devido à diminuição na massa atômica [9]. 

 



23 
 

 

Figura 2.5: Densidades de estados parcial e total do CaAlSi e Sr(GaxSi1-x)2 para x=0.375, 0.5 e 
0.625 [9]. A maior contribuição para a densidade de estados no nível de Fermi vem dos estados d 
do Ca e Sr. 

 
2.1.3 Variação de Tc nos compostos intermetálicos AAl2_xSix,  A = Ca,Sr e Ba 
 
O BaAlSi não é supercondutor enquanto o CaAlSi e SrAlSi são supercondutores com 

temperatura critica supercondutora Tc de 8,1K e 5,1K, respectivamente. O BaAlSi rico 

em Si também vira supercondutor com Tc=2,8K. A sintonização dos parâmetros de rede 

do plano Al-Si parece ser responsável pelo aparecimento da supercondutividade [10]. 

Porem, para ter uma descrição mais completa da variação do Tc nestes compostos, 

outros fatores também tem que ser considerados juntos, tal como o ordenamento dos 

átomos de Al e Si, o efeito da massa dos cátions que ficam entre as camadas e a 

corrugação da camada AlSi.  
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Figura 2.6: Transição supercondutora Tc em 
função dos parâmetros de rede a e c dos 
compostos CaAlSi, SrAlSi e BaAl0.95Si1.05 [10]. 

 

 

 

 

2.2MgCNi3 

          A descoberta de supercondutividade no composto intermetálico MgCNi3 tipo 

perovskita [25] com uma temperatura crítica de 8 K forneceu uma ligação entre as duas 

maiores famílias de materiais supercondutores, os compostos intermetálicos e os 

óxidos tipo perovskitas. Este material é o análogo tridimensional da família dos 

supercondutores de LnNi2B2C, que possuem temperaturas críticas de até 16 K [26]. 

 

 

2.2.1 Propriedades estruturais 
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A estrutura do sistema MgCNi3 é do tipo cúbica com grupo espacial Pm3m, tendo os 

átomos de magnésio nos vértices, os de carbono no centro do corpo e os de níquel no 

centro das faces do cubo (figura 2.4). O MgCNi3 é o primeiro composto a apresentar 

uma estrutura tipo perovskita sem conter oxigênio. 

 

Figura 2.7 :Estrutura do MgCNi3 e suas projeções nos planos (100) e (111) 

 

Tabela 2.3: Posições atômicas dos átomos no composto MgCNi3 com grupo espacial Pm3m 

[24]. 

Átomos Wickoff 
letras 

X Y Z OCC 

Mg 1a 0 0 0 1/5 

C 1b 1/2 1/2 1/2 1/5 

Ni 3c 0 1/2 1/2 3/5 

 

 A alta simetria estrutural do MgCNi3 é um fator favorável para a 

supercondutividade [27]. Todas as perovskitas supercondutoras conhecidas até agora 

contém átomos de oxigênio na posição 3c (0, ½, ½), onde os estados elétron-buracos 

têm um papel dominante na formação do estado supercondutor [28]. No caso do 

MgCNi3, os átomos de níquel ocupam aquelas posições, e portanto, a natureza do 

mecanismo da supercondutividade neste composto é essencialmente diferente. 

          Foram reportados estudos de difração de nêutrons na faixa de temperatura de 2 a 

300 K [29] para detectar as mudanças estruturais a baixas temperaturas que possam ter 

alguma influência no estado fundamental do composto. Os resultados indicaram que 

(100)

(111)

Y

X

Z

Mg NiC
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nenhum tipo de transição estrutural é observado nesta amostra na faixa de 

temperatura estudada [29] (figura 2.8). 

 

Figura 2.8: Parâmetro de rede do composto MgCNi3 em função da temperatura [29] 

 

              Do ponto de vista estrutural, esta amostra de elevada simetria geométrica não 

apresenta anomalia alguma capaz de perturbar o comportamento supercondutor 

convencional, porém experiências adicionais para determinar a real influência das 

interações magnéticas são necessárias. 

2.2.2 Propriedades supercondutoras e magnéticas 

            A observação de supercondutividade no MgCNi3 é surpreendente devido à 

elevada proporção de níquel presente, um elemento que é usualmente associado ao 

magnetismo. 

 A caracterização magnética da transição supercondutora do MgCxNi3 é mostrada 

na Figura 2.6[25]. A resposta magnética da transição supercondutora varia entre 7,1 K 
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para o conteúdo de carbono nominal x=1,1 até 7,4 K para x=1,5. Para 1,1x0,1   o 

sinal (supercondutor diamagnético) tem uma diminuição considerável, indicando que 

para 1,1x   as propriedades supercondutoras são deterioradas. 

 

Figura 2.9:. Caracterização magnética das transições supercondutoras para o MgCxNi3 [25] 

 

A resistividade em função da temperatura ( K 290TK 5  ) para o MgCxNi3 é 

mostrada na figura 2.7 [25], apresentando um valor relativamente baixo no estado 

normal, em torno de 90 Cm para uma amostra policristalina (x=1,5) à temperatura 

ambiente. Além disto, a dependência com a temperatura é consistente com o 

comportamento de um metal pobre. Por outro lado, a transição supercondutora é 

muito pronunciada, indicando que a fração de material com ótima estequiometria de 

carbono para mais alto Tc se encontra acima do limite de percolação. O ponto médio da 

transição resistiva é 8,4 K, tendo seu início em 8,5 K e sendo largura da transição entre 

90%-10% de 0,1 K. 
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Figura 2.10: Resistividade em função da temperatura entre 5 e 290 K (amostra 

de composição nominal MgC1,5 Ni3) [25] 

 

2.2.3 Supercondutividade e magnetismo no MgCNi3 

          Cálculos da estrutura eletrônica realizados para o composto MgCNi3 [31,32] 

mostraram que a densidade eletrônica de estados (DOS) apresenta um pico alto e 

estreito, coincidindo com o nível de Fermi. As análises das contribuições individuais dos 

orbitais atômicos deste pico indicaram que aproximadamente 80% desta densidade é 

proveniente dos estados 3d do níquel. Este pico estreito na energia de Fermi na DOS é 

uma característica típica de materiais que mostram interação magnética forte e sugere 

que o MgCNi3 esteja na borda de instabilidade magnética. Isto quer dizer que a 

dopagem por buracos (mudando a estequiometria do C, ou substituindo o Ni com Fe, 

Co ou Mn) induziria uma transição do estado supercondutor para o estado magnético. 

Uma dopagem do sistema com elétrons levaria a um decréscimo da densidade de 

estados, diminuindo portanto o Tc. Por outro lado, Dugdale e colaboradores [31] 

acreditam que a interação magnética não é suficientemente forte para induzir 

instabilidade magnética, porém a DOS é suficientemente alta para produzir fortes 

acoplamentos elétron–fónon. 
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Capítulo 3 

 

 

Técnicas experimentais  

 

3.1 Difração de raios X  

Ondas eletromagnéticas de comprimento de onda 𝜆, no intervalo de 10-11 a 10-8 metros, 

como mostra a Figura 3.1, são chamadas de raio X. Estes por sua vez, são produzidos 

quando elétrons são acelerados em direção a um alvo metálico. O choque do feixe de 

elétrons (que saem do catodo com energia de dezenas de KeV) com o anodo (alvo) 

produz dois tipos de raios X. Um deles constitui o espectro contínuo, e resulta da 

desaceleração do elétron durante a penetração no anodo. O outro tipo é o raio X 

característico do material do anodo. Assim, cada espectro de raios X é a superposição 

de um espectro contínuo e de uma série de linhas espectrais características do anodo. 

 

Figura.3.1 : Frequências de onda[33] 

Algumas propriedades dos Raios X são: interação fraca, penetração de grande 

profundidade, os números de fótons absorvidos são 10 vezes maior que os de fótons 

elasticamente espalhados, são bósons, com spin igual a 1, podem ser polarizados, 

apresentam efeitos magnéticos muito pequenos, entre outras propriedades [9]. 
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Distâncias interatômicas típicas em um sólido são da ordem de um angström (     cm). 

Uma sonda eletromagnética da estrutura microscópicas de um sólido deve, portanto, 

ter um comprimento de onda, no mínimo, tão curto quanto este o que corresponde a 

uma energia de 

   
  

𝜆
 

  

      
            

Energia como essa, na ordem de milhares de elétron volts, são energias características 

de raios X [33]. 

3.1.1 Formulação de Bragg da difração de raios x por um cristal 

Em 1913, W. H. e W. L. Bragg descobriram que substancias cujas formas macroscópicas 

eram cristalinas forneciam padrões notavelmente característicos de radiação X 

refletida, muito diferente daqueles produzidos por líquido. Em metais cristalinos, por 

determinados comprimentos de onda e direções incidentes nitidamente definidos, 

picos intensos de radiação espalhada (agora conhecidos como picos de Bragg) foram 

observados [33]. 

