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Resumo
As ludwigitas com fórmula química 𝑀2 𝑀´𝐵𝑂5 (𝑀, 𝑀´ = 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖𝑠) possuem uma
gama de propriedades estruturais e magnéticas que vão desde ordenamento de
carga, coexistência entre paramagnetismo e ordem magnética, metamagnetismo,
efeito magneto calórico, vidro spin, entre outras. Propriedades que dão a estes
compostos um grande potencial de aplicação tecnológica. Além do mais, dadas
suas características estruturais únicas, estes materiais oferecem a oportunidade de
estudar a correlação entre magnetismo e dimensionalidade.
Nesta tese estudamos as propriedades estruturais e magnéticas das ludwigitas
𝐶𝑜2 𝑀´𝐵𝑂5 e 𝑁𝑖2 𝑀´𝐵𝑂5 dopados com íons magnéticos e não magnéticos. (𝑀´ =
𝐶𝑟, 𝐻𝑓, 𝑍𝑟, 𝐼𝑛). Estes compostos foram estudados utilizando a difração de raios X,
magnetização, susceptibilidade ac e calor específico. A dopagem da ludwigita
homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com 𝐶𝑟 fortalece as interações magnéticas e aumenta
drasticamente a temperatura de transição magnética de 42 𝐾, para o composto
não dopado, para 120 𝐾 no 𝐶𝑜2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . Medidas de calor específico e magnetização
em baixas temperaturas revelaram que a natureza magnética bidimensional do
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 quando dopado com 𝐶𝑟 adquire um caráter tridimensional com uma alta
temperatura de ordenamento ferrimagnético. Esta é a primeira vez que tal efeito
é observado em uma ludwigita. A diluição diamagnética do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 (𝑇𝑁 = 42 𝐾)
com os íons não magnéticos 𝐻𝑓 4+ e 𝑍𝑟 4+ , também fortalece as interações
magnéticas elevando a temperatura de transição magnética para 71 𝐾 para o
𝐶𝑜2,5 𝑍𝑟0,5 𝐵𝑂5 e 72 𝐾 para o 𝐶𝑜2,5 𝐻𝑓0,5 𝐵𝑂5. Valores próximos da temperatura de
ordenamento do 𝐶𝑜2,5 𝑆𝑛0,5 𝐵𝑂5 (82 𝐾). Os íon não magnéticos de camada aberta
𝐻𝑓 4+ (5𝑑0 ) e 𝑍𝑟 4+ (4𝑑0 ) parecem ser menos efetivos em fortalecer as interações
magnéticas que o íon de camada fechada 𝑆𝑛4+ (4𝑑10 ). Por outro lado, a diluição
diamagnética do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com o íon não magnético 𝐼𝑛3+ , é ainda menos efetiva, e
a temperatura de transição magnética só alcança 47 𝐾. Todos estes compostos
exibem um caráter magnético bidimensional.
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Em relação às ludwigitas contendo majoritariamente o íon 𝑁𝑖, chamadas aqui de
ludwigitas de 𝑁𝑖, os efeitos da presença de um segundo íon na estrutura são muito
parecidos à aqueles produzidos na ludwigita de 𝐶𝑜. O 𝐶𝑟 induz um fortalecimento
das interações magnéticas elevando a temperatura de transição magnética até
140 𝐾 para o 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5. Esta é a maior temperatura de transição magnética,
envolvendo todos os spins, registrada até agora para uma ludwigita. A ordem
magnética é ferrimagnética e de natureza tridimensional. Por outro lado, a
presença do íon não magnético 𝐼𝑛3+ reduz drasticamente a temperatura de
transição magnética para 35 𝐾 no 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Porém, as correlações magnéticas
neste composto parecem se estender bem acima da temperatura de transição
magnética.
Em todos estes compostos, os íons 𝐶𝑟 3+ , 𝐻𝑓 4+ e 𝑍𝑟 4+ ocupam quase que
exclusivamente os sítios 4 da estrutura, enquanto que o 𝐼𝑛3+ se dispersa por todos
os sítios da estrutura. Nesta tese discutiremos os efeitos causados pela posição
específica do íon dopante nas propriedades magnéticas apresentadas por estes
compostos.

Palavras-chaves:

Oxiboratos,

ludwigitas,

magnetismo,

dimensional crossover, interações de super-supertroca.

ferrimagnetismo,
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Abstract
Ludwigites with formula unit 𝑀2 𝑀´𝐵𝑂5 exhibit different physical properties
ranging from structural ordering, charge ordering, coexistence of magnetic order
and paramagnetism, metamagnetic transitions, magnetocaloric effect, spin glass,
among others. Properties that give these compounds a great potential for
technological

application.

Furthermore,

due

their

unique

structural

characteristics, these materials offer the opportunity to study the correlation
between magnetism and dimensionality.
In this thesis we studied the structural and magnetic properties of 𝐶𝑜2 𝑀´𝐵𝑂5 e
𝑁𝑖2 𝑀´𝐵𝑂5 ludwigites with 𝑀´ = 𝐶𝑟, 𝐻𝑓, 𝑍𝑟, 𝐼𝑛. These compounds were studied
using X-ray diffraction, magnetization, ac susceptibility and specific heat. Doping
the homometallic 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 ludwigite with 𝐶𝑟 strengthens the magnetic interactions
and dramatically increases the magnetic transition temperature from 42 𝐾, for
the non-doping compound, to 120 𝐾 for 𝐶𝑜2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . Low temperature specific heat
and magnetization measurements reveal that the two-dimensional nature of the
magnetism 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 when doped with 𝐶𝑟 acquires a three-dimensional character
with a high temperature ferrimagnetic order. This is the first time that such an
effect have been observed in a ludwigite. The diamagnetic dilution of 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5
(𝑇𝑁 = 42 𝐾) with non magnetic 𝐻𝑓 4+ and 𝑍𝑟 4+ ions also strengthens magnetic
interactions and raise the magnetic transition temperature up to 71 𝐾 for
𝐶𝑜2,5 𝑍𝑟0,5 𝐵𝑂5 and 72 𝐾 for 𝐶𝑜2,5 𝐻𝑓0,5 𝐵𝑂5. These values are close to that found in
𝐶𝑜2,5 𝑆𝑛0,5 𝐵𝑂5 with 82 𝐾. The non-magnetic open-shell 𝐻𝑓 4+ (5𝑑 0 ) and 𝑍𝑟 4+ (4𝑑 0 )
seem to be less effective in strengthening magnetic interactions than the closedshell 𝑆𝑛4+ (4𝑑10 ) On the other hand, the diamagnetic dilution of 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 with the
non-magnetic 𝐼𝑛3+ ions is even less effective and the magnetic transition
temperature only reaches 47 𝐾. All of these compounds exhibit a two-dimensional
magnetic character.
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Concerning ludwigites containing mostly the 𝑁𝑖 ion (here called of 𝑁𝑖 ludwigites),
the effects of the presence of a second ion in the structure are very similar to those
produced in 𝐶𝑜 ludwigite. The induces a strengthening of the magnetic
interactions raising the temperature of magnetic transition up to 140 𝐾 for
𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5. This is the highest magnetic transition temperature, involving all
spins, registered so far for a ludwigite. The magnetic order is ferrimagnetic and of
a three-dimensional nature. On the other hand, the presence of the non-magnetic
ion 𝐼𝑛3+ drastically reduces the magnetic transition temperature up to 37 𝐾 for
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5, but the magnetic correlations in this compound seem to extend well
above the magnetic transition temperature.
In all these compounds, the ions 𝐶𝑟 3+ , 𝐻𝑓 4+ and 𝑍𝑟 4+ occupy almost exclusively
the 4 sites of the structure, while the 𝐼𝑛3+ is spreaded throughout all the sites of
the structure. In the thesis, we will discuss the effects caused by the specific
position of the doping ion on the magnetic properties shown by these compounds.

Keywords: Oxiborates, ludwigites, magnetism, ferrimagnetism, dimensional
crossover, super-superexchange interactions.
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1

Capítulo
Introdução

A variedade de comportamentos físicos observados nos oxiboratos tem sido
atribuído a combinação de fortes correlações e a baixa dimensionalidade destes
compostos. Em particular as ludwigitas, com fórmula unitária 𝑀2 𝑀′𝐵𝑂5, (𝑀 e
𝑀´são

íons

metálicos)

exibem

diferentes

propriedades

físicas

distintas:

ordenamento estrutural [1], ordenamento de carga [2,3], coexistência entre
paramagnetismo e ordem magnética [4], metamagnetismo [5], efeito magneto
calórico [5], vidro spin [6,7], entre outras propriedades. Em relação às aplicações
tecnológicas, alguns destes compostos são usados em osciladores de baixa
frequência [8] e também como anodo em baterias de lítio-sódio [9].
Estruturalmente as ludwigitas possuem quatro sítios cristalográficos distintos para
os íons metálicos os quais estão coordenados octaedralmente por oxigênios (ver
figura 1.1). Os octaedros correspondentes às mesmas posições cristalográficas são
organizados em uma fila ao longo do eixo 𝑐, compartilhando duas de suas quatro
arestas. De acordo com suas propriedades estruturais e magnéticas, esses
compostos são geralmente vistos como compostos por dois subsistemas, cada um
constituído em três filas paralelas coplanares de íons metálicos ao longo do eixo
c, conhecidas como escada de três pernas (3LL). Na escada 3 − 1 − 3, as pernas
externas contêm íons nos sítios 3, e as pernas centrais nos sítios 1. Os octaedros
dos mesmos sítios cristalográficos compartilham duas arestas, enquanto as
correspondentes a sítios diferentes compartilham o vértice. A distância entre dois
íons diferentes em um degrau da escada 3 − 1 − 3 é de aproximadamente 3,3 Å.
Analogamente, a escada 4 − 2 − 4 com íons nos sítios 4 e 2 difere do subsistema
anterior, pois todos os sítios nesta escada compartilham arestas. As distâncias
entre dois íons nos degraus desta escada é menor, aproximadamente 2,7 Å.
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Entre todas as ludwigitas que foram estudadas até agora, apenas três delas são
homometálicas, 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 [1,2,3], 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10] e 𝑀𝑛3 𝐵𝑂5 [11]. Devido à dificuldade
de sínteses, até agora somente existe informação estrutural sobre a ludwigita
𝑀𝑛3 𝐵𝑂5 [11]. Nessas três ludwigitas homometálicas, as pernas externas da escada
4 − 2 − 4 são ocupadas por íons metálicos trivalentes, enquanto os demais sítios
são ocupados por íons divalentes. Isto torna a escada 4 − 2 − 4 a mais
interessante, pois contém dois íons com valências diferentes e também porque as
distâncias entre os íons em um degrau desta escada são as menores encontradas
na estrutura. Deste modo, é esperado que as interações magnéticas mais fortes
ocorram na escada 4 − 2 − 4. A ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é particularmente interessante
porque o sítio 4 é ocupado por íons de 𝐶𝑜3+ em baixo spin (LS) dando lugar a
formação de planos magnéticos contendo íons de 𝐶𝑜2+ em alto spin (HS) nos sítios
1, 2 e 3 (figura 1.1b).

Figura 1.1. (a) Estrutura cristalina do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 projetada no plano ab. Os sítios 1, 2 e 3 são
ocupados por íons de 𝐶𝑜 2+ em HS e o sítio 4 (verde-azul) por íons de 𝐶𝑜 3+ em LS. Assim, planos
magnéticos contendo íons nos sítios 1, 2 e 3 são formados. Uma vista em perspectiva destes planos
é mostrada em (b). Quando o 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é dopado com íons magnéticos ou não magnéticos, estes se
posicionam preferencialmente no sítio 4.

Na ludwigita 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 , uma ordem de carga e a dimerização da rede (ligações
longas e curtas nos degraus se alternam ao longo da escada) ocorrem na escada
4 − 2 − 4 em ~283 𝐾 [1,2,3]. Cada degrau pode ser visto como três íons 𝐹𝑒 3+
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(tríade), em um estado de alto spin 𝑆 = 5/2, compartilhando um elétron extra
[2]. A escada 4 − 2 − 4 se ordena antiferromagneticamente abaixo de 112 𝐾,
enquanto a escada 3 − 1 − 3 permanece paramagnética. Abaixo de 76 𝐾, todo o
sistema se ordena magneticamente, e um arranjo complexo dos spins é
estabelecido [2,3,4]. Por outro lado, a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 possui
apenas uma única transição magnética em 42 𝐾, na qual todo o sistema se ordena.
Sendo que a última temperatura de transição, é menor do que a ludwigita 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5
[10,12].
Esse resultado é intrigante, pois os dois compostos citados têm estrutura e
configurações eletrônicas semelhantes. E embora a magnitude dos momentos
magnéticos envolvidos seja diferente nos dois compostos, isso não parece ser
suficiente para explicar a grande diferença das temperaturas de transição
magnética. Estudos de nêutrons da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 mostraram que, ao contrário
do esperado, os íons 𝐶𝑜3+ nos sítios 4 adotam um estado de baixo spin (LS) [12].
Deste modo, este composto pode ser visto como formado por planos magnéticos
com íons de 𝐶𝑜2+ nos estados de alto spin (𝐻𝑆) nos sítios 1, 2 e 3, que são
separados por íons 𝐶𝑜3+ não magnéticos que ocupam os sítios 4 (figura 1.1). Esses
planos magnéticos são separados por 4,665 Å e a interação magnética entre eles
ocorre apenas através da ligação 𝐶𝑜2+ − O − O − 𝐶𝑜2+ ou 𝐶𝑜2+ − O − 𝐶𝑜3+ (LS) −
O − 𝐶𝑜2+ (interações de supersupertroca). Neste caso as interações magnéticas
são menos efetivas, e isto explicaria por que a temperatura de transição magnética
do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é muito menor do que a do 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 .
Para um melhor entendimento das propriedades magnéticas da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 ,
foram feitas dopagens com íons não magnéticos [5,6,13], e íons magnéticos
[7,14,15]. No caso de desordem posicional, ou seja, quando o íon metálico dopante
ocupa aleatoriamente todos os sítios disponíveis, as interações magnéticas são
enfraquecidas ou pela presença de íons não magnéticos ou pela frustração
decorrente da desordem magnética, estabelecendo um estado de vidro spin
[6,7,14]. Quando o dopante é um íon não magnético que ocupa exclusivamente o
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sítio 4, as interações magnéticas são fortalecidas, resultando em um aumento da
temperatura de transição magnética. É o caso de 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2, em que os íons 𝑆𝑛
ocupam exclusivamente os sítios 4 e a temperatura da transição magnética
aumenta drasticamente, de 42 𝐾 no composto puro 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , para 82 𝐾 no
composto dopado com 𝑆𝑛 [13]. Esta é uma das mais altas temperaturas de
transição magnética nas ludwigitas com uma única temperatura de transição.
Neste composto, o 𝑆𝑛4+ ocupa metade dos sítios 4 [13], fazendo com que os íons
restantes nos sítios 4 assumam o estado de valência 2+. Ou seja, os íons 𝐶𝑜3+ 𝐿𝑆
nos sítios 4 são substituídos pelos íons 𝐶𝑜2+ 𝐻𝑆 e pelo íon não magnético 𝑆𝑛4+ .
Assim, na ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2, as camadas magnéticas compostas de íons
𝐶𝑜2+ 𝐻𝑆 nos sítios 1, 2 e 3 são acopladas pela interação de troca dada pelos íons
𝐶𝑜2+ 𝐻𝑆 nos sítios 4. Este fato, juntamente com a ausência de interações de
duplatroca, explicaria a alta temperatura de transição magnética quando
comparada com a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . Resultados similares foram
encontrados na ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 dopada com 𝐴𝑙, onde os íons 𝐴𝑙 3+ ocupam
principalmente os sítios 4 e a temperatura de transição magnética é elevada até
57 𝐾 [5]. Neste caso, a presença de 𝐶𝑜2+ nos sítios 4 é a que fortalece as interações
magnéticas através do acoplamento das camadas magnéticas. Isso ocorre porque
uma pequena proporção dos íons 𝐴𝑙 3+ também prefere ocupar o sítio 2 [5]. A grosso
modo, a diferença entre a temperatura de transição magnética do 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 e
do 𝐶𝑜4,76 𝐴𝑙1,24 (𝐵𝑂5 )2 parece estar relacionada ao número de 𝐶𝑜2+ 𝐻𝑆 nos sítios 4.
Tentativas de colocar outros íons magnéticos apenas nos sítios 4, de maneira a
fortalecer as interações magnéticas, até agora não foram bem-sucedidas. Isso
ocorre porque, em geral, os íons magnéticos tendem a ocupar mais de um sítio
cristalográfico [14,16]. Por exemplo, no 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5, os íons 𝐹𝑒 3+ ocupam diferentes
sítios, mas preferencialmente os sítios 4 seguidos pelos sítios 2 [14,16]. Uma
transição magnética observada em ~115 𝐾 foi atribuída ao ordenamento parcial
de regiões ricas em 𝐹𝑒 da escada 4 − 2 − 4. Este fato lembra a transição magnética
parcial observada em 112 𝐾 na ludwigita 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 . E um pico a ~70 𝐾 na