W.L. Bragg explicou o fenômeno considerando um cristal formado por planos paralelos 

de íons, separados por uma distância d. As condições para um pico pronunciado na 

intensidade de radiação espalhada eram. 1)Que os raios x devem ser refletidos de 

forma especular(ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão) pelos íons em 

qualquer um dos planos. 2)Os raios refletidos a partir de sucessivos planos devem 

interferir construtivamente. Os raios refletidos de forma especular por ângulos 

adjacentes podem ser vistos na figura 3.2. 



31 
 

 

Figura.3.2: Uma reflexão de Bragg de uma família em particular de planos 

de rede, separados por uma distancia d.[33] 

 

A diferença de caminho entre dos 2 raios é exatamente 2d    , onde   é o ângulo de 

incidência. Para que os raios interfiram construtivamente, essa diferença de caminho 

deve ser um número integral de comprimento de onda, que conduz a equação de 

Bragg. O número n é conhecido como a ordem da reflexão correspondente.[33] 

n𝜆=2d     

3.1.2 Formulação de Von Laue de difração de raios x por um cristal 

A abordagem de Von Laue difere da abordagem de Bragg em relação ao fato de que 

nenhuma secção específica do cristal em planos de rede seja selecionada. Nesse 

modelo consideramos que o cristal seja composto de objetos idênticos (conjunto de 

íons ou átomos) colocados no sítio R de uma rede de Bravais, e cada um pode irradiar a 

radiação incidente em todas as direções. Picos pronunciados serão observados apenas 

em direções e comprimentos de onda para os quais os raios espalhados de todos os 

pontos interfiram construtivamente. [33] 
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Figura.3.3:Uma reflexão de Bragg de uma família em particular de planos 

de rede, separados por uma distancia d.[33] 

Para encontrar a condição de interferência construtiva, considere primeiro apenas dois 

espalhadores, separados por um vetor de deslocamento d. Considere um raio x 

incidente de muito longe, ao longo da direção n, com comprimento de onda 𝜆 e vetor 

de onda K=2   𝜆 . Um raio espalhado será observado em uma direção n` com 

comprimento de onda 𝜆 e vetor de onda K’=2    𝜆 desde que a diferença de caminho 

entre dois raios espalhados pelos íos seja um número integral de comprimento de onda. 

     +       =d(n -  ’) 

A condição para a interferência construtiva é portanto, 

d(n -  ’)=m 

 

para m inteiro. Multiplicando os 2 lados da equação por 2  𝜆 obtém se a condição nos 

vetores de onda  incidentes espalhados. Para m inteiro. 

  (    )                      (1) 

Em seguida, consideramos não apenas 2 pontos espalhadores, mais um arranjo de 

espalhadores, nos sítios de uma rede de Bravais. Como os sítios da rede estão 

descolocados um do outro pelos vetores R da rede de Bravais, a condição para que 

todos os raios espalhados interfiram construtivamente é que a condição (1) se 

mantenha simultaneamente para todos os valores de d que sejam vetores da rede de 

Bravais [33]. 
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A condição (1) pode ser escrita da seguinte forma 

  ( 
   )     

Chegamos a condição de Von Laue que a interferência construtiva ocorrerá desde que a 

alteração no vetor de onda [33] 

       

seja um vetor da rede recíproca K. Ja que como é conhecido a relação entre um vetor 

da rede real e a rede recíproca é dado por         [33]. 

 

3.1.3  Equivalência das formulações de Bragg e Von Laue 

Assim, um pico de difração de Laue corresponde a uma alteração do vetor de onda 

dada pelo vetor K da rede recíproca corresponde a uma reflexão de Bragg da família dos 

planos de rede direta perpendicular a K.  

Como a rede recíproca associada à determinada rede de Bravais é muito mais fácil de 

ser visualizada do que o conjunto de todos os planos possíveis, dentro dos quais a rede 

de Bravais pode ser resolvida, a condição de Laue para picos de difração é bem mais 

simples de resolver do que a condição de Bragg. Sendo assim a condição de Laue acaba 

por ser a mais utilizada [33].  

 

3.1.4 Método do cristal rotativo 

Este método emprega raios X monocromáticos, mas permite que o ângulo de incidência 

varie. A direção do feixe de raios X é fixa e o cristal é posto para girar em torno de eixo 

fixo. À medida que o cristal gira, a rede recíproca que ele determina vai girar com a 

mesma intensidade em torno do mesmo eixo, sendo assim o feixe de raios X vai incidir 

sobre vários planos diferentes. Todos os picos de Bragg que ocorrem durante a rotação 

são gravados em um filme [33]. 
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3.1.5 O Método do Pó ou de Debye-Scherrer 

Este método é equivalente a um experimento de cristal rotativo, na qual desta vez, sua 

amostra é mantida fixa, mas é uma amostra em pó. Apesar de ser uma amostra em pó, 

os grãos ainda são enormes na escala atômica e, portanto capazes de difratar raios X. 

Como os eixos de cristal dos grãos individuais são orientados aleatoriamente, o padrão 

de difração produzido por este pó é o mesmo que se produziria com a combinação dos 

padrões de difração para todas as orientações possíveis de um único cristal. O feixe de 

raios X incidente é posto para girar, sendo assim refratado por vários planos diferentes, 

distribuídos aleatoriamente na amostra em pó, o detector move-se juntamente com o 

feixe incidente de raios X. Os raios X serão difratados pelos cristalitos que estejam 

orientados casualmente formando um ângulo   com o feixe  e que satisfaçam a 

equação de Bragg. Os raios difratados deixam a amostra  ao longo das geratrizes de  

cones concêntricos com o feixe original. As geratrizes fazem um ângulo de    com a 

direção do feixe original, onde   é o ângulo de Bragg (ver Figura 3.6). Os cones 

interceptam o filme numa série de anéis concêntricos [33] (Figura 3.5). 

 Como mostrado na Figura 3.7, os anéis concêntricos demonstram a intensidade 

de reflexão dos raios X em um determinado ângulo  .  

 

Figura.3.4:Cone de difração da esfera de Ewald[38 ] 
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Figura.3.5:Anéis concêntricos gerados pelos cones de difração quando incidem no filme [ 38]. 

. 

3.2  Espectroscopia Mössbauer 

 O efeito Mössbauer é o fenômeno de emissão ou absorção de raio γ sem a 

perda de energia por recuo do núcleo [34]. O efeito Mössbauer pode ser explicado 

partindo de um núcleo de massa M e velocidade inicial v no estado excitado e antes de 

emitir um raio γ na direção x quando volta ao estado base. Considerando a conservação 

de momentum e energia, podemos descrever a energia do raio γ emitido tem a 

seguinte forma  

   (     )  
 

 
   

                 

onde E0  é a diferença de energia entre o estado excitado Ee e o estado fundamental Eg, 

ER é a energia de recuo do núcleo e ED depende da velocidade inicial do núcleo e este 

termo é devido ao efeito Doppler. No caso em que vx = 0, o núcleo se encontra em 

repouso, quando no estado excitado. O núcleo no estado base precisa de uma energia 

de E0 + ER para compensar o recuo causado pela emissão do raio γ vindo do núcleo no 

estado excitado. Analogamente, o núcleo que absorve o raio γ também vai perder uma 
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energia ER devido ao recuo. Assim apara que haja uma emissão e absorção ressonante é 

necessário eliminar a perda de energia por recuo. 

 Rudolf L. Mössbauer observou que esta energia de recuo poderia ser 

compensada se os núcleos se encontrassem ancorados numa rede cristalina, sendo 

assim possível observar sem muita dificuldade a absorção ressonante. No caso 

particular do 57Fe esta energia de recuo é da ordem de 10-3 eV enquanto as energias de 

ligação dos átomos na rede são da ordem de eV, portanto as energias de ligação dos 

átomos compensam facilmente a energia de recuo. Uma explicação mais simples para 

esta condição (átomo ancorado na rede) está em afirmar que o momento de recuo (que 

existe necessariamente) é absorvido pelo sólido como um todo, cuja massa pode ser 

considerada infinita, resultando assim em uma energia cinética de recuo desprezível. 