34

suscetibilidade ac foi interpretado como um congelamento dos spins restantes [14].
Alternativamente, este pico em 70 𝐾 foi associado à dinâmica das paredes dos
domínios antiferrimagnéticos [16]. Nenhuma ordem magnética clara dos spins foi
observada nestes compostos. A dopagem da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com íons não
magnéticos induz frustração, não deixando que uma ordem magnética de longo
alcance seja estabelecida. Isto nos motivou a dopar a ludwigita de 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com
𝐶𝑟, um íon magnético com raio iônico muito próximo do 𝐶𝑜3+ em alto spin, e que
segundo as regras de Goodenough-Kanamori [17], criaria muita pouca frustração
no composto. Os resultados mostraram que realmente a introdução do 𝐶𝑟 no
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 fortalece as interações magnéticas e eleva a temperatura de transição
magnética, de 42 𝐾 para o 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 puro, para até 120 𝐾 no 𝐶𝑜2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . O
𝐶𝑟 3+ ocupa principalmente os sítios 4 e parece causar menos frustração magnética
quando comparado ao 𝐹𝑒 3+ no 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 . O sistema magnético bidimensional
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 passa para um sistema tridimensional quando a quantidade de 𝐶𝑟
aumenta.
Como foi dito, a temperatura de transição magnética do 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 alcança
82 𝐾, e até agora é uma das mais altas envolvendo todos os spins do composto.
Um problema que ainda não foi abordado, é qual o papel que o íon não magnético
desempenha no mecanismo de troca das ludwigitas. No 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 metade dos
íons magnéticos 𝐶𝑜2+ nas camadas 1 − 2 − 3 são separados pelos cátions nãomagnéticos de 𝑆𝑛 nos sítios 4, e o acoplamento magnético é resultado do
mecanismo de supersupertroca (SSE). Existem vários caminhos de SSE, e a
interação entre íons 𝐶𝑜2+ em diferentes camadas 1 − 2 − 3 é realizada através das
ligações 𝐶𝑜 − 𝑂 − 𝑆𝑛 − 𝑂 − 𝐶𝑜, envolvendo um ou dois ligantes em ponte, com
ângulos de 𝐶𝑜 − 𝑆𝑛 − 𝐶𝑜 entre 93° e 151° [13]. O 𝑆𝑛4+ tem a camada 4𝑑10
fechada, e não se espera que ele desempenhe um papel importante nas interações
de troca. No entanto, resultados experimentais e cálculos de interação no
𝑆𝑟2 𝑂𝑠𝐵𝑂6 (𝐵 = 𝑆𝑐, 𝑌, 𝐼𝑛) [17,18,19] e no 𝑆𝑟2 𝐶𝑢𝐵𝑂6 (𝐵 = 𝑇𝑒, 𝑊) [21], indicam
que íons não magnéticos com camada 𝑑 0 aberta induzem interações magnéticas
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de troca mais fortes se comparado com as camadas 𝑑10 fechadas. Deste modo,
seria esclarecedor dopar as ludwigitas 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com íons não magnéticos de camada
𝑑 0 aberta (posicionados exclusivamente nos sítios 4), a fim de determinar o papel
do íon não magnético no fortalecimento (ou não) das interações magnéticas nas
ludwigitas. Devemos ressaltar que, dadas as condições da síntese, uma das tarefas
mais difíceis é dopar o 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com o íon não magnético ocupando exclusivamente
os sítio 4, como ocorre no 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13]. Por exemplo, o 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 já foi dopado
com o 𝑇𝑖 4+ não magnético de camada aberta 3𝑑 0 , porém o 𝑇𝑖 ocupa
aleatoriamente os sítios 1 e 4, produzindo desordem nas interação de troca e
levando o sistema a um estado de vidro spin [6]. Portanto, o 𝐶𝑜5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2 não
permite uma avaliação correta do fortalecimento das interações magnéticas.
Similarmente, no 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 dopado com 𝐺𝑎, o 𝐺𝑎3+ com camada fechada 4𝑑10
ocupa os sítios 2 e 4, e foi observada uma diminuição da temperatura de transição
magnética [22].
Nesta tese, será estudado a diluição diamagnética do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 (𝑇𝑁 = 42 𝐾) com os
íons não magnéticos de camada aberta 𝐻𝑓 4+ (5𝑑 0 ) e 𝑍𝑟 4+ (4𝑑 0 ). Medidas de
difração de raios X mostraram que estes íons ocupam quase que exclusivamente
o sítio 4. E a dopagem aumentou drasticamente a temperatura de transição
magnética, atingindo 71 𝐾 para o 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 72 𝐾 para o 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2,
valores próximos aos encontrados no 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 com 82 𝐾. Essa pequena
diferença nas temperaturas da transição magnética pode esclarecer o papel do íon
não magnético nas interações de troca 𝑆𝑆𝐸 𝐶𝑜2+ − 𝑂 − 𝐴 − 𝑂 − 𝐶𝑜2+ (𝐴 = í𝑜𝑛
não magnético). Distorções criadas pelos tamanhos dos diferentes íons não
magnéticos podem também desempenhar um papel importante.
Por outro lado, quando o íon dopante não magnético é trivalente 𝐴𝑙 3+ [5] e 𝐺𝑎3+
[22] (ocupando preferencialmente o sítio 4) os efeitos causados pela dopagem
dependem drasticamente do tipo de íon não magnético [5,13,21]. Por exemplo, o
íon de camada fechada 𝐴𝑙 3+ (𝑝6 ) fortalece as interações magnéticas elevando o 𝑇𝑐
para 57 𝐾 [5], enquanto que o íon de camada fechada 𝐺𝑎3+ (𝑑10 ) enfraquece as
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interações magnéticas diminuindo o 𝑇𝑐 para 37 𝐾 [22]. No caso da dopagem com
𝐴𝑙 3+ , o aumento do 𝑇𝑐 foi atribuído ao aparecimento de 𝐶𝑜2+ em HS no sítio 4
acoplando as camadas magnéticas. Por outro lado, a presença do 𝐺𝑎3+ parece
induzir uma mudança do estado de spin do 𝐶𝑜3+ no sítio 4, aumentando o número
de interações de troca concorrentes e consequentemente criando frustração, porem
esta é ainda uma hipótese e precisa de mais estudos para sua comprovação. Nesta
tese estudamos os efeitos da dopagem da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com o íon trivalente

não magnético de camada fechada 𝐼𝑛3+ (𝑑10 ) para tentar entender melhor o papel
dos íons não magnéticos no fortalecimento/ enfraquecimento das interações de
troca. Mostraremos aqui que a dopagem do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com 𝐼𝑛 aumenta o 𝑇𝑐 em
somente 2 𝐾 em relação ao composto puro 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 .
Apesar da ludwigita 𝑁𝑖3 𝐵𝑂5 nunca ter sido sintetizada, as ludwigitas
heterometálicas contendo majoritariamente íons de 𝑁𝑖 (que daqui em diante
chamaremos de ludwigitas de 𝑁𝑖) são as mais abundantes na literatura [15,22–
26]. No entanto, apesar de serem as mais numerosas, muitos trabalhos na
literatura fornecem apenas informações estruturais. São poucas as ludwigitas
heterometálicas de 𝑁𝑖 que foram estudadas estrutural, magnética e termicamente.
Dentre estes compostos, cinco se destacam, sendo dois deles contendo, além do
íons de 𝑁𝑖, íons magnéticos: 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 [27], 𝑁𝑖2 𝑀𝑛𝐵𝑂5 [24,25], e três contendo
íons não magnéticos 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2 [23], 𝑁𝑖5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2[15] e 𝑁𝑖2 𝐴𝑙𝐵𝑂5 [24]
Em relação às ludwigitas de 𝑁𝑖 contendo íons não magnéticos, são poucas as
informações disponíveis. No 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2 , os sítios 4 são compartilhados por íons
de 𝐺𝑒 4+ (3𝑑10 ) e 𝑁𝑖 2+ (3𝑑8 ) de forma aleatória na proporção 0,5: 0,5. Este
composto não exibe uma ordem magnética envolvendo todos os spins e sim uma
ordem parcial ou vidro spin em ~87 𝐾 [23]. Por outro lado, no 𝑁𝑖5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2, o íon
não magnético 𝑇𝑖 4+ (𝑝6 ) também ocupa o sítio 4 de forma aleatória, entretanto
este composto possui uma ordem magnética de longo alcance, envolvendo todos
os spins do composto, em 78 𝐾 [15]. Ainda não é bem entendida a diferença de
comportamento magnético de estes dois compostos isoestruturais e isoeletrônicos.
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Recentemente foi publicado um trabalho sobre a ludwigita de 𝑁𝑖 contendo um
íon trivalente não magnético 𝐴𝑙 3+ (𝑝6 ): 𝑁𝑖2 𝐴𝑙𝐵𝑂5 [24]. O 𝐴𝑙 3+ ocupa todos os
sítios da estrutura e o composto sofre uma ordem antiferromagnética de longo
alcance em 38 𝐾 de natureza tridimensional [24]. Esta temperatura de transição
magnética é a menor de todas as ludwigitas de 𝑁𝑖 estudadas até agora. A
coexistência de desordem posicional e ordem magnética de longo alcance, são
resultados curiosos, e nos levaram a investigar outro composto já reportado na
literatura, a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Medidas de difração de raios X mostraram que
este composto possui uma desordem posicional dos íons não magnéticos
𝐼𝑛3+ (4𝑑10 ), que ocupam todos os sítios, mas preferencialmente o sítio 4. Medidas
de calor específico mostraram que ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 possui uma ordem
magnética de longo alcance em 35 𝐾 de natureza bidimensional.
Por outro lado, as ludwigitas de 𝑁𝑖 contendo íons magnéticos exibem
comportamento bem mais complexos. No 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5, os íons 𝐹𝑒 3+ ocupam
exclusivamente o sítio 4, e uma transição magnética foi observada em ~105 𝐾.
Medidas de calor específico e magnetização mostraram que este composto não
possui uma ordem magnética bem definida, e sofre um congelamento de spin em
baixas temperaturas [27]. A transição magnética observada em 105 𝐾 foi atribuída
ao ordenamento parcial de regiões ricas em 𝐹𝑒 da escada 4 − 2 − 4 [20]. Por outro
lado, no 𝑁𝑖2 𝑀𝑛𝐵𝑂5 , o 𝑀𝑛3+ ocupa todos os sítios cristalográficos gerando uma
forte competição entre as interações de troca [25]. Medidas de magnetização
mostraram uma anomalia em ~85 𝐾 e, com a ajuda dos cálculos de integrais de
troca, um ordenamento antiferromagnético de vários subsistemas magnéticos foi
proposto nesta temperatura [25]. No entanto, quando 𝑁𝑖2 𝑀𝑛𝐵𝑂5 é dopado com
o 𝑀𝑛4+ , o sítio 4 passa ser ocupado randomicamente por três íons:
𝑀𝑛4+ , 𝑀𝑛3+ 𝑒 𝑁𝑖 2+ ,

gerando

mais

frustrações

nas

interações

magnéticas,

entretanto este composto possui o 𝑇𝐶 ligeiramente maior, cerca de 100 𝐾 [26].
Aqui também foi proposto a existência de vários subsistemas magnéticos, porém
um pouco mais desordenados que o composto estudado na referência 21. Assim,
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parece ser que os íons magnéticos (𝐹𝑒 e 𝑀𝑛) criam frustração impedindo uma
ordem magnética que envolva todos os spins do composto. Isto nos levou a
sintetizar e estudar as propriedades estruturais e magnéticas da ludwigita
𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5. O 𝐶𝑟 3+ ocupa preferencialmente o sítio 4 e uma transição magnética
de longo alcance é observado em 140 𝐾. Esta é a mais alta temperatura de
transição magnética, envolvendo todos os spins do composto, observada numa
ludwigita. A natureza magnética do 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 é tridimensional, similar à
mostrada pela ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 [28].
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Capítulo

2

Ludwigitas
2.1 Estrutura
Primeiramente será dado uma introdução sobre os compostos que serão abordados
aqui nesta tese, as ludwigitas. As ludwigitas são oxiboratos que se cristalizam com
a forma ortorrômbica. Esses compostos pertencem ao grupo especial Pbam e
possuem os parâmetros de rede 𝑎  9 Å, 𝑏  12 Å, 𝑐  3 Å,  =  =  = 90
(Figura 2.1) [4,10,11]. A estrutura cristalográfica das ludwigitas apresenta 4 sítios
cristalográficos distintos, onde um íon metálico ou alcalino terroso ocupa o interior
dos octaedros de oxigênio. De acordo com as propriedades magnéticas e
estruturais mostradas por esses compostos, os sítios cristalográficos podem ser
reagrupados em duas subestruturas que são chamadas, escada de três pernas
(3LL). A primeira subestrutura chamada de escada de 3 pernas é formada pelos
sítios cristalográficos 3 − 1 − 3, onde nessa subestrutura os octaedros de oxigênio
são unidos pelos vértices (figura 2.2) e se estendem ao longo do eixo c. A segunda
subestrutura é formada pelos sítios 4 − 2 − 4 e os octaedros são unidos pelas
arestas (figura 2.3). A distância entre os sítios 2 − 4 gira em torno de 2,8 Å, já
entre os sítios 1 − 3 a distância está em torno de 3 Å. Nas subestruturas citadas,
a curta distância entre os sítios cristalográficos, principalmente entre os sítios 2 −
4, é umas das responsáveis pelas propriedades físicas observadas nas ludwigitas.
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Figura 2.1: Estrutura da ludwigita projetada no plano 𝒂 − 𝒃. Os sítios 2 e 4 são representados
pelos octaedros de cor roxa, e os sítios 1 e 3 pelos octaedros cor azul. As setas indicam as direções
dos eixos cristalográficos. A figura foi gerada utilizando o software Vesta [13,14].

Figura 2.2: Os sítios 1 e 3 contíguos são mostrados isolados do resto da estrutura. O cristal é
rotacionado gradualmente entorno do eixo 𝑏 de forma de exibir a escada de três pernas, formada
pelos íons metálicos nos sítios 3 − 1 − 3 ao longo do eixo 𝑐 [13,14].
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Figura 2.3: Sítios 2 e 4 contíguos são mostrados isolados do resto da estrutura. O cristal é rodado
gradualmente entorno de um eixo particular de forma a exibir a escada de três pernas formada
pelos íons metálicos nos sítios 4 − 2 − 4 ao longo do eixo 𝑐. [13,14].

2.2 Propriedades físicas
As ludwigitas são compostos que apresentam um grande número de propriedades
físicas, tais como: ordenamento de carga, coexistência de paramagnetismo e ordem
magnética, cadeias magnéticas aleatórias, ordenamento tipo vidro de spin, entre
outras.
As propriedades magnéticas desses compostos estão relacionadas aos diferentes
tipos de interações. Uma dessas interações, é a interação de supertroca, onde os
íons metálicos interagem magneticamente por intermédio dos íons de oxigênio que
estão presentes nos vértices dos octaedros. Já a interação de duplatroca envolve
a mobilização de um elétron devido a interação de sítios cristalográficos vizinhos.
As interações de duplatroca favorecem o ordenamento do tipo ferromagnético, já
as interações de supertroca favorecem as interações antiferromagnético.
Dentre as interações citadas, há ainda nas ludwigitas, diversos tipos de interações
físicas presentes que se encontram em competição. O fortalecimento de uma
determinada interação irá depender dos íons que compõe o sistema.
Como já é sabido, as ludwigitas podem ser classificas em 2 subgrupos: as
homometálicas, e as heterometálicas. Primeiramente iremos tratar das ludwigitas
homometálicas e posteriormente as heterometálicas.
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2.3 Ludwigitas Homometálicas
2.3.1 Ludwigita Fe3BO5
A ludwigita homometálica 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5, é a ludwigita que foi mais amplamente
estudada e reportada na literatura. Esse composto é importante devido a ampla
gama de propriedades físicas que apresenta. Esse composto apresenta um
ordenamento de carga, e até o momento, é a única ludwigita na qual foi
identificado uma transição estrutural. O ordenamento de carga observado, foi
reportado por M. Mir e outros autores [1], através de medidas de espectroscopia
Mössbauer e difração de raios X, que mostraram que à 283 𝐾 há um
reordenamento da escada (4 − 2 − 4). Neste ordenamento, os íons do sítio 2 se
deslocam alternadamente ao longo de cada degrau da escada, fazendo com que o
sítio 4 se transforme em dois sítios distintos designados por sítios 4𝑎 e 4𝑏 na
Figura 2.4 [1].

Figura 2.4: Transição estrutural da ludwigita 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 . Ao lado esquerdo, é mostrada a
estrutura a temperaturas superiores a 283 𝐾. Ao lado direito, é mostrada a estrutura para
temperaturas inferiores a 283 𝐾. C’=2c [3].

A 300 𝐾 observa-se também uma mudança na carga dos íons metálicos. Acima
de 300 𝐾 os sítios 2 e 4 (da escada 4 − 2 − 4) são ocupados por 𝐹𝑒 3+ , e na escada
3 − 1 − 3 todos os íons são 𝐹𝑒 2+ . A contagem eletrônica por célula unitária mostra
que a escada 4 − 2 − 4 possui um elétron adicional por degrau. Este elétron está
localizado principalmente no sítio 2.
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Medidas de espectroscopia Mössbauer mostraram que uma fração dos íons de 𝐹𝑒
presentes na escada 4 − 2 − 4 se ordenam magneticamente abaixo de 112 𝐾
(Figura 2.5) enquanto que os íons de 𝐹𝑒 na escada 3 − 1 − 3 permanecem no
estado paramagnético. Estes resultados estão em plena concordância com os
resultados de difração de nêutrons [3] , calor especifico [29] e magnetização [30]
(figuras 2.6 e 2.7).

Figura 2.5: A figura à esquerda mostra as medidas de espectroscopia Mössbauer em pó para a
ludwigita de Fe, podemos notar uma transição antiferromagnética em 112 𝐾. E na figura à direita
é mostrado o campo hiperfino dos íons de 𝐹𝑒 em função da temperatura [2][4].

Neste composto, o ajuste da parte paramagnética das medidas de magnetização
forneceu uma temperatura de Curie-Weiss de 𝜃𝐶𝑊 = −485 𝐾, que nos indica a
presença de interações antiferromagnéticas fortes. M. Mir e outros autores [1],
realizaram o ajuste do inverso da curva da susceptibilidade magnética e obtiveram
um valor para o momento efetivo por íon de 6,6 𝜇𝐵 (16,16 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.), para a
ludwigita homometálica 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 . Este valor é muito semelhante ao obtido se
levado em conta a contribuição do momento angular orbital de cada íon de 𝐹𝑒 2+ ,
𝑝𝑒𝑓𝑓 = √𝐽(𝐽 + 1) = 6,7 𝜇𝐵 . Este fato está em concordância com as curvas de
histerese magnética em baixas temperaturas, que são bastante alargadas e
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mostram que o momento angular orbital do 𝐹𝑒 2+ não está completamente
apagado [1].

Figura 2.6: Medidas de calor específico das ludwigitas
homometálicas de 𝐹𝑒 e 𝐶𝑜 [10]. Fica claro nas medidas de calor
específico que a ludwigita homometálica 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 possui uma
transição parcial em 112 𝐾 e uma transição total em 74 𝐾. Já a
ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 possui apenas uma transição
total em 42 𝐾 [10].