 Esta argumentação é bem simplista por considerar o átomo emissor fixado ao 

cristal, ao contrário, o cristal deve ser imaginado como um conjunto de osciladores 

harmônicos quantizados, que podem absorver quantidades finitas de energia através da 

criação de fônon. Tais osciladores oscilam em torno de uma posição de equilíbrio que 

dependem da formação destes fônons. Desta forma, para obter o efeito Mössbauer, é 

necessário que a energia de recuo do núcleo seja menor ao primeiro modo de vibração 

dos fônons na rede, isto é, ER<ω . A probabilidade desta condição de ressonância ser 

atingida é chamada de "fator ƒ" e é dado pela expressão: 

      (       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

onde K é o vetor de onda do fóton: K= E0/ c, e     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅é o deslocamento quadrático 

médio do núcleo emissor na direção do fóton emitido. Desta expressão podemos notar 

algumas propriedades: 

 (a) Num fluido     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ é ilimitado, portanto ƒ= 0 

 (b) Num sólido,     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ é finito e, portanto ƒ≠0. No entanto, para que ƒ tenha um 

valor razoável, o valor de K não pode ser excessivamente grande: na prática, isto limita 

a observação do efeito Mössbauer a nuclídeos que tenham um primeiro nível excitado 

a, no máximo, 10² KeV. 
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 (c)     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ aumenta com a temperatura, portanto ƒ é função decrescente de T. 

Esta é a razão pela qual Mössbauer só observou o efeito a baixas temperaturas, na 

transição de 129 keV do 191Ir. 

 (d) Mesmo a T= 0 K o fator ƒ é menor que 1, porque     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 0 no estado 

fundamental do oscilador harmônico. Esta é, provavelmente, a única manifestação 

experimental direta do "movimento de ponto zero". 

3.2.1 Observação experimental do efeito Mössbauer: geometria de 

transmissão 

É chamada geometria de transição, a maneira mais usual de se observar o efeito 

Mössbauer [34]. Colocam-se alinhados a fonte radioativa, um absorvedor, isto é, uma 

amostra de alguma substância que se contenha os núcleos de interesse, e um detector 

de fótons acoplado à instrumentação eletrônica necessária (amplificador, contador de 

pulsos, etc.). O absorvedor deve ser suficientemente fino para que a radiação possa 

atravessá-lo sem ser excessivamente atenuada pelos mecanismos habituais de absorção 

pela matéria. Veja na Figura 3.8 abaixo uma ilustração do efeito Mössbauer. 

 

Figura.3.6 : Funcionamento do Mössbauer [34] 

 

 

   Para observar uma ressonância, qualquer que seja sua natureza, é necessário variar a 

frequência da excitação, neste caso a energia do fóton, em torno da frequência de 

ressonância, e ver como varia alguma grandeza que represente a absorção de energia, 

neste caso a taxa de contagem de fótons no detector. Na ressonância Mössbauer, a 
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“banda ressonante” é extremamente estreita, da ordem de      eV, em comparação 

com a posição do pico, tipicamente da ordem de     eV. Com isso, basta variar a 

energia dos fótons de cerca de uma parte em      para sair da ressonância. 

 Mössbauer sugeriu então, movimentar a fonte como um todo, para modular a 

energia dos fótons através do efeito Doppler: se um núcleo em repouso emite um fóton 

de energia  ( ), a energia correspondente quando o núcleo tem velocidade v é 

 ( )   ( ) .  
 

 
/. 

Pode-se ver que as velocidades necessárias são muito pequenas: para cobrir a faixa 

          , bastam velocidades até 3mm/s. 

 Um espectro Mössbauer, consiste num gráfico N(v) da taxa de contagem no 

detector em função da velocidade da fonte. Longe de ressonância, N é constante, 

enquanto na velocidade correspondente à ressonância (em princípio, v = 0), há uma 

diminuição em N porque os fótons que foram absorvidos pelos núcleos deixam de 

aparecer no contador. 

 Experimentalmente observa-se que a ressonância Mössbauer nunca (ou só 

fortuitamente) ocorre em v = 0: há um desvio   . Uma das causas deste efeito são as 

interações hiperfinas, que são discutidas no apêndice  [34]. 

 

3.3 Magnetização (SQUID) 

As propriedades magnéticas foram medidas com o magnetômetro SQUID (Magnetics 

Properties Measurement System) .Este equipamento é constituído por uma parte 

criogênica e por outra parte correspondendo a eletrônica de controle. Possui um 

criostato de metal, onde se insere o dispositivo para medidas, um console contendo a 

eletrônica digital, um compressor, uma fonte de corrente do sistema,um dispositivo 

Superconduting Quantum Interferente Device(SQUID), um magneto supercondutor, o 

sistema de um dispositivo Superconduting Quantum Interference Device (SQUID), um 

magneto supercondutor, o sistema de controle de temperatura e a interface com o 
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usuário (computador PC e software).controle de temperatura e a interface com o 

usuário (computador PC e software). 

Os magnetômetro SQUID são uma combinação de junções supercondutoras que 

permitem detectar campos magnéticos tão pequenos quanto um quantum de fluxo 

magnético. Esses magnetôrmetros constam de um sensor SQUID para a medição de 

momentos magnéticos sob diferentes condições experimentais(temperatura, 

frequência , etc ). E com base nesses aspectos são deduzidas tanto a magnetização M 

quanto a suscetibilidade magnética χ.  

 

Figura 3.10: Esquema do magnet metro SQUID. (a) 1. vara, 2. rotor da vara, 3. Transporte da amostra, 4. 

sonda, 5. sensor de nível de hélio, 6. solenoide super condutor, 7. impedância, 8.cápsula do SQUID, (b) 

1.câmera da amostra, 2. espaço da amostra, 3. lâmina isotérmica com heater, 4. região de isolamento 

térmico, 5. parede de vácuo interno, 6. super-isolamento, 7. Parede de vácuo externo, 8. amostra, 9. 

parede interna da bobina supercondutora, 10. o supercondutor multilamento, 11. parede externa da 

bobina, 12. suporte 
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3.4 Preparação de amostras 

O objetivo inicial do trabalho é dopar os compostos supercondutores CaAlSi e o MgCNi3 

com diferentes concentrações de estanho e observar as mudanças estruturais e 

supercondutoras dos compostos. Foram feitas amostras com as seguintes 

concentrações em porcentagem de estanho: 0, 1, 2, 3, 4 e 5%. As amostras foram 

preparadas no Instituto de Física da UFF utilizando a infraestrutura disponível nos seus 

laboratórios.  

3.4.1 MgCNi3 

Para a preparação da série MgC(Ni1-xSnx)3 foi utilizado o método de reação de estado 

sólido. O primeiro passo é fazer o cálculo estequiométrico para determinar a 

quantidade (em massa) de cada reagente (elemento) a ser utilizado na preparação do 

composto. Assim, o  balaço das equações químicas fica como 

Mg + C + 3Ni   →   MgCNi3      (amostra pura) 

Mg + C + 3(Ni1-xSnx)   →   MgC(Ni1-xSnx)3      (amostras dopadas com Sn) 

Os x representam as diferentes concentrações de Sn utilizadas na dopagem. Foram 

preparadas amostras com massa de 0,5 g cada. O calculo das massas dos elementos 

foram feitos da seguinte forma: 

Mg:   
   

      
 

C:      
  

      
 

Ni:     
  (   )  

      
 

Sn:    
     

      
 

Onde M é o peso molecular de cada elemento e Mtotal é o peso molecular total de todos 

os elementos utilizados e é dado por: 

                (   )         
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A seguinte tabela mostra as massas dos reagentes calculados para todos os compostos 

preparados.  

Tabela 3.1 : massa dos elementos  usados nas preparação das amostras de CaAlSi1-xSnx 

x Mg (g) C (g) Ni (g) Sn (g) 

0 0,065 0,040 0,394 - 

0,01 0,064 0,040 0,387 0,008 

0,02 0,064 0,039 0,380 0,015 

0,03 0,063 0,039 0,373 0,023 

0,04 0,063 0,039 0,366 0,030 

0,05 0,062 0,038 0,360 0,038 

O segundo passo é pesar a quantidade exata de cada elemento utilizando uma balança 

de precisão.  

Tabela 3.2 :Ponto de fusão e ebulição dos elementos do MgCNi3[39] 

 Mg C Ni Sn 

FUSÂO (Cº) 650 3550 1453 231 

EBULIÇÂO (Cº) 1091 4289 2732 2602 

 

 

 

Figura 3.11: Balança utilizada na pesagem dos reagentes. Modelo 

Shimadzu AUY-220 do IF/UFF 
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A seguir passou-se para a mistura e moagem dos reagentes.  

 

 

Figura 3.12: Almofariz usado na moagem das amostras 

O carbono foi moído de pequenas pedras até virar um pó bem fino. O níquel também 

foi usado na forma de pó. O estanho e o magnésio foram usados em pequenas lascas. 

Uma quantidade excedente (10% a mais) de Mg foi utilizado devido ao fato que seu 

ponto de evaporação é baixo em relação aos outro elementos (ver tabela) e espera-se 

que durante a etapa do tratamento térmico parte dele se evapore. 

 Após essa fase foi feita a prensagem das amostras em forma de pastilhas. Para realizar 

a prensagem foi utilizada uma prensa hidráulica (ver figura 3.13) e um empastilhador. A 

pressão utilizada na prensagem foi de ~3 toneladas. As amostras em forma de pastilha 

foram envolvidas em folha de tântalo a qual resiste altas temperaturas. Isto serve para 

que as amostras não fiquem em contato e para que possam ser facilmente 

identificadas. As amostras foram colocadas dentro de um tubo de quartzo e seladas 

com gás de Argônio misturado com ~ 4% de hidrogênio. As amostras foram tratadas 

termicamente com o seguinte programa: meia hora a 600ºC e uma hora a 900ºC e 

depois resfriada lentamente a cerca de 10ºC por hora até a temperatura ambiente. 

Terminado esse processo, as pastilhas passaram por um processo semelhante ao 

anterior. Elas foram moídas novamente, misturadas e prensadas como na etapa 
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anterior. E novamente embaladas em folha de tântalo e seladas em tubos de quartzo 

com gás de argônio. Agora as amostras ficaram no forno por uma hora e meia a 900ºC e 

depois resfriada a 10º C por hora até atingir a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 3.13 :Prensa utilizada modelo Schulz PHS 15T do IF/UFF 
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Figura 3.14 : Forno utilizado modelo EDG-3000C do IF/UFF 

 

Figura 3.15 : Gráfico temperatura por tempo do primeiro tratamento térmico realizado. 

 

 

Figura 3.16 : Gráfico do segundo tratamento térmico realizado nas amostras. 
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3.4.2 CaAlSi 

O processo de preparação das amostras se inicia com os cálculos 

estequiométricos e pesagem dos elementos puros considerando o seguinte balanço de 

equações químicas  

      (   )                     

Ca:         
   

      
 

Al:          
   

      
 

Ni:        
 (   )  

      
 

Sn:         
    

      
 

Onde M é o peso molecular de cada elemento e Mtotal é o peso molecular total de todos 

os elementos utilizados: 

                (   )        

Em seguida levam-se os elementos para o forno a arco para fazer o processo de 

“arc melting”. Neste método de preparação foram utilizadas quantidades 

estequiométricas de Ca, Al e Si, todos com 99,99% de pureza. Tendo em conta a 

volatilidade do Ca (ver tabela) um excesso de 20% de Ca foi adicionado.  Na preparação 

da amostra com 5% de Sn utilizamos Sn natural e para a amostra preparada com 1% de 

Sn utilizamos o isótopo 119Sn, isto com o objetivo de realizar medidas de espectroscopia 

Mössbauer. Após as amostras serem sintetizadas, fez-se a sua caracterização estrutural 

por difração de raios-X a temperatura ambiente. 

Tabela 3.3 : Ponto de fusão e ebulição dos elementos. 

 Ca Al Si Sn 

FUSÂO (Cº) 843 660 1414 231 

EBULIÇÂO (Cº) 1484 2519 3265 2602 
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Figura 3.17: Forno a Arco utilizado CompactArcMelter MAM-1 do CBPF 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 : Câmara de vácuo utilizada 
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Capítulo 4 

 

 

Resultados e discussão 

 

4.1 CaAlSi 

4.1.1 Raios X 

Medidas de raios-X em pó à temperatura ambiente, foram realizadas utilizando o 

difratômetro Bruker D8 do IF-UFF. Uma análise preliminar dos espectros de raios-X, 

utilizando a base de dados cristalográfica ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), 

mostrou que a estrutura dos compostos corresponde à fase CaAlSi. Refinamentos de 

Rietveld, usando o programa Fullprof, confirmaram a formação da fase CaAlSi com 

estrutura tipo AlB2 e  grupo espacial P6/mmm. Os parâmetros de rede da célula unitária 

hexagonal  da série CaAlSi1-xSnx são mostrados na tabela 4.3.  Estes parâmetros de rede 

estão em plena concordância com aqueles obtidos na literatura [24]. Nos espectros de 

raios-X apareceram também picos que não puderam ser indexados com a fase do CaAlSi 

e foram atribuídos à presença de impurezas (provavelmente CaAl2Si2 ou CaAl4-xSix [6]). 

Os espectros de raios X com sua respectiva análise de Rietveld de todas as amostras são 

mostradas nas figuras 4.1 a 4.6. A diferença entre as intensidades dos picos 

experimentais e aqueles obtidos por refinamento Rietveld é devido à presença de 

impurezas e provavelmente a efeitos de textura (orientação preferencial). As amostras 

que apresentaram uma maior quantidade de impurezas foram aquelas com contrações 

de 2 e 5% de Sn.   
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Figura 4.1: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi (amostra pura) 
medido a temperatura ambiente. 

 

Figura 4.2: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 1% de Sn 

medido  a temperatura ambiente . 
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Figura 4.3: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 2% de Sn 
medido a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 4.4: Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente do 

CaAlSi dopado com 3% de Sn. 
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Figura 4.5: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 4% 

de Sn medido a temperatura ambiente. 

 

Figura 4.6: Refinamento Rietveld do espectro de raios X do CaAlSi dopado com 5% 

de Sn medido a temperatura ambiente. 
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A figura 4.7 e 4.8 mostra a variação dos parâmetros de rede com a concentração de Sn. 

Podemos observar que os parâmetros de rede diminuem com o aumento da 

concentração de Sn. A compressão relativa da rede no plano hexagonal é 50 % maior 

que aquela perpendicular ao plano, isto é  (   )   ⁄              (   )   ⁄  

   0147 , o ajuste foi realizado desconsiderando a amostra com 5% de Sn. 

 

Figura 4.7: Variação do parâmetro de rede a em função da concentração de Sn 

 

Figura 4.8: Variação do parâmetro de rede c em função da concentração de Sn 
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Antes de continuarmos com a nossa discussão devemos mencionar que quando o Ca é 

substituído por outro metais alcalinos maiores como o Sr e Ba há uma expansão da rede 

[7,10]. Esta expansão é esperada posto que os íons de Sr e Ba substituem os íons 

menores de Ca entre os planos tipo favo de mel. De maneira similar quando a 

concentração de Al é maior que a do Si na série CaAl1-xSix a rede sofre uma expansão 

devido a que o Al é maior que o Si [7]. Resumindo, sempre que colocarmos um íon 

maior seja na camada do Ca ou na camada AlSi a rede se expande. 

 

Figura 4.9: Variação do Volume pela concentração do CaAlSi. Os volumes dos compostos foram 

determinados através da fórmula     ⃗   ⃗⃗   ⃗, onde os módulos de a, b e c e os ângulos entre eles 

foram obtidos da análise de Rietveld dos espectros de raios x. 

 

Tabela 4.1: Raios atômicos do Ca, Al , Si, Sn 
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 Ao iniciarmos este estudo nos supomos que o Sn substituiria o Si, por serem ambos 

isoeletrônicos. De ser assim era de se esperar que a expansão relativa da rede no plano 

hexagonal fosse maior que aquela perpendicular ao plano já que os íons maiores de Sn 

ocuparão os sítios de Si nos planos com estrutura tipo favo de mel (ver figura 2.1).  

Porem, contrariamente ao esperado, os nossos resultados mostraram uma compressão 

no plano hexagonal e na direção perpendicular a ele, quer dizer, houve uma redução do 

volume do cristal com o aumento da concentração de Sn como vemos na figura 4.9.  Ao 

compararmos estes resultados com aqueles mostrados acima podemos afirmar que o 

Sn não esta substituindo nem o Si nem o Al, caso contrario teríamos uma expansão da 

rede.  Já que há uma compressão da rede podemos concluir que o Sn esta entrando na 

estrutura e substituindo o Ca. Assim o Sn com um raio iônico menor que a do Ca tende 

a comprimir a rede.  

 

 

 

 

 

4.1.2 Mössbauer 

As medidas de espectroscopia Mössbauer do CaAlSi  a temperatura ambiente e 4,2 K 

foram realizadas no Laboratório de Espectroscopia Mössbauer do CBPF. Os espectros 

foram ajustados utilizando os programas NORMOS e RECOIL. O espectro Mössbauer 

CaAlSi dopado com 1% de estanho, a temperatura ambiente é mostrado na Figura 

4.2.1. 
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Figura 4.10: Espectro Mössbauer a temperatura ambiente da amostra CaAlSi 

dopado com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com dois dubletos. 

O espectro foi ajustado com dois dubletos paramagnéticos. Os parâmetros hiperfinos 

obtidos do ajuste do espectro a temperatura ambiente são mostrados na 4.1.  Cada 

subespectro (dubleto) representa o íon Sn numa determinada posição. Assim, os nossos 

resultados indicam dois sítios para o Sn.  