As medidas de difração de nêutrons realizadas na ludwigita heterometálica de 𝐹𝑒
mostraram um ordenamento antiferromagnético, em 82 𝐾, dos íons da escada
4 − 2 − 4 ao longo do eixo-b (↑↓↑), enquanto os íons da escada 3 − 1 − 3
permanecem paramagnéticos (figura 2.7 lado esquerdo). Para a temperatura de
10 𝐾 (figura 2.7 a direita), as medidas de nêutrons mostraram que o composto
sofre um reordenamento de sua estrutura magnética. Nesta temperatura (10 𝐾),
os íons da escada 4 − 2 − 4 se ordenam antiferromagnéticos ao longo do eixo-b (↑
↓↑), enquanto os íons do sítio 3 se ordenam ferro ao longo do eixo-a (→) e por
último, o sítio 1 se ordena antiferro com os íons do sítio 3 (←) ao longo do eixo-a
(figura 2.7) [3].
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Figura 2.7: Arranjo da estrutura magnética a 82 𝐾 (esquerda) e 10 𝐾 (direita) da ludwigita
homometálica de 𝐹𝑒. A 82 𝐾: 𝐹𝑒1 e 𝐹𝑒3: branco (paramagnético); 𝐹𝑒2: cinza, 𝐹𝑒4: preto. A 10 𝐾:
𝐹𝑒1 e 𝐹𝑒3: cinza-claro, 𝐹𝑒2: cinza-escura, 𝐹𝑒4: preto [3]

Entre 112 𝐾 e 74 𝐾 há uma coexistência de ordem paramagnética e
antiferromagnética. E abaixo de 74 𝐾 todo o composto se ordena magneticamente.
Abaixo de 74 𝐾 as curvas de histereses (figura 2.8) ficam abertas (com o campo
coercitivo aumentando com o decréscimo da temperatura) e o campo magnético
hiperfino sentido pelos núcleos de 𝐹𝑒 aumentam mais rapidamente (figura 2.5)
[2,4].
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Figura 2.8: Isotermas da magnetização versus campo magnético. Acima e abaixo da transição a
74 𝐾, na ludwigita homometálica de 𝐹𝑒 [4].

2.3.2 Ludwigita Co3BO5
A primeira ludwigita homometálica sintetizada foi a ludwigita de 𝐶𝑜, 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5
[26,29]. Esse composto possui sua estrutura cristalina muito semelhante a
ludwigita homometálica de 𝐹𝑒. O 𝐶𝑜 é um metal de transição 3d, assim como o
𝐹𝑒, e possui 2 estados de oxidação 2 + e 3 +. Apesar de serem compostos bastante
parecidos estruturalmente, o 𝐶𝑜 e o 𝐹𝑒 possuem momentos magnéticos diferentes
e

por

consequência,

vão

apresentar

propriedades

magnéticas

distintas

[1,2,10,12,27]. Algumas das propriedades magnéticas es estruturais são mostradas
na tabela 2.1.
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Tabela 2.1: Principais propriedades físicas das ludwigitas homometálicas de 𝐶𝑜 e 𝐹𝑒
[1,2,10,12,27,30].

Propriedade

Transição estrutural

Ordenamento de carga

Spin crossover

Co3BO5

Fe3BO5

Anomalia nos
parâmetros estruturais
abaixo de 500 𝐾 [32]

283 𝐾

Acima de 400 𝐾

Abaixo de 300 𝐾

Transição gradual do
estado de spin do 𝐶𝑜3+ .
Abaixo de 43 𝐾 está no
estado LS e acima de
300 𝐾 no estado HS

Não

Ordenamento magnético
(TN)

A 42 𝐾, ferromagnético
fraco

A 112 K,
antiferromagnético.
A 74 𝐾, ferromagnético
fraco.
A 30 𝐾,
antiferromagnético.

Temperatura de CurieWeiss 𝜃𝑐𝑤
Momento magnético do
íon 2 +
Momento magnético do
íon 3 +
Temperatura de Debye
D

−25 𝐾

−485 𝐾

𝑆 = 3/2

𝑆 = 2

𝑆 = 2

𝑆 = 5/2

140 𝐾

106 𝐾

𝑏

𝑎

Escada 3 − 1 − 3

í𝑜𝑛𝑠 2 +

í𝑜𝑛𝑠 2 +

Escada 4 − 2 − 4

í𝑜𝑛𝑠 2 + 𝑒 3 +

í𝑜𝑛𝑠 2 + 𝑒 3 +

Eixo de fácil
magnetização

A ludwigita 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 possui um ordenamento magnético parcial a 112 𝐾 e um
ordenamento total na temperatura de 74 𝐾 [1,2] (figura 2.6). Já a ludwigita de
𝐶𝑜 possui apenas um ordenamento antiferromagnético na temperatura de 42 𝐾
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(figura 2.6) [10,30]. Essa diferença na temperatura de ordenamento magnético se
deve principalmente à diferença dos momentos magnéticos (tabela 2.1). A
temperatura de Curie-Weiss (𝜃𝐶𝑊 = −25 𝐾), obtida através das medidas
magnéticas na ludwigita de 𝐶𝑜, é 20 vezes menor que da ludwigita de 𝐹𝑒. O ajuste
das medidas de magnetização feitas por D. C. Freitas e outros autores [10],
mostrou um momento efetivo por íon de 4.16 𝜇𝐵 (𝑝𝑒𝑓𝑓 = 10,18 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.).
Já os ajustes realizados nas medidas de calor específico em baixas temperaturas,
mostraram que a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 possui a seguinte dependência
em relação a temperatura [10]:
𝐶 = 𝛾𝑇 + 𝛽𝑇 3

(2.1)

Onde os coeficientes 𝛾 e 𝛽 são a contribuição eletrônica e da rede para o calor
específico, respectivamente. Os coeficientes do ajuste são mostrados na figura 2.9
[10].

Conforme será discutido mais a frente desta tese, o caso da ludwigita

homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 cabe um reinterpretação das medidas de calor específico,
já que essas medidas foram realizadas antes que as medidas de nêutrons tivessem
sido feitas [12].

Figura 2.9: Ajuste das medidas de calor específico da ludwigita homometálicas de 𝐶𝑜 [10]. Os
coeficientes dos ajustes são mostrados dentro dos gráficos.
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Podemos notar pela temperatura de Debye, 𝐷 = 140 𝐾, que possivelmente há
neste composto uma transição estrutural, assim como é observado na ludwigita
de 𝐹𝑒. Como foi observado por C. W. Galdino e outros autores [32], a ludwigita
homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 possui uma anomalia nos parâmetros de rede em altas
temperaturas (figura 2.10). Foi observado, que os parâmetros de rede b, c e o
volume aumentam com a temperatura. E este aumento do volume, pode estar
relacionada à uma transição estrutural do composto [32].

Figura 2.10: Parâmetros de rede em função da temperatura para
ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . Acima da temperatura de 300 𝐾
é observado um aumento dos parâmetros de rede b e c e do
volume [32].
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Outro fato também observado na ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , foi o aumento
do momento magnético efetivo (𝑃𝑒𝑓𝑓 ) acima de 250 𝐾

(figura 2.11).

Diferentemente do que havia sido observado por D. C. Freitas e outros autores
[10], C. W. Galdino e outros autores [32] observaram um momento efetivo de
4.87 𝜇𝐵 (por íon) para temperaturas acima de 300 𝐾. As mudanças estruturais
observadas e o aumento do momento magnético efetivo, de 4.16 para 4.87, foram
interpretadas pela referência [32] como a transição do 𝐶𝑜3+ LS do sítio 4, para
𝐶𝑜3+ HS, gerando assim, um crossover de spins em altas temperaturas na
ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [32].

Figura 2.11: Ajuste do inverso da susceptibilidade magnética para a
ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . A linha vermelha mostra que o
composto segue a lei de Curie-Weiss acima de 300 𝐾 [32].

Antes dos experimentos de difração de nêutrons [12], não era claro a estrutura
magnética da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . Até então, achava-se que devido
a presença de íons de 𝐶𝑜2+ e 𝐶𝑜3+ em alto spin, haveria uma competição entre as
interações de supertroca e duplatroca desses íons. E essa competição entre as
interações magnéticas acabaria por enfraquecer o magnetismo e diminuir a
temperatura de ordenamento magnético até 42 𝐾 se comparada a ludwigita de
𝐹𝑒, com uma temperatura de transição magnética de 112 𝐾 ou 74 𝐾 que é a
temperatura onde todos os spins se ordenam magneticamente. Somente quando
medidas de nêutrons foram realizadas, mostrou-se que a estrutura magnética era
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mais simples do que se pensava. Um fato que chamou a atenção, foi que o 𝐶𝑜3+
presente no sítio 4 estava em um estado de baixo spin e não contribuía para o
magnetismo do composto (tabela 2.2) [12].

Foi observado uma ordem tipo

antiferromagnética dos 𝐶𝑜2+ presentes na escada 3 − 1 − 3, no plano 𝑎 − 𝑏 (figura
2.12). O 𝐶𝑜 do sítio 2 se orientava ferromagneticamente com o sítio 3 (figura 2.12).
Dessa forma, o magnetismo nas pernas da escada 4 − 2 − 4 é enfraquecido, já que
apenas o sítio 2 contribui magnéticamente. Medidas de nêutrons mostraram que
o eixo de fácil magnetização, eixo b, estava em concordância com as medidas de
magnetização da referência [16] (figura 2.13).

Figura 2.12: A estrutura magnética da ludwigita de 𝐶𝑜, obtida através de medidas de difração de
nêutrons. O 𝐶𝑜 que ocupa o sítio 4, está em um estado de low-spin [12].

Assim, o composto pode ser visto como formado por planos magnéticos formados
pelos íons magnéticos 𝐶𝑜2+ em alto spin nos sítios 1, 2 e 3, separados por íons não
magnéticos de 𝐶𝑜3+ (LS) nos sítios 4. Estes planos estão separados por uma
distância de 2,663 Å (Figura 2.12) poderia indicar os planos com linhas
pontilhadas). A presença do íons 𝐶𝑜3+ em baixo spin parece desacoplar estas
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camadas magnéticas e ser o responsável pela baixa temperatura de transição
magnética observada na ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 .
Tabela 2.2: Momentos magnéticos da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 para a temperatura 2 𝐾 para
cada direção, com unidade 𝜇𝐵 . M representa o módulo o vetor momento magnético [12].

Figura 2.13: Curvas de histerese da ludwigita homometálica de 𝐶𝑜
para várias temperaturas. (a) Magnetização na direção b, (b)
magnetização na direção c, (c) magnetização nas direções a, b, e c a
𝑇 = 2 𝐾 [16].
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O estado de baixo spin do 𝐶𝑜3+ no sitio 4 foi relacionado com as distâncias entre
o íon metálico e os oxigênios no octaedro [12]. Neste caso, há uma distância mínima
que permite que o 𝐶𝑜 do sítio 4 esteja em um estado de alto spin. Caso contrário
esse íon passa para um estado de baixo spin. Para a ludwigita de 𝐶𝑜 essa distância
mínima é ~1,93 Å (figura 2.14).

Figura 2.14: Parte superior da figura mostra a média da distância entre as
4 ligações 𝐶𝑜 − 𝑂 em função da temperatura. A parte debaixo da figura
mostra as distâncias das ligações entre 𝐶𝑜 − 𝑂 no sítio 4 da ludwigita
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 em função da temperatura [12].

Agora iremos abordar as ludwigitas heterometálicas. É importante fazer uma
divisão entre as ludwigitas dopadas com íons não magnéticos e as dopadas com
íons magnéticos.
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2.4 Ludwigitas heterometálicas dopadas com íons não
magnéticos.
2.4.1 Ludwigita Co5Sn(BO5)2
A primeira ludwigita heterometálica que será tratada aqui nesta tese, é a ludwigita
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2. Esse composto é importante pois irá servir de comparação para os
compostos dopados com íons não magnéticos, que serão abordados aqui nesse
trabalho.
A ludwigita de 𝐶𝑜 dopada com 𝑆𝑛, foi estudada com diversas técnicas
experimentais pela referência [13]. Neste composto, medidas de difração de raiosX em monocristal e espectroscopia Mössbauer (figura 2.15) mostraram que o íon
dopante, 𝑆𝑛, entra em apenas um sítio cristalográfico, o sítio 4. As medidas de
espectroscopia Mössbauer também mostraram que o 𝑆𝑛 possui apenas um estado
de oxidação, que é 4 + [13]. Este sítio é igualmente ocupado por íons de 𝐶𝑜2+ e
𝑆𝑛4+ .
Através do ajuste das medidas de magnetização em função da temperatura (figura
2.16), foi possível obter o momento magnético efetivo e a temperatura de CurieWeiss. O valor da temperatura de Curie-Weiss obtida para a ludwigita de
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2, 𝜃𝐶𝑊 = −35,2 𝐾, é bastante próximo ao da ludwigita homometálica
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 (−25 𝐾), isto indica que ambos os compostos possuem a presença de
interações antiferromagnéticas. O momento magnético efetivo encontrado para
ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 foi de 11,13 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.. Ao analisarmos a contribuição
magnética por íon, foi observado o momento magnético de 4,98 𝜇𝐵 por íon de
𝐶𝑜2+ . Este valor do momento efetivo por íon 𝐶𝑜2+ é bastante próximo ao valor
experimental reportado da literatura, cerca de 4,8 𝜇𝐵 [13].
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Figura 2.15: Espectros Mössbauer da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 em
função da temperatura, utilizando a fonte Mössbauer 119𝑆𝑛 [13].

Figura 2.16: Curvas de FC e ZFC com campo aplicado de 0,1 e 1 T
da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13].
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Medidas magnéticas, calor específico e espectroscopia Mossbauer do

119𝑆𝑛

(figura

2.15, 2.16 e 2.17) mostraram que uma transição magnética acontece em 82 𝐾. A
referência [13] também realizou ajustes nas medidas de calor específico da
ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 utilizando a equação 2.1, os resultados são mostrados na
tabela 2.3.
Na tabela 2.3 são mostrados ajustes das medidas de calor específico para várias
ludwigitas. E como podemos observar, os valores obtidos para o ajuste das
medidas de calor específico em baixas temperaturas, na ludwigita heterometálica
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2, são bastante próximos as demais ludwigitas reportadas na
literatura. Porém, o termo referente a contribuição eletrônica para o calor
específico, que também é associado a desordem do composto, é significativamente
menor que a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . Este fato, e a mudança na
temperatura de transição (82 𝐾), indicam que a ludwigita heterometálica
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 é magneticamente mais ordenada que o composto puro (tabela 2.3).

Tabela 2.3: Parâmetros do ajuste do calor específico de várias ludwigitas. O ajuste da ludwigita
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 mostra 𝛾 menor que as demais ludwigitas [13].
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Figura 2.17: Calor específico do 𝑪𝒐𝟓 𝑺𝒏(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 graficado como 𝑪/𝑻 versus 𝑻. As
outras medidas de calor específico foram tomadas das referências [13].

Um fato que chamou a atenção neste composto, foi o aumento significativo da
temperatura de ordenamento magnético. Como um íon não magnético fortaleceria
as interações magnéticas? A resposta, está no fato do 𝑆𝑛 entrar em um único sítio
da ludwigita de 𝐶𝑜, sítio 4; e também ao fato dele possuir apenas um estado de
oxidação, 4 +. A presença do 𝑆𝑛4+ no sítio 4, induz um estado de oxidação 2 +
para os íons de 𝐶𝑜 deste sítio. Deste modo, no sítio 4, onde na ludwigita
homometálica havia apenas 𝐶𝑜3+ em um estado de baixo spin, agora há íons de
𝐶𝑜2+ em alto spin. Assim, a presença do 𝐶𝑜2+ no sítio 4 além de reforçar o
magnetismo na escada 4 − 2 − 4, acopla magneticamente os planos formados pelos
íons nos sítios 1, 2 e 3 (plano 𝑎 − 𝑏) (figura 2.18). Assim, todos os íons de 𝐶𝑜 neste
composto possuem estado de oxidação 2 +, e estão em um estado de alto spin,
excluindo a interação de duplatroca. É de se pensar então que as interações
magnéticas são fortalecidas devido a existência de uma única interação magnética,
a supertroca.
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Figura 2.18: Estrutura magnética da ludwigita 𝑪𝒐𝟓 𝑺𝒏(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 , a presença do 𝑺𝒏 no sítio 4 da
ludwigita força a presença de um 𝑪𝒐𝟐+ no sítio 4.

2.4.2 Ludwigita Co4,76Al1,24(BO5)2

A ludwigita heterometálica de 𝐶𝑜 dopada com alumínio, é outro exemplo de um
composto dopado com íon não magnético onde um íon magnético fortalece as
interações magnéticas.
Como podemos observar, na figura 2.20, as medidas de calor específico realizadas
neste composto mostraram um aumento de cerca de 20% na temperatura de
ordenamento magnético se comparado ao composto puro. A temperatura de
ordenamento magnético passou de 42 𝐾, para 57 𝐾 quando dopada com 𝐴𝑙 [5].
Esse aumento da transição observado, está diretamente relacionado nas mudanças
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causadas pela posição do 𝐴𝑙 na estrutura. Nesse composto, o 𝐴𝑙 entra
majoritariamente no sítio 4 e em menor proporção nos sítios 1 e 2. As
características

estruturais

deste

composto

podem

estar

relacionadas

à

proximidade do raio iônico do 𝐴𝑙 3+ (0,545 Å ) ao raio iônico do 𝐶𝑜3+ no estado
de baixo spin (0,545 Å). Fazendo a comparação, o raio iônico do 𝐶𝑜3+ no estado
de alto spin (0,61 Å) é relativamente maior, e pode estar ausente neste composto.
A presença do 𝐴𝑙 3+ em diferentes sítios, induz que uma fração de 𝐶𝑜 no sítio 4
(pelo menos 20%) adote um estado de valência 2 +. Assim, a introdução do 𝐴𝑙 3+
leva ao aparecimento de 𝐶𝑜3+ em alto spin no sítio 4 (onde existia somente 𝐶𝑜3+
em baixo spin na ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 ). Deste modo, as interações
magnéticas são fortalecidas e elevam a temperatura de transição magnética.
Os ajustes da magnetização em função da temperatura na ludwigita
𝐶𝑜4,76 𝐴𝑙1,26 (𝐵𝑂5 )2, forneceram uma temperatura de Curie-Weiss 𝜃𝐶𝑊 = −57 𝐾 e
um momento efetivo por fórmula unitária de 𝜇𝑒𝑓𝑓 = 11,24 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.. Se for levado
em conta que todos os íons magnéticos do composto estão em um estado de alto
spin, o momento magnético seria: 𝑝 = √4(3,87)2 + 0,76(4,90)2 = 8,84 𝜇𝐵 . Porém,
considerando apenas o 𝐶𝑜2+ em alto spin, ou seja, 𝐶𝑜3+ com 𝑠 = 0, temos: 𝑝 =
7,74 𝜇𝐵 por íon. Em ambos os casos, podemos observar uma contribuição
significativa do momento angular orbital do íon 𝐶𝑜2+ para o momento magnético
total, esta característica já havia sido observadas nas ludwigitas 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10] e
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13].
Os ajustes realizados nas medidas de calor específico em baixas temperaturas
mostraram que diferentemente das demais ludwigitas vistas até agora, o calor
específico possui uma dependência quadrática em relação a temperatura:
𝐶 = 𝛼𝑇 2

(2.2)

O ajuste das medidas de calor especifico para a ludwigita 𝐶𝑜4,76 𝐴𝑙1,26 (𝐵𝑂5 )2 se
diferenciou bastante das demais ludwigitas já estudadas na literatura, pois para
o ajuste foi utilizado somente o parâmetro 𝛼, que possui dependência quadrática
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em relação a temperatura. A presença do termo 𝛼𝑇 2 é relacionado com a presença
de um magnetismo planar (figura 2.20) na estrutura do composto, como reportado
por D. C. Freitas e outros autores para a hulsita 𝐶𝑜𝑆𝑏 [33]. O ajuste das medidas
de calor específico forneceu 𝛼 = 1,94 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 3 para a medida realizada sem
campo aplicado e 𝛼 = 2,95 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 3 para a medida com campo aplicado de
9 𝑇.