Por outro lado, das medidas de raios X concluímos que o Sn ocupa o sítio do Ca e 

sabemos também que o Ca na estrutura do CaAlSi possui um único sítio. Assim, em 

principio, se a nossa amostra fosse de fase única o espectro Mössbauer deveria conter 

um único dubleto correspondente ao Sn no sítio do Ca. Sabemos também das medidas 

de raios-X que nossas amostras contem uma pequena fração de impurezas e é muito 

provável que o Sn tenha entrado nesta fase espúria. Assim, atribuímos o dubleto com 

área de absorção maior (~74%) ao Sn no sítio do Ca na fase CaAlSi e o dubleto com área 

de absorção menor (~26%) ao Sn numa fase de impureza. O valores dos deslocamentos 

isoméricos  (IS)  correspondem ao Sn no estado de valência 4+ [34]. 
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 Tabela 4.2: Parâmetros hiperfinos Mössbauer obtidos do ajuste do espectro a temperatura ambiente 
do CaAlSi dopado com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com dois subespectros (dubletos) 
paramagnéticos. 

Temperatura ambiente 
(300K) 

IS(mm/s)  EQ(mm/S)  (mm/s) Área Sítio 

Dubleto1 1,90 0,58 0,48 73,66% CaAlSi 

Dubleto2 2,26 1,06 0,44 26,33% Impurezas 

 

Também foram realizadas medidas de espectroscopia Mössbauer a temperatura de 

Helio líquido (4,2K). O espectro Mössbauer a 4,2K da amostra dopada com 1% de Sn é 

mostrado na figura 4.10 e, igual que o espectro a temperatura ambiente, foi ajustado 

com dois subespectros (dubletos) paramagnéticos. Os parâmetros hiperfinos dos dois 

dubletos são mostrados na tabela 4.2. 

 

Figura 4.11 : Espectro Mössbauer a temperatura ambiente da amostra CaAlSi 

dopado com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com dois dubletos paramagnético. 

Das figuras 4.9 e 4.10 podemos ver que a forma dos espectros Mössbauer a 

temperatura ambiente e 4,2K são muito similares e foram ajustados usando quase os 

mesmos dubletos.  Os parâmetros hiperfinos do dubleto 1 correspondente ao Sn na 

fase do CaAlSi são praticamente os mesmos que àqueles a 4,2K. Indicando que o Sn no 

sítio do Ca continua paramagnético a 4,2K. Isto era de se esperar já que o Sn é um íon 

não magnético e o composto mesmo não é magnético. O desdobramento quadrupolar   
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 EQ  é sensível à variações estruturais do composto, assim os valores muito próximos de 

 EQ a temperatura ambiente e 4,2K do dubleto 1 indicam que o CaAlSi não sofre 

nenhuma transição estrutural a baixas temperaturas. Com exceção do parâmetro 

hiperfino desdobramento quadrupolar  EQ, os parâmetros hiperfinos do dubleto 2 

correspondente à fase de impurezas também tem os mesmos valores a temperatura 

ambiente e 4,2K. O aumento de  EQ do dubleto 2 a 4,2K  podem estar indicando uma 

possível mudança estrutural na fase de impureza  a 4,2K. Estas possíveis mudanças 

estruturais na impureza não afetam em nada a fase principal correspondente ao CaAlSi, 

que é a fase  que estamos interessados em estudar.  

Tabela 4.3: Parâmetros hiperfinos Mössbauer obtidos do ajuste do espectro a 4,2K do CaAlSi dopado 

com 1% de Sn. O espectro foi ajustado com dois subespectros (dubletos) paramagnéticos. 

Temperatura do Hélio líquido 
(4,2K) 

IS(mm/s)  EQ(mm/s)  (mm/s) Área Sítio 

Dubleto1 1,96 0,64 0,55 79,78% CaAlSi 

Dubleto2 2,28 1,27 0,49 20,25% Impurezas 

 

4.1.3 Magnetização 

As medidas de magnetização em função da temperatura foram feitas no SQUID do 

CBPF. As medidas de magnetização M entre o campo aplicado H em função da 

temperatura de todos os compostos são mostradas na figura 4.11. Todas as amostras 

mostram um sinal diamagnético abaixo da temperatura crítica supercondutora Tc. 

Como foi indicado no capítulo 2, abaixo de Tc o material vira um supercondutor e 

acontece o efeito Meissner, neste caso     e   ⁄  tem um sinal negativo                        

(B = μ0( H + M)). Podemos ver da figura que o Tc diminui gradualmente com o aumento 

da concentração de Sn, isto é, mais uma indicação de que o Sn está entrando na 

estrutura e alterando as propriedades supercondutoras do composto.  

A figura 4.12 mostra o gráfico de Tc em função da concentração de Sn da série CaAlSi1-

xSnx.  Vemos que o Tc diminui gradualmente com o aumento da concentração de Sn. Até 

uma concentração de 2% de Sn vemos que o Tc cai quase que linearmente com x, 

porem para as amostras com 3 e 4% de Sn o Tc aumenta ligeiramente e tem quase o 

mesmo valor para ambos os compostos. Isto pode estar indicando que nestas duas 

amostras a concentração de Sn não corresponde à concentração nominal e que na 
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realidade a concentração de Sn na amostra seja menor que a nominal. O Tc da amostra 

com 5% de Sn cai novamente alcançando um valor de ~ 5,6 K. Mais para frente faremos 

um gráfico de Tc em função do volume do cristal e veremos que realmente as amostras 

com 3 e 4% de Sn parecem conter uma concentração menor que a nominal. 

 

 

Figura 4.12: Gráfico de   ⁄  em função da temperatura para a série CaAlSi1-xSnx. A 
queda na magnetização da amostra indica a transição para a fase supercondutora 
do material. Tc é a temperatura abaixo da qual a amostra se torna supercondutora. 
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Figura 4.13 : Variação do Tc da série CaAlSi1-xSnx em função da concentração de Sn. 

Observado a variação de Tc com concentração nominal de Sn vemos que o Tc das 

amostras com 3% e 4% não seguem a tendência de uma variação linear. Isto acontece 

porque provavelmente a concentração real não coincide com a concentração nominal. 

Já que é difícil determinar a concentração real de Sn nas amostras, vamos determinar a 

variação do Tc  com uma propriedade conhecida do material, neste caso com uma 

propriedade estrutural como é o volume da célula unitária.   

A figura 4.13  mostra o gráfico de Tc em função do volume do composto. Os volumes 

dos compostos com diferentes concentrações de Sn foram determinados através da 

fórmula     ⃗   ⃗⃗   ⃗, onde os módulos de a, b e c e os ângulos entre eles foram 

obtidos da análise de Rietveld dos espectros de raios x. 

Da figura podemos observar que as amostras com 3% e 4% tem uma redução de 

volume menor indicando que estes dois compostos possuem uma concentração menor 

de Sn, como já tínhamos apontado acima. E mais, ambos compostos parecem ter a 

mesma concentração de Sn. 
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Esta figura mostra que o Tc cai quase que linearmente com a redução do volume 

(     ⁄         ⁄ ) e que os efeitos estruturais tem uma forte influência no Tc. 

Além do mais, parece ser que o Tc é determinado pelo volume do cristal. O ajuste da 

curva foi realizado desconsiderando a amostra de 5%. 

 

Figura 4.14 : Variação de Tc em função do volume da célula unitária para a série CaAlSi1-xSnx. 

 

Para tentar entender a influência do volume na determinação de Tc nestes tipos de 

compostos nos fizemos um gráfico de Tc em função do volume para vários compostos. 

Usando os dados da literatura (tabela 4.3) construímos o gráfico mostrado na figura 

4.14.  

Tabela 4.4 : Temperatura critica supercondutora Tc, parâmetros de rede a, c e volume da célula unitária 
dos composto AAlSi com A=Ca,Sr e Ba.[35,36]   

 Tc (K) a c volume 

CaAlSi [35] 7,8 4,189 4,400 66,863 

SrAlSi [35] 5,1 4,220 4,750 73,254 

BaAl0,95Si1,05 
[36] 

2,8 4,290 5,140 80,589 

BaAlSi [36]  0 4,255 5,140 81,920 
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Figura 4.15 : Variação de Tc em função do volume dos compostos AAlSi com 

A=Ca,Sr e Ba [10]. 

Da figura 4.14 vemos que o Tc diminui linearmente com o aumento do volume. Este 

gráfico mostra que o Tc é determinado pelo que o volume do cristal, explicando 

inclusive o desaparecimento da supercondutividade no composto BaAlSi. 