Figura 2.19: Medida de calor específico (𝑪/𝑻 × 𝑻) para a ludwigita
𝑪𝒐𝟒,𝟕𝟔 𝑨𝒍𝟏,𝟐𝟒 (𝑩𝑶𝟓 )𝟐 . As medidas foram feitas com campos magnéticos aplicados
de 𝟎, 𝟑, 𝟓 𝒆 𝟗 𝑻 [5]
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Figura 2.20: Esquema da estrutura magnética da ludwigita 𝑪𝒐𝟒,𝟕𝟔 𝑨𝒍𝟏,𝟐𝟒 (𝑩𝑶𝟓 )𝟐 .

2.4.3 Ludwigita Co5Ti(BO5)2
Como mostrado anteriormente, quando a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é
dopada com íons não magnéticos, pode haver um fortalecimento das interações
magnéticas. Mas em outros casos, como acontece na ludwigita de 𝐶𝑜 dopada com
𝑇𝑖, a presença de um íon não magnético, 𝑇𝑖4+, causa um enfraquecimento das
propriedades magnéticas [6].
Na ludwigita 𝐶𝑜5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2, os íons de 𝑇𝑖 também entram majoritariamente no
sítio 4 mas há uma fração razoável de estes íons em todos os outros sítios. Isto
faz com que aconteça um enfraquecimento das interações magnéticas em todo o
composto. Assim, diferente das outras ludwigites dopadas com íons não
magnéticos, este composto não apresenta interação de longo alcance e um estado
de vidro spin é estabelecido.
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Medidas magnetização em função da temperatura e medidas de calor específico
realizadas na ludwigita 𝐶𝑜5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2, mostraram que em ~19 𝐾 o composto sofre
um congelamento de spin (figura 2.21) [6]. Os ajustes das medidas de
magnetização em função da temperatura forneceram um 𝜃𝐶𝑊 ~0 𝐾 e um momento
efetivo de 𝜇𝐵 = 10,95 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.. No caso desta ludwigita temos um 𝜃𝐶𝑊 bastante
distinto das demais ludwigitas, enquanto o momento efetivo observado é bastante
próximo dos demais compostos, como já era esperado, visto que a contribuição
dos íons de 𝐶𝑜.
Como podemos notar nas medidas de calor específico (figura 2.21), o composto
não possui uma ordem magnética de longo alcance, se comparado a outras
ludwigitas reportadas na literatura. Na figura 2.22, não vemos a presença de
nenhum pico referente a um ordenamento magnético neste material [6]. Os ajustes
das medidas de calor específico neste composto foram realizados utilizando um
termo linear (𝛾) e um termo cúbico (𝛽), assim como as demais ludwigitas (equação
2.1), e os resultados são ilustrados na tabela 2.3. Como pode ser observado na
tabela 2.3, o termo linear (𝛾) é significativamente maior que o das demais
ludwigitas já estudadas, cerca de 15,03 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙. 𝐾 2 para a medida sem campo
aplicado. Como é sabido, a presença de um alto valor do coeficiente linear (𝛾), é
associado com a desordem estrutural e a frustração magnética. A desordem
estrutural e a frustração magnética são atribuída a presença do 𝑇𝑖 em todos os
sítios da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2. E neste caso, os valores de 𝛾 são compatíveis
com o comportamento vidro spin observado nas medidas de calor específico (figura
2.21) [6].
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Figura 2.21: Comparação da medida de calor específico (𝑪/𝑻 ×
𝑻) da ludwigita 𝑪𝒐𝟓 𝑻𝒊(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 com outras ludwigitas
reportadas na literatura. [6].

2.4.4 Ludwigita Ni5Ge(BO5)2

Ainda não foi reportada na literatura uma ludwigita homometálica de 𝑁𝑖, e
provavelmente isso seja devido do 𝑁𝑖 quando combinado com boro e oxigênio,
forme o composto conhecido como Kotoíta de 𝑁𝑖 (𝑁𝑖3 (𝐵𝑂3 )2 )[34]. As ludwigitas
heterometálica de 𝑁𝑖 são as mais abundantes presentes na literatura, mas dentre
elas são poucas as que foram estudadas magnéticamente. Dentre esses compostos,
a ludwigita heterometálica dopada com íon não magnéticos, que vale a pena ser
destacada é a ludwigita 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2. Esse composto é importante pois servirá de
comparação para as ludwigitas estudadas nesta tese, e também, por ter sido uma
das poucas ludwigitas de 𝑁𝑖 que foram estudadas magneticamente.
A ludwigita de 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2 , assim como a ludwigita de 𝐶𝑜5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2, são
exemplos de ludwigitas que quando dopadas com íons não magnéticos, apresentam
um comportamento do tipo vidro de spin em baixas temperaturas.
Medidas de magnetização em função da temperatura realizadas na ludwigita
𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2, mostraram um possível ordenamento magnético em ~87 𝐾 (figura
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2.22). O ajuste das medidas magnéticas forneceu uma temperatura de Curie-Weiss
𝜃𝐶𝑊 = −90 𝐾, um valor próximo das demais ludwigitas. O momento magnético
obtido para este composto 𝜇𝑒𝑓𝑓 = 5,48 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢., é significativamente menor que
os das demais ludwigitas mostradas até aqui devido ao íons de 𝑁𝑖 2+ , possuírem
spin menor 𝑠 = 1/2 [35].
Em contraponto as medidas magnéticas, as medidas de calor específico (figura
2.23) mostraram que o composto não possui uma ordem magnética bem definida
em baixas temperaturas, e o ordenamento observado na magnetização (87 𝐾), na
verdade se trata de um congelamento de spin [23].

Figura 2.22: Magnetização versus temperatura com campo
aplicado de 𝟏 𝑲𝑶𝒆 para a ludwigita 𝑵𝒊𝟓 𝑮𝒆(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 . A medida
foi realizada em cristais orientados [23].

As medidas de calor específico realizadas na ludwigita de 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2, foram
realizadas por S. N. Sofronova e outros autores [23] com campos magnéticos de
0 𝑇 e 2,5 𝑇. O ajuste das curvas foi realizado utilizando-se de um termo linear
com a temperatura e um termo cúbico: 𝐶 = 𝛾𝑇 + 𝛽𝑇 3 . Deste modo, para a medida
sem campo magnético aplicado obteve-se 𝛾 = 1,7 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 2 e um 𝛽 =
0,52 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4 , para a medida com campo aplicado de 2,5 𝑇 foi obtido se 𝛾 =
3,8 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 2 e um 𝛽 = 0,49 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4 . Como podemos observar, apesar deste
composto apresentar um comportamento do tipo vidro spin, o termo linear do
calor específico que é associado a desordem, é pequeno.
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Figura 2.23: Medida de calor específico (𝑪/𝑻 × 𝑻) da
𝑵𝒊𝟓 𝑮𝒆(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 com e sem campo magnético aplicado [23].

ludwigita

O 𝐺𝑒 4+ ocupa de maneira aleatória o sítio 4 da ludwigita, e cálculos de integrais
de supertroca indicam que pode se formar áreas onde o composto se ordena
antiferromagnético (AFM) e regiões onde se ordena ferromagnético (FM) [22,33].
Na figura 2.25 é mostrada a escada 4 − 2 − 4 da ludwigita, onde os íons de 𝑁𝑖 que
interagem magnéticamente formando um ângulo de 180°, tendem a se alinhar
FM; e os íons de 𝑁𝑖 que interagem formando um ângulo de 90°, tendem a se
ordenar AFM. Nesse composto a competição das interações de supertroca,
juntamente com a presença do íon não magnético 𝐺𝑒 4+ , acabam criando uma
frustração magnética no composto [23].

Figura 2.24: Esquema do ordenamento magnético da escada
𝟒 − 𝟐 − 𝟒 da ludwigita 𝑵𝒊𝟓 𝑮𝒆(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 [23].
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2.5 Ludwigitas heterometálicas dopadas com íons
magnéticos.
Como vimos, em muitos casos reportados na literatura a presença de um íon não
magnético na estrutura pode fortalecer as interações magnéticas. Agora iremos
abordar algumas ludwigitas heterometálicas dopadas com íons magnéticos.

2.5.1 Ludwigitas Co2FeBO5 e Ni2FeNO5

A ludwigita 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 foi uma das primeiras ludwigitas de 𝐶𝑜 dopadas com íons
magnéticos. Neste composto os íons de 𝐹𝑒 entram aleatoriamente no sítio 4 e com
estado de valência 3 +. E apesar do 𝐹𝑒 possuir um momento magnético maior que
do 𝐶𝑜, a presença dos íons de 𝐹𝑒 não fortalece as interações magnéticas no
composto.
Medidas de magnetização em função da temperatura com campo aplicado de 0,1 𝑇
mostraram que para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5

há um aumento drástico na

magnetização do composto em ~75 𝐾 alcançando um máximo em ~54 𝐾 (figura
2.25 a). Já em medidas de 𝑀 × 𝑇 realizadas na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5, mostraram
um aumento gradual da magnetização alcançando um máximo em ~42 𝐾 quando
a amostra é resfriada até baixas temperaturas [27].
Os ajustes realizados pela referência [27] nas medidas magnéticas mostraram, em
ambos os compostos, que a ludwigita de 𝐶𝑜 dopada com 𝐹𝑒 possui um 𝜃𝐶𝑊 =
−82 𝐾 e o momento efetivo por íon de 𝑝𝑒𝑓𝑓 = 4,35 𝜇𝐵 (10,65 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.). Um valor
bastante próximo das ludwigitas de 𝐶𝑜. Já para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 os ajustes
forneceram 𝜃𝐶𝑊 = −442 𝐾, um valor bastante próximo ao da ludwigita
homometálica

de

𝐹𝑒,

4,43 𝜇𝐵 (10,85 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.) .

e

um

momento

efetivo

por

íon

𝑝𝑒𝑓𝑓 =
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Em medidas de susceptibilidade ac feitas por D. C. Freitas e outros autores [27],
foi observado um ligeiro deslocamento do pico referente a transição observada em
70 𝐾, para o composto 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5. Esse fato é característico de um comportamento
do tipo vidro spin (figura 2.26).
Para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 foi observado apenas um pico alargado próximo de
~42 𝐾 nas medidas de Magnetização em função da temperatura (figura 2.25 b).
Este fato é consistente com as medidas de susceptibilidade ac, onde foi observado
um pico bastante largo em 42 𝐾.

Figura 2.25: Medidas de magnetização em função da temperatura. Na figura
a, é mostrada medidas de magnetização no regime ZFC-FC para a ludwigita
de 𝑪𝒐𝟐 𝑭𝒆𝑩𝑶𝟓 , Na figura b é mostrada a medida de magnetização no regime
ZFC-FC para a ludwigita 𝑵𝒊𝟐 𝑭𝒆𝑩𝑶𝟓

[27].
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Figura 2.26: Medidas de susceptibilidade ac em função da temperatura. Na parte
superior da figura é mostrada a medida para a ludwigita de susceptibilidade para o
𝑪𝒐𝟐 𝑭𝒆𝑩𝑶𝟓 , e na parte de baixo é mostrada a medida para a ludwigita 𝑵𝒊𝟐 𝑭𝒆𝑩𝑶𝟓

[27].

Na figura 2.27, é mostrada uma comparação das medidas de calor específico das
ludwigitas 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 e 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5, em relação a outros compostos já reportados
pela literatura. Podemos observar nas medidas de calor específico realizadas por
D. C. Freitas e outros autores [27], que no 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 e 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 apenas dois
pequenos picos alargados são observados em 117 e 105 𝐾, respectivamente. Estes
resultados indicam que ambos os compostos não possuem uma ordem magnética
bem definida. Os ajustes realizados nas medidas de calor específico em baixas
temperaturas foram realizados com a equação 2.1, como é de praxe com as demais
ludwigitas. Os ajustes foram realizados apenas nas medidas sem campo magnético
aplicado, 0 𝑇. O ajuste realizado no composto de

𝐶𝑜 forneceu: 𝛾 =

1,04 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 2 e um 𝛽 = 1,02 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4 ; e 𝛾 = 3,28 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 2 ,
0,23 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4 para o composto de 𝑁𝑖 [27].

𝛽=
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Figura 2.27: Comparação das medidas de calor específico (𝑪/𝑻 × 𝑻) das ludwigitas
de 𝑪𝒐𝟐 𝑭𝒆𝑩𝑶𝟓 e 𝑵𝒊𝟐 𝑭𝒆𝑩𝑶𝟓 com outras Ludwigitas homometálicas reportadas na
literatura [27].

Nos dois compostos dopados com 𝐹𝑒, os íons de 𝐹𝑒 entram de maneira aleatória
na estrutura, criando regiões ricas em 𝐹𝑒 e outras com maior concentração de 𝐶𝑜
ou 𝑁𝑖. Como podemos observar nas medidas mostradas acima para as ludwigitas
𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 e 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5, nenhum dos dois compostos possui uma ordem magnética
bem definida. E o pequeno pico observado nas medidas de calor específico é
relacionado ao ordenamento parcial das regiões ricas em ferro, enquanto que os
outros íons magnéticos se congelam à baixas temperaturas.

2.6 Efeitos da frustração magnética na ludwigita de Co

Por último, vamos abordar os resultados de cálculos de interação de troca entre
os íons magnéticos em diferentes sítios da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [34,35].
As interações de supertroca entre os íons de 𝐶𝑜 é mediada pelos ions de oxigênios
nas arestas do octaedro (𝑀 − 𝑂 − 𝑀).
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Para estudar as interações entre os íons, foi usado o modelo de interações indiretas
[37]. Neste modelo as interações entre os primeiros vizinhos (equação 2.3), é
aproximada com base nas interações entre 2 cátions-3𝑑 que interagem por
intermédio de um oxigênio (𝑀 − 𝑂 − 𝑀), chamada de interação de supertroca. A
magnitude e o sinal da interação de um par de spins dependem do arranjo atômico
dos íons magnéticos e são qualitativamente preditas pelas regras de GoodenoughKanamori [33,34]. No modelo utilizado, não são consideradas as interações entre
os segundos e terceiros vizinhos mais próximos dos íons-3𝑑, que nada mais são
que as interações: 𝑀 − 𝑂 − 𝐵 − 𝑂 − 𝑀 e 𝑀 − 𝑂 − 𝑀 − 𝑂 − 𝑀. Com base no
modelo utilizado, todos os cinco orbitais-3𝑑 dos vizinhos (𝛼, 𝛽) e os três orbitais
do ligante intermediário (oxigênio) 2𝑝 (𝛾) são levados em conta.
O somatório das integrais de troca de cada orbital é a integral total da interação
de troca cátion-cátion neste modelo cátion-ligante-cátion e são contabilizados
através da relação [36].
5

3

(2.3)

1
𝛼,𝛽,𝛾
𝐽𝑖𝑗 =
∑ ∑ 𝐼𝑖𝑗
4𝑆𝑖 𝑆𝑗
𝛼,𝛽=1 𝛾=1

𝛼,𝛽,𝛾

Onde 𝑆𝑖 e 𝑆𝑗 são os spins dos cátions interagentes, e 𝐼𝑖𝑗

são as integrais de

supertroca dos orbitais individuais dos cátions vizinhos 𝑖 e 𝑗.

2.6.1 Interações de supertroca
Na estrutura da ludwigita, dependendo do ângulo de ligação 𝑀 − 𝑂 − 𝑀, existem
vários caminhos para a interação de troca. Nos trabalhos de GoodenoughKanamori [34,35], os ângulos 𝑀 − 𝑂 − 𝑀 entre 77 − 100°, foram considerados
como uma interação de supertroca de 90° (𝐽1, 𝐽3 − 𝐽7, 𝐽9 e 𝐽11) (ver figura 2.28
e 2.29). Já para as interações 𝐽2, 𝐽8 𝑒 𝐽10 correspondem a ângulos de 115º, 118º
e 162º, respectivamente (ver figura 2.29). Os octaedros correspondentes a um
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mesmo sítio cristalográfico compartilham uma aresta de forma que os íons
magnéticos de um mesmo sítio fazem um ângulo 𝑀 − 𝑂 − 𝑀 de ~90°. Estes
octaedros formam cadeias magnéticas 1 − 1, 2 − 2, 3 − 3 e 4 − 4 que se propagam
ao longo do eixo-𝑐, e as interações de supertroca entre íons do mesmo sítios são
𝐽1, 𝐽4, 𝐽7 𝑒 𝐽11 (figura 2.28).

Figura 2.28: Interações de supertroca entre as pernas das escadas de 3 pernas nas escadas: a) 3 −
1 − 3 (verde) e b) 4 − 2 − 4 (azul). Na figura c) são mostradas as interações de supertroca entre
as pernas das escadas 3 − 1 − 3 (verde) e 4 − 2 − 4 (azul) [36].
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Figura 2.29: Interações de supertroca entre as pernas das escadas de 3 pernas na
escada 3 − 1 − 3 (verde) e 4 − 2 − 4 (azul) mostradas de outro ângulo para a
ludwigita homometálica de 𝐶𝑜 [36].

Dentro da escada 3 − 1 − 3, as cadeias magnéticas (3 − 3 e 1 − 1), são ligadas
pelo oxigênio comum entre elas como é mostrado na figura 2.28 a) e a integral de
supertroca correspondente é 𝐽2. Deste modo, as ligações de supertroca da escada
3 − 1 − 3 (figura 2.28 a), não ocorrem na diagonal como na escada 4 − 2 − 4,
somente lateralmente.

Por outro lado, na escada 4 − 2 − 4 as ligações de

supertroca entre os íons 4 − 2 ocorrem pelos lados (𝐽6, com um ângulo de ligação
de 84,5°), e pela diagonal (𝐽10, com um ângulo de ligação de 162°) (ver figura
2.28 b). As interações entre as escadas 3 − 1 − 3 e 4 − 2 − 4 são descritas pelas
integrais de troca 𝐽3, 𝐽5, 𝐽8 e 𝐽9 com ângulos de ligação (92,6°, 95,7°, 96,3°, 117°),
respectivamente, conforme é mostrado na figura 2.28 𝑐. Deste modo, todas as
interações de supertroca nas ludwigitas podem ser adequadamente descritas pelas
integrais de troca 𝐽𝜆 (𝜆 = 1,2, … 11). Os resultados dos cálculos das integrais de
troca para a ludwigita homometálica de 𝐹𝑒 e de 𝐶𝑜 são mostrados na tabela 2.4.
Na tabela, 𝑧 é o número de primeiros vizinhos. Valores de 𝐽𝜆 negativos são
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associados a uma configuração antiferromagnética, enquanto valores positivos de
𝐽𝜆 são associados a uma configuração ferromagnética. Pela tabela 2.4 também
podemos notar que temos uma contribuição predominante das interações
antiferromagnéticas (𝐽𝜆 < 0), para ambas as ludwigitas. Também notamos que a
configuração magnética, em ambas ludwigitas, são bastante semelhantes com a
única exceção para 𝐽5, que na ludwigita de 𝐶𝑜 é ferromanética [36]. Nesta tese
nos restringiremos a abordar a discussão somente do caso da ludwigita
homometálica de 𝐶𝑜.

Tabela 2.4: Integrais de supertroca 𝐽𝜆(𝐾) das ludwigitas homometálicas 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 e 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , z é o
número de primeiros vizinhos [36].

No trabalho de Yu. V. Knyazev e outros autores [36], foi utilizado a teoria do
campo médio para calcular a energia total de todas as configurações possíveis
usando a forma geral:
1
𝐸 = − ∑ 𝐽𝑖𝑗 𝑆𝑖 𝑆𝑗
2

(2.4)

𝑖𝑗

Onde 𝑆𝑖 e 𝑆𝑗 são os spins dos íons que interagem e 𝐽𝑖𝑗 são as integrais das interações
de supertroca.
De acordo com a análise de teoria de grupos, existem 12 possíveis estruturas
magnéticas colineares para a ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 (C1- C12). Estas configurações
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são mostradas na tabela 2.5. As configurações C1 - C7 são consideras
ferromagnéticas e C8 – C12 antiferromagnéticas entre as diferentes escadas (3 −
1 − 3 e 3′ − 1′ − 3′) e (4 − 2 − 4 e 4′ − 2′ − 4′). As configurações de spin C1- C7
são ferro ou ferrimagnéticos e enquanto que as configurações de spin C8- C12 são
antiferromagnetica [36]
Foram calculadas as energias para as configurações magnéticas das estruturas
levando em conta o caso do 𝐶𝑜3+ em alto spin (HS, 𝑆 = 2) e em baixo spin (LS,
𝑆 = 0). Pela tabela 2.5, é possível notar que a configuração dos spins de mais
baixa energia considerando que todos os 𝐶𝑜 presentes no composto estão em HS
[𝐶𝑜2+ (𝑆 = 3/2) e 𝐶𝑜3+ (𝑆 = 2)] é a configuração C5. Para esta configuração, C5,
todos os momentos dos

𝐶𝑜2+

nos sítios 1, 2 e 3 estão alinhados

ferromagneticamente e apenas o sítio 4 alinhado antiferromagnético ao longo do
eixo c, vamos ter: 3 − 1 − 3 (↑↑↑) e

4 − 2 − 4(↑↓↑). Nesta configuração, as

interações de supertroca 𝐽8, 𝐽9 (entre escadas) e 𝐽6, 𝐽10 determinam a ordem
magnética do sistema. As interações positivas, 𝐽1, 𝐽4, 𝑒 𝐽7, determinam o
acoplamento ferromagnético da escada 3 − 1 − 3 (↑↑↑)

e o acoplamento

antiferromagnético das cadeias na escada 4 − 2 − 4(↑↓↑) ao longo do eixo-c.
Porém, as integrais de troca 𝐶𝑜1 − 𝐶𝑜3 𝐽2 e Co4-Co4 𝐽11 (figura 2.28 b) não
satisfazem esta configuração dos spins dada, gerando frustração magnética.
Para o segundo caso abordado, no qual é considerado o 𝐶𝑜3+ no estado de baixo
spin (LS), as configurações de spin mais favorável são C2, C7 e C9 (tabela 2.5).
Para estas configurações, não há interações de supertroca frustrantes (ver tabelas
2.4 e 2.5). Assim, o ordenamento de spin dentro da escada 3 − 1 − 3 é
antiferromagnético no degrau (↑↓↑) e ferromagnético ao longo do eixo c. O 𝐶𝑜2+
presente no sítio 2 está alinhado ferromagnéticamente com o 𝐶𝑜 no sitio 3 e
antiferromagneticamente com o 𝐶𝑜 no sítio 1: 3 − 1 − 3 (↑↓↑) e 4 − 2 − 4 (−↑ −)
(tabela 2.25) [36]. Esta configuração coincide com a encontrada por difração de
nêutrons (figura 2.12) [12].
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Tabela 2.5: Possível configurações dos spins e suas energias Δ𝐸, para a luidwgita homometálica de
Co. Os momentos magnéticos ao longo das escadas 3 − 1 − 3 e 4 − 2 − 4 são ordenados
ferromagneticamente ao longo do eixo c [36].

Como foi observado através de medida de nêutrons realizadas na ludwigita
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [12], a configuração mais provável para este sistema, mostrou que o 𝐶𝑜3+
do sítio 4 provavelmente está em LS. E de acordo com os resultados obtidos por
Yu. V. Knyazev e outros colaboradores [36], a configuração dos spins que mais se
adequa a este sistema pode ser descrita pela configuração C2 e C7, conforme é
mostrado na tabela 2.5. Deste modo, os 2 resultados, cálculos de interação de
troca [36] e medidas experimentais de difração de nêutrons [12], conseguiram
determinar exatamente a estrutura magnética da ludwigita homometálica
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . Estes resultados serão de fundamental importância para a interpretação
dos resultados abordados aqui nesta tese.
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Capítulo

3

Técnicas experimentais de caracterização
3.1 Caracterização estrutural: Difração de raios X.
A técnica de difração de raios X é fundamental e bastante poderosa para a
caracterização estrutural de materiais [38]. Através desta técnica podemos obter
informações sobre a estrutura cristalina do composto, parâmetros de rede,
distâncias interatômicas, posição atômica e ocupações dos sítios cristalográficos
dos materiais. Indiretamente a difração de raios X também nos fornece
informações importantes, tais como: a carga dos íons, o estado de valência, o raio
iônico e até mesmo o estado de spin dos íons. As unidades usadas nas medidas de
raios X em pó são: contagem da radiação que chega no detector no eixo y, e ângulo
(2𝜃) no eixo-x (figura 3.1). A difração de raios X permite também determinar
quais íons ocupam os sítios cristalográficos do material estudado.

Figura 3.1: Exemplo de um difratograma de raios-x em pó, medida realizada no
composto 𝐿𝑎𝑁𝑖4,85 𝑆𝑛0,15 [38].
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Por outro lado, a técnica de difração de raios X em monocristal possibilita a
determinação da estrutura cristalina partindo de um único cristal [38]. Neste caso,
pode-se dizer que esta última técnica possui maior precisão em relação a difração
de raios X em policristais. Isto é devido a difração de raios X em monocristal
determinar a estrutura de um único cristal, enquanto a difração de raios X em
policristal determina os parâmetros médios, partindo de um conjunto de cristalitos
[38]. Por outro lado, há compostos em que os cristais não crescem ou não são
grandes o suficiente para que se possa fazer difração de raios X em monocristais,
neste caso, a técnica a ser usada deve ser a difração de raios X em policristais.
Como é o caso de diversos compostos estudados aqui nesta tese.

3.1.1 Formulação de Bragg da difração de raios X por um cristal
Em 1913 W.H e W.H Bragg descobriram que substâncias macroscópicas sólidas
(forma cristalina) quando submetidas a raios X, apresentavam um padrão único
quanto a radiação X refletida. Para metais na forma cristalina, para determinados
comprimentos de onda e diferentes direções incidentes apresentam como padrão
de espalhamento picos intensos de radiação espalhada (picos de Bragg) [39].
Para explicar este fenômeno, W. L. Bragg considerou que um cristal é formado
por planos paralelos que estão separados por uma distância d. As condições para
a formação de um pico proeminente de radiação espalhada, seria que a radiação
refletida pelos planos diferentes deve interferir de forma construtiva. A diferença
de caminho entre os dois raios incidentes é 2dsenθ (figura 3.1), onde θ é o angulo
de incidência. Com isso, para que haja uma interferência construtiva dos raios x,
é necessário que essa diferença de caminho seja um número inteiro de
comprimento de onda . Essa condição é conhecida como condição de Bragg. A
condição estabelecida nos leva a equação 3.1, onde o número inteiro n é conhecido
como a ordem da reflexão correspondente [38].
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𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃

(3.1)

Figura 3.2: Reflexão de Bragg de uma família particular de planos de
rede, separados por uma distância d [36,37].

3.1.2 O método do cristal Rotativo (usado na difração de raios X em
monocristais)
Esse método de difração de raios X emprega radiação monocromática, mas
permite que o ângulo de incidência do feixe no cristal varie. Durante uma medida
de raios X, neste método, o cristal é girado em torno de um eixo fixo e todos os
picos de Bragg serão registrados pelos sensores e computados posteriormente pelo
software do equipamento. À medida em que o cristal gira, a rede recíproca deste
cristal vai girar com a mesma velocidade em torno do mesmo eixo do cristal.
Através da compilação dos dados da medida será formada a rede recíproca do
cristal. Durante a rotação do cristal, cada ponto da rede recíproca percorre um
círculo em torno do eixo de rotação, e uma reflexão de Bragg ocorre quando essa
circunferência cruza a esfera de Ewald [38].
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3.1.3 O método do pó ou de Debye-Scherrer (usado na difração de raios
X em policristais)

O método do pó, como é conhecido, é bastante similar ao modelo do cristal
rotativo. Neste método um porta-amostra, com amostra policristalina, gira em
torno do seu próprio eixo enquanto a direção do feixe incidente de raios X incide
em todas as orientações possíveis. Na prática como resultado dessa medida nos
fornece uma rede recíproca média com base em todos os cristalitos analisados
durante a medida [38]. Como os cristais analisados ainda são enormes se
comparados a escala atômica, eles ainda são capazes de difratar raios X. Como o
eixo dos cristais analisados estão orientados aleatoriamente, o padrão de difração
observado em uma medida de pó é o mesmo que o padrão apresentado por uma
medida em único cristal que difratasse em todas as direções possíveis. Os raios X
serão difratados pelos cristalitos que estejam orientados casualmente. Os raios x
difratados formam um ângulo θ com o feixe incidente. Esse ângulo θ deve
satisfazer 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 2θ com a direção do feixe original, onde θ é o ângulo de Bragg. Os
cones interceptam o filme numa série de anéis concêntricos. Os anéis concêntricos
demonstram a intensidade de reflexão dos raios X em um determinado ângulo θ
[39].

3.1.4 Geometria Bragg-Bretano
Dados de difração em pó são coletados usando instrumentos analíticos sofisticados
[38]. Um difratômetro de raios X em pó fornece dados experimentais digitalizados,
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que nos fornece uma contagem que também é chamada de intensidade, em função
dos ângulos de Bragg. Pela sua natureza, os dados do difratômetro são processados
digitalmente por computador. O difratômetro fornece informações precisas sobre
a estrutura dos materiais, especialmente quando combinadas com a análise de
Rietveld [40]. Esta última consiste na análise dos picos de Bragg, que são
utilizados para poder determinar a estrutura do composto [39].
Neste trabalho, as medidas de difração de raios X em pó foram feitas utilizando
um difratômetro Bruker D8 do IF-UFF, que utiliza a geometria Bragg-Bretano
(Figura 3.3). Nesta geometria, a fonte e o detector se movem ao longo de um
círculo (círculo Goniômetro), cujo centro é fixado a amostra. O movimento é
sincronizado, de modo que os focos do feixe incidente e difratado estejam sobre
um círculo de focalização.

Figura 3.3: Esquemática da geometria de focagem ideal (à esquerda), sua modificação comum
conhecida como geometria de Bragg-Bretano, utilizando uma amostra plana (direita). F-foco da
fonte de Raios X, DS- Fenda de divergência, RS- fenda de convergência, D- detector, θ-ângulo de
Bragg [39].

3.1.5 Análise dos dados de difração de raios X: o método de Rietveld

O método de Rietveld é utilizado na análise dos dados obtidos nas medidas de
difração de raios X. Este método é de grande importância e pode também ser
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usado no refinamento de estruturas nucleares e magnéticas. O método de Rietveld
consiste em ajustar uma curva teórica aos picos do difratograma de raios X,
minimizando a diferença entre os pontos experimentais e os pontos teóricos
através do método dos mínimos quadrados [40]. O método de Rietveld define quais
são as equações que resultarão nas intensidades e nas formas dos picos observados
experimentalmente. Este método torna possível refinar os parâmetros de rede, as
posições atômicas, os fatores de vibrações térmicas, as ocupações dos sítios e
também torna possível identificar possíveis impurezas no composto estudado.
Deste modo, é possível determinar a concentração das várias fases (composto +
impurezas) na amostra estudada.
A forma dos picos observados no difratograma de raios X em pó, é nada mais que
a distribuição dos pontos em torno dos picos de Bragg. Os picos difratados não
são caracterizados por uma função delta, pois fatores atômicos dos cristais geram
um alargamento no pico. Deste modo, uma das funções mais utilizadas no ajuste
dos difratogramas é a função chamada de pseudo-Voigt. Esta função nada mais é
que uma combinação de uma função gaussiana e uma função lorentziana (figura
3.4) [41].
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Figura 3.4: Ajuste a um pico do difratograma experimental de FeTa2O6 com três
funções: Gaussiana (Ω𝐺 ), Lorentziana (Ω𝐿 ) e pseudo-Voigt (Ω𝑝𝑉 ) [41].

Através da figura 3.4, podemos observar que o ajuste do pico utilizando a função
pseudo-Voigt é a que melhor se adequa ao formato do pico. Nesta tese, todos os
ajustes de raios-X realizados foram feitos utilizando uma curva pseudo-Voigt, e
neste caso, nos concentraremos apenas em descrever a função utilizada.
Como foi mencionado, uma pseudo-Voigt é descrita pela superposição de uma
função gaussiana e uma função lorentziana. Na equação 3.2 é mostrado o fator
Ω𝑝𝑉 , que descreve o formato dos picos de uma função pseudo-Voigt [40]:
Ω𝑝𝑉 = 𝜂Ω𝐿 + (1 − 𝜂)Ω𝐺

(3.2)

Onde 𝜂 descreve a proporção de cada função, Ω𝐿 descreve o formato do pico da
função lorentziana e Ω𝐺 descreve o pico da função gaussiana. Estas duas funções
constituem a função pseudo-Voigt, Ω𝑝𝑉 , e são dadas por [40]:
1/2

−1

𝐶1
(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘 )2
Ω𝐿 =
(1 + 𝐶1
)
𝜋𝐻𝑘
𝐻𝑘2

(3.3)

Onde 𝐶1 é um parâmetro a ser ajustado e 𝐻𝑘 é o fator que está diretamente
relacionado com a altura do pico, 𝜃𝑖 e 𝜃𝑓 são os ângulos iniciais e finais
respectivamente.
Para, Ω𝐺 temos [40]:
1/2

−𝐶0 (2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘 )2
Ω𝐺 = 1
𝑒𝑥𝑝 (
)
𝐻𝑘2
𝜋 ⁄2 𝐻𝑘
𝐶0

(3.4)

Onde 𝐶0 é um parâmetro a ser ajustado.
A altura do pico, 𝐻𝑘 , mostrada na expressão 3.6, leva em conta a largura de linha
à meia altura do pico. Esta expressão é dada como função do ângulo, através da
relação [40]:
𝐻𝑘2 = 𝑈𝑡𝑎𝑛2 𝜃 + 𝑉𝑡𝑎𝑛 𝜃 + 𝑊

(3.5)
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onde 𝑈, 𝑉 e 𝑊 são chamados de parâmetros de linha a meia altura. Esta equação
descreve muito bem as larguras de linha de todo o difratograma. Estes 3
parâmetros mostrados na equação 3.5, são responsáveis por moldar o formato dos
picos.
Para ajustar as intensidades de cada pico do difratograma de raios X é preciso
levar em conta uma série de fatores. A equação da intensidade calculada, 𝑦𝑖 (𝑐𝑎𝑙𝑐),
é responsável por avaliar cada um destes fatores, através da relação [40]:
𝑦𝑖 (𝑐𝑎𝑙𝑐) = 𝑠 ∑[𝐿𝑘 |𝐹𝑘 |2 Ω(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑓 )𝐴𝑘 𝑇𝑘 𝑃𝑘 ] + 𝑦𝑖 (𝑏𝑔𝑑)

(3.6)

𝑘

Onde s é o fator de escala, 𝐿𝑘 contém os fatores de polarização de Lorentz, 𝐹𝑘 é o
fator de estrutura, 2𝜃𝑘 é a posição central do pico K de Bragg, 𝐴𝑘 é o fator de
assimetria, 𝑇𝑘 é o fator de transmissão, 𝑃𝑘 descreve a presença de orientação
preferencial na amostra, Ω é a função que descreve o perfil de reflexão depende de
2𝜃𝑘 e da altura do pico 𝐻𝑘 e 𝑦𝑖 (𝑏𝑔𝑑) é a linha de base do i-ésimo ponto [41].
Nesta tese, faremos apenas uma descrição básica de cada termo, com o objetivo
de dar uma visão geral sobre o assunto, mais detalhes e uma descrição completa
do assunto, podem ser vistos em [40].
O fator de estrutura 𝐹𝑘 , é de grande importância pois vai levar em conta a
contribuição atômica, 𝑓𝑗 , para o espalhamento de raios X. O fator de estrutura é
dado pela seguinte relação [40]:
𝐹𝑘 = ∑ 𝑁𝑗 𝑓𝑗 𝑒𝑥𝑝[2𝜋𝑖(ℎ𝑥𝑗 + 𝑘𝑦𝑗 + 𝑙𝑧𝑗 )]exp(−2𝑀𝑗 )

(3.7)

𝑗

Onde ℎ, 𝑘, 𝑙 são os índices de Miller da k-ésima reflexão, 𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗 são os parâmetros
das posições atômicas, 𝑓𝑗 é o fator de espalhamento atômico, 𝑁𝑗 é o número de
ocupação do sítio do átomo 𝑗, e 𝑀𝑗 é o fator de dispersão térmica [41].