Por outro lado no nosso estudo da série CaAlSi1-xSnx o volume do CaAlSi  é diminuído 

com a dopagem com Sn e mesmo neste caso o Tc também cai.  Juntando os gráficos das 

figuras 4.13 e 4.14 construímos o gráfico da figura 4.15. Nesta figura podemos observar 

que o Tc máximo (7,7K) é alcançado para o volume ideal do CaAlSi. O aumento ou 

diminuição deste volume leva a um decréscimo de Tc. Sendo que a queda mais drástica 

acontece quando o volume do CaAlSi é diminuído.  

Aumentando o volume do cristal pode levar a uma redução da interação elétron-fônon, 

e portanto, a uma redução do Tc. Ou ao contrario, diminuindo o volume do cristal pode 

levar a um fortalecimento da interação elétron-fônon aumentando o Tc. Mas então, 

porque o Tc Cai quando o volume é diminuído no sistema CaAlSi1-xSnx? Uma possível 

explicação pode estar no fato de que o Sn possa causar, além de uma redução do 

cristal, distorções locais devido aos diferentes tamanhos do Sn e Ca. Estas distorções 
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podem levar a uma redução drástica da interação elétron-fônon e consequentemente 

diminuindo o Tc. Não existem ainda estudos sobre como as distorções locais afetam o Tc 

nestes compostos, este poderia ser um dos primeiros estudos realizados neste sentido.   

 

Figura 4.16 : Variação de Tc em função do volume para a série CaAlSi1-xSnx e os compostos 

SrAlSi [10], BaAl0.95Si1.05 [10] e BaAlSi  [10].  

 

4.2 MgCNi3 

4.2.1 Raios X 

Com o objetivo de determinar a estrutura cristalina do nosso composto, realizamos 

medidas de raios-X em pó à temperatura ambiente utilizando o difratômetro Bruker D8 

do IF-UFF. Os espectros de todas as amostras são mostrados nas figuras 4.16 a 4.20. 

Aqui também, uma análise preliminar do espectro de raios-X, utilizando a base de dados 

cristalográfica ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), mostrou que a estrutura dos 

cristais corresponde à estrutura do MgcNi3. Um refinamento de Rietveld, usando o 

programa Fullprof, dos dados de raios-X também foi realizado para todos os compostos. 

Também foram observados pequenos sinais de impurezas nas amostras. 



62 
 

 

Figura 4.17 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente 

do MgCNi3. 

As amostras dopadas com 4% e 5% de Sn foram as que apresentaram uma quantidade 

maior de impurezas.  

 

Figura 4.18.:Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente 

do MgCNi3 dopado com 1% de Sn. 
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Figura 4.19 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente 

do MgCNi3 dopado com 3% de Sn. 

 

Figura 4.20 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente 

do MgCNi3 dopado com 4% de Sn. 
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Figura 4.21 :Refinamento Rietveld do espectro de raios X a temperatura ambiente 

do MgCNi3 dopado com 5% de Sn. 

 

Os parâmetros de rede de todas as amostras obtidas através da análise de Rietveld dos 

espectros de raios-X são mostrados na figura 4.21. A figura 4.21 mostra o gráfico de Tc 

em função da concentração de Sn da série MgC(Ni1-xSnx)3. Podemos ver aqui que os 

valores dos parâmetros de rede a não mudam com a concentração de Sn. Para explicar 

este comportamento temos duas possibilidades. A primeira é que o Sn entra na 

estrutura e não altera a estrutura do cristal. A segunda é que o Sn não entra na 

estrutura. A segunda possibilidade parece ser a mais provável e será confirmada pelas 

medidas de magnetização.    
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Figura 4.22: Variação do parâmetro de rede a em função da concentração de Sn da 

série MgC(Ni1-xSnx)3. 

4.2.2 Magnetização 

As medidas de magnetização em função da temperatura foram feitas no SQUID do 

CBPF. As medidas de magnetização M entre o campo aplicado H em função da 

temperatura de todos os compostos são mostradas na figura 4.22. Todas as amostras 

mostram uma queda para um sinal diamagnético (negativo) abaixo da temperatura 

crítica supercondutora Tc. O sinal paramagnético (positivo) é atribuído a presença de 

traços de impurezas nas nossas amostras. Podemos ver da figura que o Tc para todas as 

amostras é quase o mesmo.  

As medidas de magnetização ZFC mostraram que a amostra pura apresenta uma 

transição supercondutora em torno de 6,2K. As amostras com 1,2 e 3% de Sn não 

apresenta sinal diamagnético típico de um supercondutor, porém uma queda na curva 

de magnetização em torno de 6,0 K indica a presença de uma fração supercondutora. O 

sinal paramagnético das curvas é devido provavelmente à presença de impurezas 

observadas nas medidas de raios X. 
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A figura 4.23 mostra o gráfico de Tc em função da concentração de Sn da série              

MgC(Ni1-xSnx)3.  Vemos que o Tc praticamente não é alterado com a variação da 

concentração de Sn. Isto indica que o Sn não entrou na estrutura e consequentemente 

o Tc não é alterado. Esta conclusão esta em concordância com os resultados de raios-X 

que  mostraram que o parâmetro de rede não é alterado com a concentração de Sn. 

Infelizmente estes resultados parecem indicar que a dopagem do MgCNi3 com Sn não é 

possível mesmo em pequenas concentrações. 

 

Figura 4.23: Gráfico de   ⁄  em função da temperatura para a série MgC(Ni1-xSnx)3. 

A queda na magnetização da amostra indica a transição para a fase supercondutora 

do material.  
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Figura 4.24: Tc em função da concentração de Sn para a série MgC(Ni1-xSnx)3. O Tc ~6,2K 

quase não muda com a concentração de Sn. 
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Capítulo 5 

 

 

Conclusões 

 

Neste estudo conseguiram-se sintetizar amostras policristalinas de boa qualidade de 

CaAlSi dopadas com Sn (até 5%). Estes materiais foram estudados através das técnicas 

experimentais difração de raios X, magnetização e espectroscopia Mössbauer e 

serviram para obter informação relevante sobre a influência dos efeitos estruturais na 

temperatura critica supercondutora Tc do CaAlSi. Medidas de raios X e magnetização 

indicaram que o Sn entra na estrutura do CaAlSi substituindo o átomo de Ca. Um 

decréscimo do volume da célula unitária com o aumento da concentração de Sn foi 

observada. As medidas de espectroscopia Mössbauer mostraram que o Sn esta no 

estado de oxidação 4+ e que nenhuma transição magnética acontece até 4,2K. Uma 

relação linear entre a temperatura de transição supercondutora Tc e o volume da célula 

unitária foi observada, indicando que os efeitos estruturais tem um papel relevante no 

Tc nestes compostos. O decréscimo de Tc pode estar relacionado com a diminuição do 

volume e/ou com a indução de distorções na estrutura (devido à dopagem) do cristal 

levando a um enfraquecimento da interação elétron-fônon e consequentemente a uma 

redução do Tc. Uma outra possibilidade é que a introdução do Sn leve a um a 

diminuição da Densidade de estado no nível de Fermi e consequentemente a uma 

decréscimo de Tc.  

 Também foram preparadas 6 amostras de MgCNi3 dopadas com 0, 1, 2, 3, 4 e 

5% de Sn as quais foram caracterizadas por raios-X e magnetização. A análise de 

Rietveld dos espectros de raios-X mostrou que as amostras tem como fase majoritária a 

fase do MgCNi3 e que o parâmetro de rede quase não muda com a concentração de Sn. 

O Tc também não muda com a concentração de Sn indicando que muito provavelmente 

o Sn não entrou na estrutura.  
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Apêndice 

 

 

A1. Interações hiperfinas 

São chamadas de Interações Hiperfinas (HI) as interações eletromagnéticas entre o 

núcleo e os elétrons que estão ao seu redor. Historicamente, tais interações foram 

primeiro observadas em espectroscopia atômica, causando deslocamento (efeito 

isotópico) e desdobramento (estrutura hiperfina) de níveis atômicos [11]. De maneira 

análoga podemos igualmente considerar as perturbações causadas pelos elétrons sobre 

os níveis nucleares. Estas perturbações são as que justamente interessam à 

espectroscopia Mössbauer. Pode-se dizer então que o núcleo Mössbauer será como  

sonda para fornecer informações sobre a sua vizinhança imediata de uma rede 

cristalina que esteja localizado. Tais núcleos são chamados de sonda Mössbauer  e  

neste trabalho usaremos a sonda 57Fe. 

 Algo importante de deve-se notar é que tais deslocamentos e desdobramentos 

hiperfinos, da ordem de 10-8 - 10-7 eV, são extremamente fracos em comparação com as 

energias dos níveis nucleares não-perturbados.  