3.1.5.1 Fatores de qualidade do ajuste
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Os fatores de qualidade do ajuste são usados com o objetivo de podermos avaliar
a qualidade do refinamento realizado. Existem 2 tipos de fatores de qualidade do
ajuste: O que são corrigidos pelo background do difratograma e os que não são
corrigidos pelo background [42].
O fatores R mais usuais são:
Fator de perfil, 𝑅𝑝 [42]:
𝑅𝑝 = 100

∑𝑖|𝑦𝑖 (𝑜𝑏𝑠) − 𝑦𝑖 (𝑐𝑎𝑙)|
∑𝑖|𝑦𝑖 (𝑜𝑏𝑠)|

(3.8)

Onde 𝑦𝑖 (𝑜𝑏𝑠) e 𝑦𝑖 (𝑐𝑎𝑙) são as intensidades dos picos observadas e calculadas no
ponto 2𝜃𝑖 , respectivamente. Para os fatores R convencionais, as intensidades são
dadas por 𝑦𝑖 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜) = 𝑦𝑖 (𝑜𝑏𝑠) − 𝑦𝑖 (𝑏𝑔𝑑). Onde 𝑦𝑖 (𝑏𝑔𝑑) é a intensidade do

background do difratograma.
Fator de perfil ponderado [42]:
1/2

𝑅𝑤𝑝

∑𝑖 𝑤𝑖 |𝑦𝑖 (𝑜𝑏𝑠) − 𝑦𝑖 (𝑐𝑎𝑙)|2
= 100 [
]
∑𝑖 𝑤𝑖 |𝑦𝑖 (𝑜𝑏𝑠)|

(3.9)

Onde 𝑤𝑖 é o peso estatístico observado no ponto 2𝜃𝑖 .
Fator de Bragg [42]:
∑𝑘|𝐼𝑘 (𝑜𝑏𝑠) − 𝐼𝐾 (𝑐𝑎𝑙)|
𝑅𝐵 = 100 [
]
∑𝑖|𝐼𝑘 (𝑜𝑏𝑠)|

(3.10)

Neste caso, 𝐼𝑘 (𝑜𝑏𝑠) e 𝐼𝐾 (𝑐𝑎𝑙) são as intensidades integradas, observadas e
calculadas, respectivamente, que correspondem a k-ésima reflexão. A intensidade
integrada é dada pela seguinte relação [42]:
𝐼𝑘 (𝑜𝑏𝑠) = 𝐼𝑘 (𝑐𝑎𝑙) ∑ [Ω(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘 )
𝑖

𝑦𝑖 (𝑜𝑏𝑠) − 𝑦𝑖 (𝑏𝑔𝑑)
]
𝑦𝑖 (𝑐𝑎𝑙) − 𝑦𝑖 (𝑏𝑔𝑑)

(3.11)
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Onde Ω é a função analítica que descreve o perfil do pico difratado.
E por último temos: (Fator esperado [42])
𝑁 − 𝑃 + 𝐶 1/2
𝑅𝑒 = 100 [
]
∑𝑖 𝑤𝑖 𝑦𝑖 2 (𝑜𝑏𝑠)

(3.12)

Da relação (𝑁 − 𝑃 + 𝐶) temos o número de graus de liberdade, onde 𝑁 é o número
de pontos do difratograma, 𝑃 é o número de parâmetros refinados e 𝐶 é o número
de equações de vínculo entre os parâmetros.
E por último é válido destacar o fator mais comum usado para descrever a
qualidade geral do ajuste, o 𝜒 2 [42]:
𝑅𝑤𝑝 2
𝜒 =(
)
𝑅𝑒
2

(3.13)

É válido destacar que todos os fatores mostrados são puramente numéricos, e
neste caso servem de guia para avaliar o refinamento. Para realizar um
refinamento mais preciso é preciso levar em conta a parte visual do ajuste e os
fatores de qualidade.

3.2 Caracterização Magnética: Magnetização DC (M)
Experimentos de magnetização são de fundamental importância para determinar
as propriedades magnéticas de um composto. No geral, para a caracterização
magnética de um composto são usadas diferentes técnicas experimentais, tais
como: o magnetômetro de amostra vibrante (VSM) e o susceptômetro dc (VMS)
entre outras. Nesta tese serão utilizadas medidas realizadas no VSM e no ACMS
(ver seção 3.2.4 e 3.2.5).

3.2.1 Medidas e definições
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A magnetização de um determinado composto é definida como o somatório dos
momentos magnéticos de todos os átomos que constituem esse material.
Experimentalmente, a magnetização dc (M) é a componente da magnetização
total 𝑀0 , ao longo de 𝐻 (campo magnético externo aplicado) (Figura 3.5). Os
materiais

ferromagnéticos,

paramagnéticos

e

ferrimagnéticos,

geralmente,

mostram magnetização positiva. Os materiais diamagnéticos incluindo os
supercondutores, mostram uma magnetização negativa em relação à direção do
campo magnético externo aplicado H [43].

Figura 3.5: A esquerda a componente da medida de magnetização dc, ao
longo do campo magnético externo aplicado. A direita sinais de
magnetização para vários materiais, sobre aplicação de campo magnético
externo [43].

3.2.2 Dependência da magnetização com a temperatura e com o campo
magnético aplicado
A magnetização de um determinado composto dependente da temperatura e do
campo magnético. Para um composto paramagnético, essa relação pode ser
descrita pela função de Brillouin, 𝐵𝐽 (𝑥), que é dada por [43]:
𝑀(𝐻, 𝑇) = 𝑁𝑔𝐽µ𝐵 𝐵𝐽 (𝑥)

(3.14)

Onde
2𝐽 + 1
2𝐽 + 1
1
1
𝐵𝐽 (𝑥) = (
) cot (
𝑥) − cot ( 𝑥)
2𝐽
2𝐽
2𝐽
2𝐽

(3.15)

87

𝑥=

𝑔𝐽µ𝐵 𝐻
𝐾𝐵 𝑇

(3.16)

𝐽 é o momento angular total, g é o fator de Lande, µ𝐵 é o magnéton de Bohr, 𝐾𝐵
é a constante de Boltzmann e N é o número total de íons magnéticos no material
por unidade de Volume [43]. A curva de Brillouin para vários valores de 𝐽 é
mostrada na figura 3.6. Para campos magnéticos altos e à baixas temperaturas,
𝐵𝐽 (𝑥) = 1 e 𝑀 = 𝑀0 (= 𝑁𝑔𝐽µ𝐵 ) chamada de magnetização de saturação.

Figura 3.6: Magnetização reduzida vs. µ𝐵 𝐻/𝑇, comportamento de um material
paramagnético para diferentes valores de 𝐽 [43].

Para os materiais que apresentam ordenamento ferrimagnéticos e ferromagnéticos,
a expressão para a magnetização pode ser mais complexa, tomando a teoria do
campo médio (mean field theory), o campo magnético total sentido pelos átomos,
HT, vai ser dado por [43]:
𝐻𝑇 = 𝐻 + 𝜆𝑀

(3.17)

Onde H é o campo magnético externo aplicado, M é a magnetização e 𝜆 é o
coeficiente do campo molecular. A dependência da magnetização com a
temperatura e o campo aplicado podem ser numericamente calculados através das
equações 3.14 e 3.17. Muitos sistemas magnéticos, incluindo as ferritas spinel e

garnets têm sidos descritos consistentemente com a teoria do campo médio. A
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teoria do campo médio simplifica um problema de muitos spinels a um problema
de um único spin substituindo o acoplamento via interação de troca de um sitio
especifico por um acoplamento médio especifico no sítio. Essas condições podem
não ser satisfeitas por um sistema possuindo heterogeneidade estrutural,
assimetria ou flutuações de spins nas interações de troca, etc. Para essas situações
um desvio da magnetização calculada pela teoria de campo médio é possível [43].
No magnetômetro de amostra vibrante (VSM), é possível realizar medidas da
magnetização do composto em função da temperatura, com ou sem campo
magnético aplicado. Nesta tese foram realizadas dois tipos de medidas magnéticas
utilizando o VSM. A primeira é chamada de ZFCW-FCW (zero field cooling
warming – field cooling warming), onde é medida a magnetização do composto
enquanto: 1) a amostra é resfriada até baixas temperaturas, e então aplica-se
campo magnético, 2) a amostra é aquecida até a temperatura ambiente, 3) é
resfriada novamente a até baixas temperaturas e aquecida novamente até a
temperatura ambiente. Nas medidas de ZFCW-FCW (que por comodidade nesta
tese chamaremos apenas de ZFC-FC), as unidades utilizadas são dadas em Oested
(Oe) para o campo magnético e em Kelvin (K) para a temperatura e emu para a
magnetização. Através das medidas ZFC-FC podemos determinar se o composto
analisado possui alguma transição magnética (TM), e em qual temperatura isto
ocorre. Também é possível determinar, indiretamente, através das medidas FC o
momento magnético efetivo (𝑝𝑒𝑓𝑓 ), que nada mais é do que a contribuição do
momento magnético de cada íon para o magnetismo do composto. 𝑃𝑒𝑓𝑓 se
relaciona com o momento angular total, 𝐽 = 𝐿 + 𝑆, através da relação [35]:
𝑝𝑒𝑓𝑓 = 𝑔√𝐽(𝐽 + 1)

(3.18)

Para determinar o 𝑝𝑒𝑓𝑓 do composto, utilizamos a lei de Curie-Weiss, que descreve
a susceptibilidade magnética de um ferro-magneto na região acima do ponto de
Curie do composto [44], através da fórmula:
𝜒=

𝐶
𝑇 − 𝜃𝐶𝑊

(3.19)
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Onde 𝐶 é a constante de Curie e 𝜃𝐶𝑊 é a temperatura de Curie-Weiss. 𝜃𝐶𝑊 é o
ponto onde o inverso da susceptibilidade ((1/𝜒) × 𝑇) corta o eixo das
temperaturas (figura 3.7). Deste modo, podemos relacionar a constante de Curie,
𝐶, obtida através do ajuste da curva (1/𝜒) × 𝑇 , para determinar o 𝑃𝑒𝑓𝑓 , através
da relação:
𝐶=

𝑁(𝑝𝑒𝑓𝑓 )2
3𝑘𝐵

(3.20)

Figura 3.7: Exemplo do ajuste da curva do inverso da susceptibilidade DC (1/𝜒) ×
𝑇 da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10].

A constante de Curie-Weiss 𝐶 tem unidades em 𝑒𝑚𝑢. 𝐾 ⁄𝑔. 𝑂𝑒, 𝑁 é o número de
átomos magnéticos por grama, 𝑝𝑒𝑓𝑓 é o momento magnético efetivo e 𝑘𝐵 é a
constante de Bohr. Podemos assim, ajustando com uma reta a parte
paramagnética da curva 1/𝜒 (inverso da susceptibilidade magnética), obter o
momento magnético efetivo de cada átomo (quando o composto possuir um único
tipo de átomo). O momento efetivo (𝑝𝑒𝑓𝑓 ) possui sua unidade em magnétons de
Bohr (𝜇𝐵 ), que é uma constante física que expressa o momento magnético gerado
pelo átomo [44]:
𝜇𝐵 =

𝑒ℏ
≈ 9,2740 × 10−24 𝐽⁄𝑇
2𝑚𝑒

(3.21)
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Onde 𝑒 é a carga elementar do elétron, ℏ é a constante de Plank e 𝑚𝑒 é a massa
do elétron em repouso.
O VSM é utilizado também para realizar medidas de histerese magnética, no qual
mede-se a magnetização do composto com a temperatura constante, enquanto
varia-se o campo magnético aplicado. Esses tipos de medidas são chamadas de
𝑀 × 𝐻 (magnetização em função do campo magnético aplicado), e geralmente
possuem as unidades de emu para a magnetização e Oersted (Oe) ou Tesla (T)
para o campo magnético aplicado. Esta técnica é igualmente importante, pois
possibilitam obter outro tipo de informação, se há a presença de saturação na
magnetização do composto. Como as medidas de 𝑀 × 𝐻 aplicam altos campos
magnéticos, em alguns casos é possível saturar a magnetização do composto e
determinar qual tipo de ordem magnética está presente no material estudado. Por
exemplo, em materiais ferromagnéticos é possível saturar a magnetização do
composto. Por outro lado, em materiais ferri ou antiferromagnéticos, não é
possível saturar a magnetização do composto, mesmo com altos campos
magnéticos aplicados. A presença de campos coercitivos e magnetização
remanente estão relacionados com o tipo de ordem magnética.
Para analisar corretamente a dependência da magnetização com a temperatura
para

sistemas

ordenados

magneticamente

precisamos

correlacionar

esta

dependência com as teorias existentes. Por exemplo, a teoria de ondas de spin
explica a dependência da magnetização com a temperatura para sistemas que
experimentam ordenamento ferro ou ferrimagnético [45]. A seguir daremos uma
breve discussão sobre a teoria de ondas de spin.

3.2.3 Ondas de Spin – Magnons
Os magnons destroem o alinhamento perfeito dos spins nos ferromagnetos,
diminuindo o momento angular total na direção do eixo z. Deste modo, a
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magnetização espontânea do composto é reduzida com o aumento da temperatura,
devido ao aumento do número de magnons termicamente excitados [44].

Figura 3.8: Esquema representando a orientação dos spins. a) representa os spins no estado
fundamental, todos estão alinhados. b) um elétron é excitado, flipando o spin de 180º. c) ocorre a
precessão dos spins, gerando uma onda de spin (magnons) [44].

Cada magnon reduz o momento angular total em ℏ, e deste modo a magnetização
em 𝑔𝜇𝐵 . Podemos escrever a magnetização espontânea do composto em função da
temperatura como :
𝑀𝑆 (𝑇) = 𝑀𝑆 (0) − 𝑔𝜇𝐵

𝑁𝑚𝑎𝑔
𝑉

(3.22)

Onde 𝑁𝑚𝑎𝑔 é o número de magnos excitados, 𝑔 é o fator de Lande e 𝑀𝑆 (0) =
𝑛𝑔𝜇𝐵 𝑆 é a magnetização espontânea para 𝑇 = 0, assumindo J=S [44]. O número
de magnons excitados é dado pela integral:
𝑁𝑚𝑎𝑔 = ∫ 𝐷(𝜔)𝑓(𝜔, 𝑇)𝑑𝜔

(3.23)

Onde 𝑓(𝜔, 𝑇) é a função de distribuição de Bose-Einstein. A densidade de estados
dos mágnons é dada por [44]:
⁄2

𝐷(𝜔) =

𝑉
ℏ 3
(
)
4𝜋 2 𝒥𝑆𝑎2

√𝜔

(3.24)
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Para baixas temperaturas somente ondas de spin de baixa frequência são
excitados e o limite superior da integral pode ser definido como infinito.
Considerando 𝑥 = ℏ𝜔⁄𝐾𝐵 𝑇 o número de magnons excitados fica como:
𝑁𝑚𝑎𝑔 =

𝑉 𝐾𝐵 𝑇 3⁄2 ∞ √𝑥
(
) ∫ 𝑥
𝑑𝑥
4𝜋 2 𝒥𝑆𝑎2
0 𝑒 −1

(3.25)

A integral acima, pode ser resolvida numericamente e já possui seu valor tabelado
reportado na literatura, Γ(3⁄2)𝜁(3⁄2) ≈ 4𝜋 2 × 0.0587. Para cristais cúbicos 𝑛 =
𝑟⁄𝑎3 , onde 𝑟 = 1, 2, 4 para célula unitárias sc (cúbico simples), bcc (cúbico
centrado no corpo) e fcc (cúbico centrado na face), respectivamente. Assim, a
magnetização espontânea em função da temperatura fica como:
𝑀𝑠 (0) − 𝑀(𝑇) 0,0587 𝐾𝐵 𝑇 3⁄2
=
(
)
𝑀𝑠 (0)
𝑟𝑆
𝒥𝑆

(3.26)

Essa é a famosa lei de Bloch 𝑇 3⁄2 para a magnetização de materiais
ferromagnéticos. Como exemplo da aplicação da lei de Bloch, na figura 3.9 vemos
a medida de magnetização para o 𝑁𝑖 e é mostrada a previsão dos resultados
teóricos para o 𝑁𝑖. As previsões teóricas concordam com os resultados
experimentais no regime de baixas temperaturas [44].
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Figura 3.9: Magnetização espontânea do 𝑁𝑖 em função da temperatura. No regime de
baixas temperaturas a magnetização segue a lei de 𝑇 3⁄2 [44].

Nos sistemas ferrimagnéticos, com duas sub redes magnéticas, a lei de Bloch fica
como [45]:
⁄2

𝑀(𝑇)
0,0587
𝑘𝐵 𝑇 3
=1−
(
)
̅𝑁
̅̅0̅ |𝑆𝑎 − 𝑆𝑏 | 𝐷
𝑀0

(3.27)

𝑀(𝑇) é a magnetização do composto, 𝑀0 é a magnetização do composto em 0 𝐾,
̅𝑁
̅̅0̅ é o número de íons magnéticos por unidade de volume, 𝑆𝑎 𝑒 𝑆𝑏 são os spins das
duas sub redes, 𝑘𝐵 é a constante de Boltzmann e 𝐷 é o coeficiente de Stiffness.
A seguir descreveremos brevemente o funcionamento dos equipamentos utilizados
nas medidas de magnetização.

94

3.2.4 Magnetômetro de Amostra Vibrante (VSM)
O Magnetômetro de amostra vibrante ou VSM, como frequentemente é chamado,
foi desenvolvido por Simon Foner em 1955. O VSM tem como princípio de
funcionamento a lei de indução de Faraday, a qual estabelece que um fluxo
magnético variável induz uma força eletromotriz em um condutor sujeito ao fluxo.
Em um VSM, a amostra é submetida a um campo magnético uniforme, e oscila
entre duas bobinas coletoras que se encontram em repouso em relação à amostra
(Figura 3.10). Durante a oscilação da amostra, esse movimento altera o fluxo
magnético que é captado pelas bobinas coletoras. Dessa forma, as bobinas
coletoras associam essa alteração no campo magnético a uma voltagem alternada,
diretamente proporcional a magnetização. Esse sinal é amplificado e detectada
por um sistema eletrônico do equipamento [46].

Figura 3.10: Ilustração do funcionamento de um magnetômetro de
amostra vibrante [46].

O princípio de funcionamento do magnetômetro de amostra vibrante consiste em
alterar o fluxo magnético, que por sua vez irá gerar uma f.e.m. nas bobinas
captadoras. A indução da f.e.m. é dada pela equação:
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𝑉𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 =

𝑑Ф
𝑑Ф 𝑑𝑧
= ( )( )
𝑑𝑡
𝑑𝑧 𝑑𝑡

(3.28)

Na equação 3.28 Ф é o fluxo magnético que atravessa a bobina captadora, z é a
posição vertical na qual a amostra está localizada, em relação a bobina captadora,
e t é o tempo. Para a oscilação sinusoidal da amostra a f.e.m. induzida vai ser
dada pela equação:
𝑉𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 2𝜋𝑓𝐶𝑚𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑡)

(3.29)

Onde C é uma constante de acoplamento, m é momento de magnetização dc da
amostra, A é a amplitude de oscilação e f a frequência da oscilação.
As medidas do momento magnético envolvem medir os coeficientes da voltagem
senoidal que é detectada na bobina coletora. Na figura 3.11 é mostrado o esquema
de captação do sinal em um VSM.
A amostra é colocada na extremidade de uma haste, e a mesma se move de forma
sinusoidal. O centro dessa oscilação, é posicionado na vertical, no centro do
captador gladiômetro. A posição precisa e a amplitude do movimento são
controladas pelo módulo do motor, que codifica o sinal e envia ao motor de
transporte. A voltagem induzida nas bobinas captadoras é amplificada e detectada
pelo módulo de detecção.
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Figura 3.11: Princípio de funcionamento do VSM do PPMS da Quantum Design [47]

O módulo detecta a posição da haste, codifica o sinal e então envia ao módulo de
sincrodetecção (responsável por sincronizar o movimento da haste com o módulo
de detecção). O sinal codificado é enviado ao módulo do motor, que interpreta o
sinal limpo vindo do motor de transporte. O módulo de detecção, detecta os sinais
em fase e a quadratura de fase e da tensão amplificada, que são geradas na bobina
captadora. Esse sinal captado é então enviado através da conexão com o
computador e então o programa específico realiza a leitura [47].
O equipamento utilizado nas medidas magnéticas deste trabalho foi um PPMS da
marca Quantum Design que permite realizar medidas na faixa de temperatura de
1,8 𝐾 a 400 𝐾 e campos magnéticos de 9 𝑇 a −9 𝑇 e possui resolução de 10−6 emu.

3.3 Caracterização Magnética: Susceptibilidade ac (𝝌𝒂𝒄 )
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Uma ferramenta muito sensível e relativamente menos usada para a
caracterização de materiais magnéticos é a técnica de susceptibilidade magnética
dinâmica, chamada de susceptibilidade ac (𝜒𝑎𝑐 ). As medidas de susceptibilidade

ac são utilizadas em diversos tipos de análises, tais como: magnetismo de baixa
dimensionalidade e principalmente na caracterização de materiais do tipo Spin

glass entre outros. Como ferramenta de caracterização de novos materiais, as
medidas de susceptibilidade ac complementam as medidas de magnetização (𝑍𝐹𝐶𝐹𝐶 e 𝑀 × 𝐻) dc e são muito importantes para o estudo das propriedades
magnéticas.
A susceptibilidade magnética é descrita como a resposta magnética dada pelo
material quando submetido a um campo magnético externo (equação 3.30) [48].
Compostos com momentos magnéticos distintos podem responder de forma
semelhantes a variações do campo magnético aplicado.
𝜒𝑚 =

𝑀
𝐻

(3.30)

Onde 𝜒𝑚 é a susceptibilidade magnética, M é a magnetização do composto e H é
o campo externo aplicado. Nas medidas de susceptibilidade ac, o campo externo
H é oscilante, logo a susceptibilidade ac irá ser dada em razão da variação da
magnetização do composto e em função do campo externo aplicado (equação 3.31).
𝜒𝑎𝑐 =

𝑑𝑀
𝑑𝐻

(3.31)

Quando um material é submetido a um campo magnético externo, naturalmente
há um tempo de resposta para que o momento magnético presente no composto
responda ao campo externo aplicado. Com isso em mente, é natural dividir a
susceptibilidade em duas componentes, como é mostrado na equação 3.32, com
intuito de facilitar a análise dos dados.
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𝜒𝑎𝑐 = 𝜒 ′ − 𝑖 𝜒"

(3.32)

Onde a componente χ’ está relacionada a componente que está em fase com campo
magnético oscilante, e a componente χ” está relacionada a perda da
irreversibilidade da magnetização e a mudança de fase da magnetização do
material [48]

ሬሬԦ
𝑀

ሬԦ
𝐻
𝜃

Figura 3.12: Ilustração do campo externo H e referência da
irreversibilidade magnética do material [48].

Dessa forma, podemos tomar o campo externo oscilante 𝐻(𝑡) e a magnetização
do composto 𝑀(𝑡):
𝐻(𝑡) = 𝐻0 + ℎ cos (2𝜋𝑓𝑡)

(3.33)

𝑀(𝑡) = 𝑀0 + 𝑚 cos(2𝜋𝑓𝑡 − 𝜃)

(3.34)

Decompondo a magnetização do composto:

𝑀(𝑡) = 𝑀0 + 𝑚 (cos(2𝜋𝑓𝑡) cos(𝜃) − sin(2𝜋𝑓𝑡) sin(𝜃))

(3.35)

Voltando a equação 3.34, vamos ter:

𝜒′ =

𝑚 cos(𝜃)
ℎ

e

𝜒 ′′ =

𝑚 sin(𝜃)

(3.36)

ℎ

Onde as componentes 𝜒 ′ e 𝜒 ′′ da susceptibilidade magnética são funções da
temperatura (𝐾), podem depender da frequência (𝑓) e da amplitude do campo
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(𝐻). A parte real da susceptibilidade ac reflete a sensibilidade do material ao
campo externo aplicado. Já a parte imaginária 𝜒 ′′ está associada a mudança de
fase da magnetização e a perda e dissipação de energia durante o processo [48].
Como já foi mencionado no início desta sessão, as medidas de susceptibilidade
magnética ac, são complementares as medidas do VSM, pois fornecem outro tipo
de informação. Nas medidas de susceptibilidade ac, a magnetização do composto
é medida em função da temperatura enquanto se aplica um campo magnético
oscilante. As unidades da magnetização são dadas em 𝑒𝑚𝑢. 𝑔/𝑂𝑒, a temperatura
é dada em Kelvin (K) e a frequência em Hertz (𝐻𝑧).
Em materiais que apresentam um comportamento do tipo spin-glass, as medidas
de susceptibilidade ac se mostram importantes, pois a transição magnética (𝑇𝑀 )
destes compostos mudam ligeiramente em relação a temperatura, dependendo da
frequência do campo externo. E neste caso, é possível detectar o comportamento

spin-glass de um composto. Indiretamente, também é possível obter informações
valiosas analisando as medidas de susceptibilidade ac, afim de se determinar o
tempo de relaxação dos spins (𝜏), temperatura de congelamento dos spins (𝑇𝑆𝐺 )
entre outras grandezas físicas. A seguir falaremos brevemente sobre a informação
que podem ser obtidas através da análise das medidas de susceptibilidades ac e
que serão aplicadas nesta tese.
Os momentos estão acoplados à rede cristalina através da interação spin-órbita.
A troca de energia entre os momentos magnéticos e a rede acontece via fônons e
magnons. Como já é sabido, todos os processos que envolvem fônons e magnons
dependem diretamente da temperatura, isto se deve ao fato que o tempo de
relaxação do spin-órbita decresce com a temperatura. Dependendo de cada
sistema magnético, a dependência do tempo de relaxação com a temperatura pode
ser melhor descrito por funções mais específicas (leis), tais como [49]:


A lei de Arrhenius
𝜏(𝑇) = 𝜏0 𝑒 (Δ𝐸⁄𝑘𝐵 𝑇)

(3.37)
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Se aplica para processos termicamente ativados, típicos dos superparamagnetos.
Δ𝐸 é a energia de ativação ou a energia necessária para o flip dos spins, 𝜏0 é o
tempo característico relacionado com a frequência natural de precessão
giromagnética. O tempo 𝜏0 é considerado independente da temperatura e tem
valores típicos de ≈ 10−9 𝑠 para não metálicos e ≈ 10−13 𝑠 para sistemas metálicos
[49].


A lei de Vogel-Fulcher
𝜏(𝑇) = 𝜏0 𝑒 (Δ𝐸⁄𝑘𝐵 (𝑇−𝑇0 ))

(3.38)

É a lei típica usada para descrever materiais do tipo (clusters) spin-glass ou
ferrofluidos e inclui interações entre clusters ou entre partículas [49].


A lei de Vogel Fulcher generalizada
𝑧)

𝜏(𝑇) = 𝜏0 𝑒 (Δ𝐸⁄𝑘𝐵 (𝑇−𝑇0 )

(3.39)

Possui a introdução de um expoente crítico e se torna mais relevante perto da
temperatura de transição de fase.


Lei de escala de fenômenos críticos
𝜏(𝑇) ∝ (𝑇 − 𝑇0 ) 𝑧𝑣

(3.40)

Descreve uma aproximação do congelamento vidro-spin.
Os valores da barreira de energia Δ𝐸 dependem das propriedades do material
estudado, como estrutura de domínios, spinning de domínios ou anisotropia e é
crucial para a dinâmica do sistema de spins. Já 𝜏0 pode possuir uma leve
dependência do campo externo aplicado e pode diferir para um grupo específico
de substâncias.
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Visto que há várias formas de abordar as análises das medidas de susceptibilidade

ac, nesta tese os ajustes realizados foram feitos utilizando a lei de escala de
fenômenos críticos (equação 3.40). Como nesta tese foram estudados compostos

bulk, e não partículas, este tipo de abordagem é o que melhor se enquadra nesta
tese. Como exemplo na figura 3.13 é mostrado a medida de susceptibilidade ac
em função da temperatura para várias frequências do composto vidro spin
𝐶𝑜2 𝑆𝑛𝑂4 [50] e na figura 3.14 a análise dos dados utilizando a lei de fenômenos
críticos (equação 3.40).

Figura 3.13: Medida de susceptibilidade ac em função da temperatura a parte real é
mostrada em i) e a parte imaginária é mostrada em ii) para o composto 𝐶𝑜2 𝑆𝑛𝑂4
[50].
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Figura 3.14: Exemplo de ajuste das medidas de susceptibilidade ac utilizando a lei
de fenômenos críticos para os compostos 𝐶𝑜2 𝑆𝑛𝑂4 e 𝐶𝑜2 𝑇𝑖𝑂4 [50].

3.3.1 Funcionamento do susceptômetro ac (ACMS)
O susceptômetro ac, também conhecido como módulo ACMS (AC Measurement
System), é responsável por fazer medidas de susceptibilidade ac em um PPMS
(Physical Properties Measure System). Podemos ver na figura 3.16, as partes que
constituem o susceptômetro ac. A bobina ac (AC Drive Coil) é responsável por
gerar o campo magnético oscilante na qual a amostra vai ser submetida. Esta
bobina pode gerar campos magnéticos com a frequência de 10 𝐻𝑧 até 10 𝐾𝐻𝑧 e
com amplitudes de até 10 𝑂𝑒. Outra parte que compõe o sistema, é a bobina de
detecção (Detection Coils). Essa última, é responsável por captar o sinal
magnético da amostra e levar até a eletrônica do equipamento, onde o sinal é
convertido e computado pelo sistema. Por último, as bobinas de compensação
(AC drive compensation) são responsáveis por blindar o sistema, fazendo com que
o campo gerado pela bobina ac fique restrito a área da amostra e não interfira
nas demais partes do sistema [48].
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Figura 3.15: Estrutura principal de um susceptômetro ac (ACMS) da Quantum Design [48].

A instalação da amostra é feita em uma haste própria do sistema, conforme é
mostrado na figura 3.16, e fixada a um servo motor que é responsável por descer
a amostra na câmara de medida (sample space). O susceptômetro ac utilizado
para as medições neste trabalho foi um PPMS da marca Quantum Design [48].

Figura 3.16: Esquema da haste utilizada no susceptômetro ac da Quantum Design [48].
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3.4 Caracterização Térmica: Calor Específico (Cp)
Uma outra técnica experimental que pode nos dar informações relevantes sobre
as propriedades térmicas e magnéticas de um determinado sistema, é o calor
específico. Podemos obter informações sobre a contribuição dos elétrons, da rede
(fônons), e dos momentos magnéticos (magnons) para o calor específico. Enquanto
medidas de transporte, como medidas de resistividade, são substancialmente mais
comuns, e os resultados muitas vezes são claramente identificados, a ligação entre
o experimento e a teoria nem sempre é tão clara em uma medida de calor
específico. Porém, em alguns sistemas (como os estudados nesta tese) esta ligação
é clara e a informação que se obtém sobre o comportamento magnético e a
dimensionalidade envolvida é relevante.
As medidas de calor específico são realizadas em um calorímetro, no qual medese a variação da temperatura do material em relação a quantidade de calor
fornecida a pressão constante (𝐶𝑝 ). O equipamento utilizado nas medidas
apresentadas nesta tese foi o calorímetro do PPMS comercial da Quantum Design.
As unidades utilizadas são energia por temperatura ((𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙. 𝐾 2 ) × 𝐾), e em
muitos casos, para dar um maior destaque na transição apresentada pelos
materiais é mostrado o calor específico dividido pela temperatura versus
temperatura ((𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙. 𝐾 2 ) × 𝐾 2 ). Nas figuras 3.17 e 3.18 são mostradas, como
exemplos, medidas de calor específico realizados nas ludwigitas homometálicas de
𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 e 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 .
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Figura 3.17: Medida de calor específico realizado nas ludwigitas 𝐹𝑒3 𝐵𝑂5 e 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . As
medidas de calor específico são plotadas em 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙. 𝐾 2 × 𝐾 [10].

Figura 3.18: Medidas de calor específico realizado nas ludwigitas 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 e 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 . As
medidas de calor específico são plotadas em 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙. 𝐾 2 × 𝐾 2 [27].

A seguir falaremos brevemente sobre a dependência do calor específico com a
temperatura.
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3.4.1 Calor Específico para um gás de elétrons
Para começar nossa discussão de partículas confinadas dentro de uma caixa
quadrada, primeiramente vamos considerar um potencial do poço quadrado, de
lado L e volume V. A energia potencial é zero dentro do cubo, logo as partículas
confinadas vão possuir apenas a energia cinética. Partindo da equação de
Schröedinger, vamos ter [44]:
ℏ2 ∇2 𝜓(𝒓)
−
= 𝐸𝜓(𝒓)
2𝑚

(3.41)

Onde podemos resolver essa equação usando a função de onda representada na
forma de ondas planas.
𝜓(𝒓) =

1
√𝑉

𝑒 𝑖 𝒌.𝒓

(3.42)

Com vetores de onda k. Os auto-estados de energia serão dados por:
𝐸𝑘 =

ℏ2 𝑘 2
2𝑚

(3.43)

Usando a condição de contorno de periodicidade as soluções estarão restritas a os
vetores de onda:
𝑘𝑥 =

2𝜋
2𝜋
2𝜋
𝑛𝑥 , 𝑘𝑦 =
𝑛𝑦 , 𝑘𝑧 =
𝑛
𝐿
𝐿
𝐿 𝑧

(3.44)

Onde 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 𝑒 𝑛𝑧 são números inteiros. Na figura 3.19 os vetores de onda
permitidos estão uniformemente distribuídos no espaço k. A densidade de estados
no espaço k é dada por:
𝜌𝑘 =

𝐿3
𝑉
=
3
(2𝜋)
(2𝜋)3

(3.45)
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Figura 3.19: Ilustração do esquema dos estados no espaço k. Os pontos
indicam o número de onda permitido, os quais estão uniformemente
distribuídos [44].

Da figura 3.20 podemos ver que o número de estados no intervalo de número de
onda 𝑑𝑘 é dado por:
𝒟(𝑘)𝑑𝑘 = 𝜚𝑘 4𝜋𝑘 2 𝑑𝑘 =

𝑉 2
𝑘 𝑑𝑘
2𝜋 2

(3.46)

A densidade de estados no espaço k é dado por :
𝐷(𝐾) =

2𝒟(𝑘) 𝑘 2
= 2
𝑉
𝜋

(3.47)

Usando a equação (3.47) obtem-se a densidade de estados para elétrons (férmions)
livres:
3

𝑑𝑘 (2𝑚) ⁄2 √𝐸
𝐷(𝐸) = 𝐷(𝑘)
=
𝑑𝐸
2𝜋 2 ℏ3

(2.48)

Para calcular a energia interna, vamos precisar da função de distribuição. No caso
dos férmions a função de partição é dada pela distribuição de Fermi-Dirac:
1

𝑓(𝐸, 𝑡) = 𝑒 (𝐸−𝜇)⁄𝑘𝐵 𝑇 +1

(2.49)

108

Onde μ é o potencial químico e KB é a constante de Boltzman. A T=0 todos os
estados até o nível de Fermi 𝐸𝐹 = 𝜇 (𝑇 = 0) estão ocupados, o qual é determinado
pela massa m e o número n (densidade dos férmions):
∞
𝑁
𝑛 = = ∫ 𝐷(𝑘)𝑓(𝐸, 𝑡)𝑑𝑘
𝑉
0

(2.50)

∞

𝐸𝐹

= ∫ 𝐷(𝐸)𝑓(𝐸, 𝑡 = 0)𝑑𝐸 = ∫
0

𝐷(𝐸)𝑑𝐸

0
3⁄
2

1 2𝑚𝐸𝐹
= 2( 2 )
3𝜋
ℏ

Definindo 𝐸𝐹 = 𝑘𝐵 𝑇𝐹 , a temperatura de Fermi fica como:
𝑇𝐹 =

ℏ2
(3𝜋 2 𝑛)2/3
2𝑚𝑘𝐵

(2.51)

A temperatura de Fermi típica para os metais é da ordem de 104 − 105 𝐾, devido
à massa muito pequena do elétron e à alta densidade de portadores de carga 𝑛 ≈
1023 𝑐𝑚−3. Isso significa que os metais, a temperaturas experimentalmente
accessíveis, se comportam de maneiras diferentes como se estivessem perto do zero
absoluto. Em contraponto, o gás de Fermi com partículas que tem a massa e a
densidade do 𝐻𝑒3 líquido possui uma temperatura de Fermi de somente 𝑇𝐹 ≈ 4,9𝐾.
Para calcular o calor específico nós precisamos levar em conta que a energia
térmica leva a um embaraçamento da superfície de Fermi. Isso significa que a
função de distribuição 𝑓(𝐸, 𝑡) cai na faixa 𝐸𝐹 ± 𝐾𝐵 𝑇. Como ponto de partida é
considerado a energia interna por unidade de volume 𝑢 :
∞
𝑈
𝑢 = = ∫ 𝐷(𝐸)𝑓(𝐸, 𝑇)𝐸 𝑑𝐸
𝑉
0

(3.52)

Essa integral não tem solução analítica, mas pode ser aproximada para 𝑇 ≪ 𝐸𝐹 ⁄𝐾𝐵
através da expressão:
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𝑢(𝑇) =

3
𝜋 2 𝑛(𝐾𝐵 𝑇)2
𝑛𝐾𝐵 𝑇𝐹 +
5
4𝐸𝐹

(3.53)

Podemos dessa forma, calcular o calor específico para um gás de férmions livres.
𝜕𝑢
𝜋2𝑛
𝐶𝑉 = ( ) =
𝐾𝐵 2 𝑇 = 𝛾𝑇
𝜕𝑇 𝑉 2𝐸𝐹

(3.54)

Como podemos observar para baixas temperaturas 𝑇 ≪ 𝑇𝐹 , o calor específico a
volume constante para um gás de elétrons livres possui dependência linear em
relação a temperatura. Para medidas de calor específico em baixas temperaturas
em metais, é esperado que o calor específico possua um termo γ relevante, dado
o fato de materiais metálicos possuírem elétrons em abundância. Em contraponto,
a presença de um termo γ no calor específico de materiais isolantes, como é o caso
das ludwigitas estudadas aqui nesta tese, pode indicar a presença de desordem,
características de materiais tipo Spin-glass. Na figura 3.20 é mostrado, como
exemplo, o calor específico em baixas temperaturas do metal Cobre e pode se
observar claramente a dependência linear do calor especifico com a temperatura.