 As interações relevantes são de três tipos. 

a) Interação monopolar elétrica, que dá origem a um deslocamento do espectro 

Mössbauer chamado de desvio isomérico. 

b) Interação dipolar magnética, que provoca um deslocamento hiperfino do 

espectro em um certo número de linhas, dependendo do spin nuclear. 

c) Interação quadrupolar elétrica, que também provoca um desdobramento, 

porém num número menor de linhas espectrais. 
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A1.1 Desvio Isomérico E 

Os níveis de energia do núcleo são determinados, obviamente, pelos seus mecanismos 

internos, mas incluem também a energia eletrostática de interação com os elétrons que 

o envolvem [34]: 

                                                    ∫  ( )⃗⃗⃗⃗   ( )⃗⃗⃗⃗  
                                                       

onde    é o potencial eletrostático criado pelo núcleo, e      | ( )⃗⃗⃗⃗ |
 
 é a densidade 

de carga eletrônica. Supondo o núcleo como uma carga pontual, 

                                   
     ( )  .

 

    
/
  

 
.                                                                     

 Uma aproximação melhor consiste em tratar o núcleo como uma esfera 

uniformemente carregada de raio R. Neste caso, 

                                  
      ( )  

  

    
.
 

  
 

  

   
/           (    )                                    

                                                     
  

    

 

 
              (   )                                                   

 Estamos interessados, de fato, na correção devida ao raio finito do  núcleo: 

                                       ∫[  
      ( )    

     ( )] | ( )⃗⃗⃗⃗ |
 
                             

                         

                                        
   

     
∫ .

 

 
 
  

  
 
 

 
/

   
| ( )⃗⃗⃗⃗ |

 
                                         

 Como  ( )  varia muito pouco na região do núcleo (R ~ 10-15 m  

             ), podemos retirá-la da integral com o valor  ( ) (notando que somente 

elétrons s contribuem). Fazendo a integração, obtemos 

                                  
 

    
     | ( )|                                                                     



71 
 

O termo anterior é o responsável pelo "isotope shift" em espectroscopia atômica, ou 

seja, pequenos deslocamentos das raias espectrais de um dado elemento, 

correspondendo a diferentes isótopos cujos raios nucleares diferem ligeiramente entre 

si. No efeito Mössbauer estamos considerando um único isótopo, mas a radiação gama 

envolve dois estados nucleares para os quais R2 tem valores diferentes. Chamando Rg  

ou Re o raio nuclear no estado fundamental ou excitado, respectivamente, temos 

                                           
   

    
(  

    
 )| ( )|                                  

onde     é a diferença de energia de origem puramente nuclear. O termo corretivo da 

equação acima não pode, é claro, ser medido experimentalmente. No entanto, se as 

funções de onda do átomo Mössbauer na fonte  , ( ) - e no absorvedor , ( ) - 

forem diferentes entre si, então existirá uma diferença real entre   (     ) e o 

  (          ): 

                              
   

    
(  

    
 )*| ( )| 

  | ( )| 
 +                                              

a ressonância ocorrerá para uma velocidade     (    ⁄ ), que é o desvio isomérico 

("isomer shift"), veja Figura 3.11. Este deslocamento da linha Mössbauer se soma, 

naturalmente, ao deslocamento Doppler de segunda ordem, mas este último é 

desprezível se absorvedor e fonte estiverem á temperatura ambiente. Medidas do 

desvio isomérico permitem obter informações sobre a densidade eletrônica no núcleo 

em diferentes compostos químicos. 

 

Figura 5.1: Esquema do deslocamento dos níveis de energia e o deslocamento do 
espectro respectivamente. O  δ  da figura acima é o desvio isomérico.[34] 
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A1.2 desdobramento Quadrupolar     

A energia eletrostática do sistema núcleo-elétrons também pode ser escrita como  

                            ∫  ( )⃗⃗⃗⃗   ( )⃗⃗⃗⃗  
                                                                            

onde    é o potencial eletrônico e    é a densidade de carga nuclear [11].  

O gradiente de campo elétrico no núcleo é definido como o tensor 

      
        ⁄   onde V é o potencial eletrônico. 

A equação de Laplace requer que  (   )               , de forma que 

somente dois elementos do tensor GCE são independentes. Os eixos principais são 

escolhidos convencionalmente, de tal forma que |   |  |   |  |   | , e os dois 

parâmetros que descrevem completamente o GCE são definidos da seguinte forma: 

eq     é chamado de "gradiente de campo elétrico", e  

                                                        
       

   
                                                                     

é chamado "parâmetro de assimetria". O parâmetro eq (unidade:    ⁄ ) pode ter 

qualquer sinal, e      . 

 No caso de simetria axial (  = 0) os níveis de energia resultantes são dados por 

   
    

  (    )
,   

   (   )-                           

Onde I é o spin nuclear e Iz é a componente z e Q é o momento quadrupolar nuclear. 

A interação quadrupolar quebra a degenerescência do nível nuclear (veja Figura 3.10). 

Em vez de um nível de energia único teremos agora uma série de dubletes de Kramer 

identificados pelo número quântico |  |.  

Para   
 

 
  há somente um único nível, mas para   

 

 
 há dois autovalores de energia 

distintos: 
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  ( )   ( 
    ⁄ )  para     

 

 
   e                                                                        

                                 ( )   ( 
    ⁄ )  para     

 

 
                                                  

para uma transição   
 

 
    

 

 
  acontecerão duas transições com uma separação de 

energia  

                                         ( 
    ⁄ )                                                                          

 

Figura 5.2: Deslocamento hiperfino devido à interação 
quadrupolar elétrica do nível I=3/2 e o espectro Mössbauer 
correspondente. O espectro se apresenta deslocado por δ. 
(Desdobramento característico do 

57
Fe).[34] 

 

Experimentalmente há duas possibilidades de ressonância, paras as velocidades 

     
 

  

    

 
                      e                  

 

  

    

 
                              

E o espectro resultante é um dubleto (ver Figura 3.12). 

O intervalo         é uma medida direta do desdobramento quadrupolar  
    

 
 e o 

centro de simetria do espectro,   (     )  ⁄ , é o desvio isomérico. 
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A2. Materiais magnéticos 

Os imãs permanentes , as fitas de gravações magnéticas e os Hds dos computadores 

dependem diretamente das propriedades magnéticas dos materiais. Quando se 

armazena informações no hd de um computador , na verdade você está criando uma 

rede de ímãs microscópicos no interior de um disco. Logo é importante examinar alguns 

aspectos das propriedades magnéticas dos materiais. Depois de descrever a origem 

atômica das propriedades magnéticas descreveremos como o paramagnetismo, 

ferromagnetismo e o diamagnetismo são usados para classificar alguns materiais.[37] 

A2.1 Paramagnetismo  

Em um átomo, muitos momentos magnéticos orbitais e de spin se somam, produzindo 

uma resultante iguala zero. Contudo em alguns materiais , o átomo possui um 

momento magnético resultante da ordem de μB . Quando esse tipo de material de 

material é colocado em um campo magnético, o campo exerce um torque sobre cada 

momento magnético. Esses torques tende a se alinhar com os momentos magnéticos 

ao campo, que é a posição correspondente a uma energia potencial mínima. Nessa 

configuração o sentido de cada espira de corrente é tal que ela fornece uma campo que 

soma ao campo magnético externo. 

O campo B produzido por uma espira é diretamente proporcional ao momento de 

dipolo magnético da espira. Analogamente, o campo B adicional produzido pelas espiras 

microscópicas dos elétrons é diretamente proporcional ao momento magnético total 

μTotal por unidade de volume V do material. Chamamos essa grandeza vetorial de 

Magnetização do material, designada por M.  

  
      
 

 

Verifica-se que o campo magnético adicional, produzido pela magnetização do material, 

é simplesmente igual a μ0M. Quando o material preenche por completo todas as 

vizinhanças de um condutor  que transporta corrente, o campo magnético total B no 

material é dado por: 
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B = μ0( H + M) 

Em que H é o campo magnético produzido pela corrente que flui no condutor. 

Dizemos que um material é paramagnético se possui comportamento análogo ao que 

acabamos de descrever. O resultado é que o campo magnético no interior do material 

fica ampliado, em relação ao valor que existiria se ele fosse substituído pelo vácuo, por 

um fator adimensional Km , conhecido como permeabilidade relativa dos materiais. 

A diferença entre o valor da permeabilidade relativa e a unidade chama-se 

suscetibilidade magnética , designada por χm. 

χm = Km - 1 

Tanto χm como Km são grandezas adimensionais. Na tabela seguinte temos a 

suscetibilidade magnética de alguns materiais. 

 

Tabela 5.1 : suscetibilidade de alguns materiais a t=20 ºC[37] 

A tendência dos momentos magnéticos de se alinharem paralelamente ao campo 

magnético é dificultada pelo movimento caótico oriundo da agitação térmica , que 

tende a desalinhar esses momentos magnéticos . Por essa razão a suscetibilidade 

sempre diminui quando a temperatura aumenta. Em muitos casos, ela é inversamente 

proporcional á temperatura absoluta T e a magnetização pode ser expressa pela 

fórmula: 
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M = C 
 

 
 

Que é conhecida como lei de Curie.A quantidade C denomina-se constante de Curie e 

possui valores diferentes para cada material. 

Quando a temperatura é suficientemente baixa os efeitos térmicos são reduzidos , a 

magnetização aumenta em virtude da lei de Curie e a força de atração torna-se mais 

elevada.[37] 

A2.2 Diamagnetismo 

Em alguns materiais, o momento magnético total de todas as espiras atômicas é igual a 

zero quando nenhum campo magnético é aplicado. No entanto mesmo esses materiais 

possuem efeitos magnéticos , pois o campo magnético externo altera o movimento dos 

elétrons dos átomos, produzindo espiras de corrente adicionais e dipolos magnéticos 

induzidos comparáveis aos dipolos elétricos. Nesse caso o campo interno induzido 

possui sempre sentido oposto ao campo externo. Esse comportamento se dá pela lei de 

Faraday , uma corrente induzida sempre tende a criar  um campo magnético contrário 

ao campo que o produz. Esses materiais são chamados de Diamagnéticos por sempre 

apresentarem suscetibilidade magnética negativa.[37] 

A2.3 Ferromagnetismo 

Há uma terceira classe de materiais denominada ferromagnetismo. Nesses materiais há 

forte interação entre momentos magnéticos atômicos, que produzem um alinhamento 

interno em certas regiões.Essas regiões são chamadas de domínios magnéticos, e que 

existem mesmo na ausência de campo magnético. 
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Figura 5.3: a)Os domínios magnéticos estão randomicamente disposto e não há campo.b) Quando 
aplicamos um campo B0 externo, os domínios magnéticos tem a mesma direção do campo magnéticos 
externo aplicado B0, e a magnetização cresce no material.c)Quando o campo externo aplicado é muito 
forte os domínios magnéticos não se alinham totalmente e a magnetização é fraca.[37] 

 

Quando não existe nenhum campo externo aplicado as magnetizações dos domínios 

são orientadas ao acaso. Porém quando aplicamos um campo externo B0, os domínios 

externos tendem a se orientar paralelamente ao campo. À medida que o campo o 

campo externo aumenta, atinge-se um ponto para o qual quase todos os momentos 

magnéticos do material ferromagnético estão alinhados ao campo magnético externo. 

Essa condição é chamada de magnetização de saturação, depois de atingido esse ponto 

um aumento posterior do campo externo não produz nenhum aumento na 

magnetização. Para muitos materiais ferromagnéticos, a relação entre a magnetização e 
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quando o campo magnético aumenta é diferente de quando o campo externo diminui. 

Quando o material é magnetizado até atingir a saturação e o campo vai sendo 

diminuído até chegar a zero, alguma magnetização ainda persiste. Esse comportamento 

é chamado de histerese , as curvas de histerese são indicadas na figura. A magnetização 

e a desmagnetização de um material que possui histerese produz dissipação de energia 

e a temperatura do material aumenta durante o processo.[37] 

 

Figura 5.4: ciclos de histerese a) o material permanece fortemente 
magnetizado após o campo externo cair a zero.b) o material se magnetiza e 
dismagnetiza com mais facilidade.[37] 

 

A2.4 Supercondutividade 

A propriedade mais familiar de um supercondutor é o desaparecimento completo da 

resistência. Quando ele é esfriado abaixo de uma temperatura chamada de 

temperatura crítica (Tc). Contudo os supercondutividade é um fenômeno muito mais 

profundo do que a mera ausência de resistência, eles também possuem propriedades 

magnéticas [37]. 

A2.4.1 Efeito Meissner 

Se colocarmos uma esfera supercondutora em um campo magnético esterno B0, para 

uma temperatura maior que Tc do supercondutor O campo magnético consegue 

penetrar no material. Agora diminuímos sua temperatura até que ocorra transição para 

a fase supercondutora, o que ocorre com o campo magnético externo agora é que ele é 

expelido do interior do material. Concluímos então que durante a transição para a fase 
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supercondutora, todo o fluxo magnético é expelido do volume do material. Essa 

expulsão é denominada efeito Meissner [37]. 

 

Figura 5.5 : a figura mostra a expulsão do campo magnético de 
dentro do supercondutor após atingir a Tc.[37] 
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A3. Roteiro para ajuste dos espectros de raios X utilizando o programa 

FULLPROF 

Para realizar o ajuste dos espectros de raios X utilizando o programa Fullprof seguimos 

os seguintes passos: 

Na tela inicial (figura 5.6) escolhemos a opção ED PCR (editor PCR) 

 

 

Figura 5.6 Programa Fullprof 

 

Já na tela do editor PCR (figura 5.7) escolhemos a opção Load CIF file CifPcr  

 

Figura 5.7 Programa Fullprof 

 

 e escolhemos o file *.cif contendo a informação sobre a estrutura do composto e 

clicamos OK (figura 5.8). 
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Figura 5.8 Programa Fullprof 

 

 

Figura 5.9. Exemplo de arquivo cif. 

 

Para obter o arquivo *.cif contendo os parâmetros estruturais da amostra visitar a 

pagina do ICSD (http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd_web.html) 

 

 

 

 

http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd_web.html
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Novamente na tela editor de PCR, escolhemos o campo General (figura 5.10) 

 

Figura 5.10. Programa Fullprof 

 

A seguir colocamos o título do espectro a ser ajustado e marcamos a opção 

Refinament/Calculation of a Powder Diffraction Profile (figura 5.11) e clicamos OK. 

 

Figura 5.11. Programa Fullprof 

 

Novamente na tela editor de PCR escolhemos o campo Pattern (figura 5.7). Na tela 

Pattern information escolhemos o campo Data File/Peak shape (figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Programa Fullprof 

Na tela Profile data (Figura 5.13) escolhemos a opção data file e procuramos os dados de raios X no 

computador e clicamos na opção Free Format. 
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Figura 5.13. Programa Fullprof 

No campo Refinement/Simulation escolhemos  X-Ray (figura 5.14) 

 

Figura 5.14. Programa Fullprof 

 

No campo Pattern Calculation/Peak Shape selecionamos o tipo de curva para o qual o 

raio x será ajustado, no nosso caso será o Pseudo Voigt. também informamos qual é o 

ângulo inicial (2), angulo final (2) e passo (figura 5.15).  

 

Figura 5.15. Programa Fullprof 
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Na tela Pattern Information (figura 5.12) escolhemos o campo Background Type e 

informamos o polinômio que será usado para ajustar a base do espectro, no nosso caso 

é um polinômio de ordem 6 (figura 5.16).  

 

Figura 5.16. Programa Fullprof 

 

Os outros campos não serão usados. 

Novamente no editor PCR (figura 5.7) escolhemos o campo Phases e informamos o 

numero de fases que serão usados no ajustes (figura 5.17) 

 

Figura 5.17. Programa Fullprof 

 

Na tela editor de PCR (figura 5.7) escolhemos o campo Refinement e aparecera a figura 

5.18. 
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Figura 5.18. Programa Fullprof 

 

O campo Background mostrará os coeficientes do polinômio que será usado para 

ajustar a base do espectro de raios X (figura 5.19). 

 

Figura 5.19. Programa Fullprof 

 

No campo Instrumental, ajustamos o zero da curva ajustada, que é a diferença entre 

onde começa o ajuste e a medida experimentalmente obtida (figura 5.20). 

 

Figura 5.20. Programa Fullprof 
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No campo Atoms temos as posições atômicas e a ocupação (figura 5.21) 

 

Figura 5.21. Programa Fullprof 

 

No campo profile temos os parâmetros de rede da célula do cristal  a, b e c e os ângulos 

entre os eixos do cristal  alpha, beta e gamma. Além dos coeficientes U, V e W que 

definem a forma dos picos de raios X (figura 5.22). 

 

Figura 5.22. Programa Fullprof 
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Uma vez introduzido os parâmetros de ajuste podemos rodar o programa para que ele 

comece a ajustar o espectro. Na tela do editor de PCR escolhemos o campo Run Fullprof 

program (figura 5.23) 

 

Figura 5.23. Programa Fullprof 

O programa ajusta o espectro até obtermos o menor valor para o chi² , que é a medida 

de precisão no qual o ajuste foi realizado (figura 5.24). 

 

Figura 5.24. Programa Fullprof 

 

Feito isso um arquivo  *.prf é gerado. Com o programa para plotar gráficos do Winplotr 

do próprio Fullprof (figura 5.25), plotamos o espectro ajustado como o mostrado na 

figura 5.26. 

 

Figura 5.25. Programa Fullprof 
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Figura 5.26. Programa Winplotr do Fullprof 
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