Figura 3.20: Medida de calor específico a baixas temperaturas para o 𝐶𝑢. Na figura a esquerda as
linhas pontilhada e pontopontilhada representam a contribuição os elétrons (𝑇) e da rede (𝑇 3 ),
para o calor específico, respectivamente. A figura a direita é mostrado o calor específico do 𝐶𝑢
plotado em (𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙. 𝐾 2 ) × 𝐾 2 , é possível notar a contribuição linear dos elétrons para o calor
específico [44].
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A seguir descreveremos brevemente a contribuição da rede (fônons) para o calor
específico

3.4.2 Contribuição da rede (fônons) para o calor específico –
Modelo de Debye
No modelo de Debye os sólidos são tratados como médios homogêneos e
isotrópicos. Consequentemente, os fônons podem ser tratados como um gás de
bósons livres. Ao contrário de um gás de átomos real, o número de fônons não é
conservado. Como resultado o potencial químico do gás de fônons é zero, 𝜇 = 0.
Apesar dos fônons não serem partículas reais, pode-se usar a densidade de estado
de partículas livres 𝐷(𝑞) para calcular a energia interna dos sólidos. Há uma razão
simples para esta correspondência: em ambos os casos os vetores de onda
permitidos q são determinados pela condição de contorno geométrica (seção 3.4.1).
Portanto, a densidade de fônons no espaço do momento é a mesma que para as
partículas livres. Reescrevendo (2.45) substituindo k pelos vetores de onda dos
fônons q, vamos ter:
𝑞2𝑉
𝒟(𝑞) = 2
2𝜋

(3.55)

Onde podemos obter a densidade de estados no espaço das frequências:
𝒟(𝜔) = 𝒟(𝑞)

𝑑𝑞
𝑑𝜔

(3.56)

sempre que a relação de dispersão, 𝜔(𝑞), seja conhecida. No modelo de Debye a
relação linear 𝜔 = 𝑣𝑞 é assumida [44]. Onde 𝑣 é a velocidade do som. Usando esta
relação encontra-se:
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𝒟(𝜔)𝑑𝜔 =

𝑉𝜔2
𝑑𝜔
2𝜋 2 𝑣 3

(3.57)

Para sólidos monoatômicos existem 3 ramos de fônons, um longitudinal e mais
dois transversais. Esses fônons são computados no modelo de Debye, introduzindo
o termo da velocidade de Debye, 𝑣𝐷 .
3
1
2
=
+
𝑣𝐷3 𝑣𝑙3 𝑣𝑡3

(3.58)

Para obter a densidade de estados, substituímos na equação 3.57:
𝒟(𝜔) =

𝑉𝜔2 1
2
𝑉𝜔2 3
(
+
)
=
2𝜋 2 𝑣𝑙3 𝑣𝑡3
2𝜋 2 𝑣𝐷3

(3.59)

Para uma estimativa simples é usado 𝑣𝑙 ≈ 2𝑣𝑡 → 𝑣𝐷 ≈ 1,12 𝑣𝑡 [44], isso mostra
que a densidade de estados de Debye é determinada pelos fônons transversais.
Normalizando a densidade de estados de Debye pelo número total de modos, 3N,
e introduzindo a frequência de corte, 𝜔𝐷 , temos:
𝜔𝐷

3𝑁 = ∫

𝒟(𝜔)𝑑𝜔

(3.60)

0

A frequência de Debye 𝜔𝐷 é definida como [44]:
3

𝜔𝐷 = 𝑣𝐷 √

6𝜋 2 𝑁 𝑣𝐷 3
√6𝜋 2
=
𝑉
𝑎

(3.61)

Esta última expressão é determinada para um cristal cúbico simples com
parâmetro de rede 𝑎, já que neste caso 𝑁⁄𝑉 = 𝑎3 .
A energia interna das vibrações da rede é dada por:
ℏ𝜔𝐷

𝑈(𝑇) = ∫
0

ℏ𝜔𝒟(𝜔) 𝑓(𝜔, 𝑇)𝑑𝜔

(3.62)
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Inserindo a distribuição de Bose-Einstein 𝑓(𝜔, 𝑇), e usando a abreviação 𝑥 =
ℏ𝜔⁄𝑘𝐵 𝑇 e 𝑥𝐷 = ℏ𝜔𝐷 ⁄𝑘𝐵 𝑇 para simplificar os cálculos, encontra-se que o calor
específico para materiais dielétricos é:
𝐶𝑉 =

𝜕𝑈
𝑇 3 𝑥𝐷 𝑥 4 𝑒 𝑥
= 9𝑁𝐾𝐵 ( ) ∫
𝑑𝑥
𝑥
2
𝜕𝑇
Θ
0 (𝑒 − 1)

(3.63)

A temperatura de Debye é dada pela relação 𝑘𝐵 Θ = ℏ𝜔𝐷 .
Para fazer comparações entre a teoria e o experimento, cabe aqui ilustrar 3 casos
importantes para o calor específico dos fônons.


Para 𝑇 → ∞, 𝑥 → 0:
𝑥𝐷

lim ∫

𝑥→0 0

𝑥𝐷 4
𝑥4𝑒 𝑥
𝑥 .1
𝑥𝐷3 1 Θ 3
𝑑𝑥
≈
∫
𝑑𝑥
=
= ( )
(𝑒 𝑥 − 1)2
𝑥2
3
3 𝑇
0

(3.64)

Portanto, em concordância com a lei de Dulong e Petit,
𝐶𝑉 = 3𝑁𝑘𝐵


Para 𝑇 > Θ, temos a seguinte expansão:
1 Θ 2
𝐶𝑉 = 3𝑁𝑘𝐵 [1 − ( ) + ⋯ ]
20 𝑇



(2.65)

Para 𝑇 → 0, 𝑥 → ∞:

𝑇 3 𝑥𝐷 𝑥 4 𝑒 𝑥
12𝜋 4
𝑇 3
𝐶𝑉 = 9𝑁𝐾𝐵 ( ) ∫
𝑑𝑥 =
𝑁𝑘𝐵 ( ) = 𝛽𝑇 3
𝑥
2
(𝑒
Θ
− 1)
5
Θ
0

(2.66)

Podemos notar no último caso discutido para o calor específico dos fônons, quando
a temperatura do sólido tende a zero, ou seja, para baixas temperaturas, os fônons
possuem dependência cúbica em relação a temperatura. É importante destacar,
que neste caso estamos tratando de fônons em 3𝐷 de sólido simples. No entanto,
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as ludwigitas estudadas nesta tese, apesar de possuírem estrutura cristalográfica
mais elaborada, também possuem a dependência T3 no calor específico em baixas
temperaturas. Este fato deixa claro que em um sólido o termo que mais contribui
para o calor específico são os fônons. Devido a este fato, é importante analisar as
medidas de calor específico em baixas temperaturas onde a contribuição eletrônica
do calor específico e a contribuição magnética para o calor específico são
perceptíveis e as vezes predominantes, já em temperaturas um pouco mais altas
a contribuição dos fônons para o calor específico é predominante. Na figura 3.21
é mostrado o calor específico para baixas temperaturas do argônio sólido o qual
obedece o modelo de Debye (dependência cúbica com a temperatura).

Figura 3.21: Calor específico do argônio para temperaturas menores que
2 k versus 𝑇 3 . Podemos notar que neste caso, o argônio sólido obedece
bem o modelo de Debye [44].
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3.4.3 Contribuição eletrônica (elétrons livres) e da rede (fônons) para o
calor específico

Elétrons em um metal são descritos como um gás de férmions livres que interagem
entre si e com os íons da rede através da interação coulombiana. A primeira vista,
essa abordagem é uma simplificação um tanto grosseira da realidade. Para uma
primeira aproximação, o potencial experimentado pelos elétrons da rede pode ser
considerado constante.
Como foi demonstrado na equação na equação 3.51, o calor específico para um
gás de elétrons livres se 𝑇 ≪ 𝑇𝐹 depende linearmente da temperatura. Para os
metais, esta condição é válida para todas as temperaturas, já que 𝑇𝐹 ≫ 104 𝐾.
Considerando também a contribuição da rede para o calor específico, podemos
expressar o calor específico para os metais em baixas temperaturas, por:
(3.67)

𝐶𝑣 = 𝛾𝑇 + 𝛽𝑇 3

Onde

temos

que

𝛾 = 𝜋 2 𝑛𝑘𝐵2 ⁄2𝐸𝐹

(coeficiente

de

Sommerfeld),

e

𝛽=

12𝜋 4 𝑛𝑘𝐵 ⁄5Θ3 .
Como exemplo, podemos citar o calor específico do Cobre (figura 3.23), onde a
contribuição eletrônica e da rede para o calor específico podem ser claramente
observadas (linha tracejada). Abaixo da temperatura de ~4 𝐾 a contribuição
eletrônica é predominante e para temperaturas maiores que ~4 𝐾, a contribuição
da rede prevalece (figura 3.23).

3.4.4 Contribuição dos magnons para o calor específico
O spin não é apenas um ingrediente da física atômica, mas também é responsável
pela maioria dos fenômenos observados na física do estado sólido. Os fenômenos

115

magnéticos dos sólidos são determinados pelos momentos magnéticos intrínsecos
dos íons que compõem os sólidos. Dentre os fenômenos magnéticos, podemos citar:
O para magnetismo de Pauli, ferromagnetismo, antiferromagnetismo e também

Spin-glass [44].
O acoplamento entre spins num solido leva excitações coletivas em ferromagnetos
e antiferromagnetos. Discutiremos, brevemente, aqui a relação de dispersão e a
contribuição das ondas de spins dos sólidos, também conhecidas como magnons,
para o calor específico.

3.4.4.1 Magnos em ferromagnetos
Para iniciar a discussão sobre a contribuição dos magnos para o calor específico
dos ferromagnetos o ponto de partida é a hamiltoniana do modelo de Heisenberg
para ferromagnetos, que descreve a interação de troca isotrópica entre spins
vizinhos.
𝐻 = − ∑ 𝒥𝑖𝑗 . 𝑺𝑖 . 𝑺𝑗

(3.68)

𝑖,𝑗

Os 𝑺𝑖 e 𝑺𝑗 são os operadores de spin e 𝒥𝑖𝑗 representa o coeficiente de interação
de troca. No estado fundamental todos os spins estão ferromagneticamente
alinhados (figura 3.11 a) para um arranjo unidimensional. Pode-se intuir que o
flip de um único spin (figura 3.11 b) é a excitação com a energia mais baixa.
Porém, a energia 𝛿𝐸 = 𝑧 𝒥𝑆 2 é necessária para um flip, onde z é o número de
vizinhos. Isto significa, que o flips de spin dificilmente ocorrem em temperaturas
bem abaixo da temperatura de Curie Weiss, posto que a energia de acoplamento
é comparável com a energia térmica na temperatura de Curie Tc, 𝒥 ≈ 𝐾𝐵 𝑇.
Em 1930 [44] Bloch percebeu que excitações coletivas existem em materiais
ferromagnéticos que podem ser descritos como o movimento de precessão de spins
acoplados (figura 3.11 c) . A energia necessária para a excitação de tais ondas de
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spins ou magnons é muito menor que a energia requerida para o flip de um único
spin.
Devido à interação de troca entre spin vizinhos, pequenos desvios do alinhamento
perfeito na direção 𝑧, dá origem a um torque proporcional à deviação. A taxa de
mudança do momento angular ao torque atuando no spin 𝑺̃𝑚 leva a :
𝑑𝑺̃𝑚 𝒥
= 𝑺̃𝑚 × (𝑺̃𝑚−1 + 𝑺̃𝑚+1 )
𝑑𝑡
ℏ

(3.69)

Esta equação de movimento pode ser resolvida com a aproximação de uma onda
viajante com amplitude A e vetor de onda q. O resultado da relação de dispersão
𝑞𝑎
)
2

ℏ𝜔 = 2𝒥𝑆[1 − cos(𝑞𝑎)] = 4𝒥𝑆𝑠𝑖𝑛2 (

(3.70)

Para números de onda q pequenos temos:
ℏ𝜔 = 𝒥𝑆𝑎2 𝑞 2

(3.71)

Os cálculos para um cristal cúbico leva à relação de dispersão:
ℏ𝜔 = 2𝒥𝑆 ∑[1 − cos(𝒒 ∙ 𝒓𝑚 )]

(3.72)

𝑚

O somatório é sobre todos os vizinhos com o vetor posição 𝒓𝑚 . No limite 𝑞𝑎 ≪ 1
esta equação pode ser simplificada e o resultado é a equação 3.71, onde a agora é
o parâmetro de rede do cristal cúbico.
Para calcular o a contribuição do calor específico dos magnos em 3D, podemos
proceder de forma similar os que foi feito par aos fônons e os elétrons livres.
Partindo da função de distribuição de Bose-Einstein, a densidade de estados dos
magnons são dadas por:
𝑉
ℏ
𝐷(𝜔) = 2 (
)
4𝜋 𝒥𝑆𝑎2

3⁄
2

(3.73)
√𝜔
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A energia interna, como foi feito em (3.19), fica:
5

𝑈𝑚𝑎𝑔

3

𝑉 (𝐾𝐵 𝑇) ⁄2 ∞ 𝑥 ⁄2
= 2
∫
𝑑𝑥
4𝜋 (𝒥𝑆𝑎2 )3⁄2 0 𝑒 𝑥 − 1

(3.74)

Onde a integral gaussiana já possui seu valor tabelado Γ(5/2)𝜁(5/2) ≈ 1,783.
Deste modo, o calor específico dos magnons vai ser dado por:
3⁄
2

𝜕𝑈
𝑛𝐾𝐵 𝐾𝐵 𝑇
𝐶𝑣 = ( ) = 0,113
(
)
𝜕𝑇 𝑣
𝑟
𝒥𝑆

(3.75)

Assim o calor específico tem uma dependência com a temperatura T3/2 devido a
contribuição dos magnons para um sistema ferromagnético.
Com este resultado a contribuição dos elétrons, fônons e dos magnons para o calor
específico vai ser dada por:
𝐶𝑣 = 𝛾𝑇 + 𝛽𝑇 3 + 𝛿𝑇

3⁄
2

(3.76)

Como podemos ver na equação 3.76, a contribuição dos magnons para o calor
específico é significativamente maior que a contribuição eletrônica para o calor
específico, em se tratando de ferromagnetos cúbicos. Entretanto, devido aos
coeficientes γ, β e 𝛿 pode haver diferenças de contribuição dependendo da faixa
de temperatura. Nos extremos de temperaturas muito baixas a contribuição de
elétrons é predominante, mas em temperaturas ligeiramente maiores a
contribuição dos fônons e magnons se tornam predominantes, como acontece no
𝑌3 𝐹𝑒5 𝑂12 (figura 3.24).
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Figura 3.22: Medida de calor específico em baixas temperaturas para o 𝑌3 𝐹𝑒5 𝑂12 .
O gráfico da medida foi feito em 𝐶/𝑇 3⁄2 × 𝑇 3⁄2 [44].

3.4.4.2 Magnons em antiferromagnetos
As ondas de spin também ocorrem em materiais antiferromagnéticos, mas neste
caso as relações de dispersão das ondas de spin diferem qualitativamente dos
ferromagnetos. Devido a essa diferença nas relações de dispersão dos magnons, a
contribuição dos magnons para o calor específico nesses compostos também será
diferente. Considerando um sistema de duas sub redes magnética a relação de
dispersão de um antiferromagneto unidimensional é dado por [44]:
ℏ𝜔 = 2𝑆|𝒥 ′ ||sin(𝑞𝑎)|

(3.77)

Considerando somente interações com o primeiro vizinho o coeficiente de troca 𝒥 ′
entre os spins é negativo no caso dos antiferromagnetos. Qualitativamente o
mesmo resultado é obtido para sistema tridimensionais [44].
A contribuição de magnons antiferromagnéticos para o calor específico em baixas
temperaturas pode ser calculada do mesmo jeito que para a contribuição da rede
e dá o seguinte resultado:
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𝐾𝐵 𝑇 3
𝐶𝑣 = 𝑛𝐾𝐵 𝐴 (
)
2𝑆|𝒥′|

(3.78)

Onde A é um parâmetro que está associado a estrutura do cristal. Como podemos
observar na expressão acima, a contribuição dos magnons no calor específico dos
antiferromagnetos é T3, e não T3/2 como ocorre nos ferromagnetos. Os magnons
neste caso, possuem a mesma contribuição que os fônons para o calor específico
em baixas temperaturas. Desta forma a contribuição total para o calor específico,
vai ser:
𝐶𝑣 = 𝛾𝑇 + 𝛿𝑇 3

(3.79)

Onde o coeficiente  inclui a contribuição dos fônons e dos magnons
antiferromagnéticos. Logo, para medidas de calor específico em baixas
temperaturas em materiais antiferromagnéticos é difícil distinguir a contribuição
dos fônons e a contribuição dos magnons [44].
Vale destacar, que quando um material antiferromagnético possui interações
magnéticas em duas dimensões a contribuição dos magnos é ligeiramente
diferente. Neste caso, como foi mostrado por Freitas [33], para interações 2D os
magnos contribuem com:
3𝐴𝑁
𝐾𝐵3 2
𝐶𝑣 =
× 2,4 × 2 𝑇 = 𝑎𝑇 2
2𝜋
𝑐

(3.80)

Onde 𝐴 é o inverso da densidade de íons do composto, 𝑁 é o número de íons por
mol, 𝑐 = ℏ𝑣 onde 𝑣 é a velocidade dos magnons. Logo como foi demonstrado para
materiais antiferromagnéticos com interações 2D, a contribuição dos magnons
AFM para o calor específico é 𝑇 2 [33].
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3.4.5 Funcionamento do Calorímetro
A medida de calor específico em um calorímetro, mede a variação da temperatura
do material em relação a quantidade de calor fornecida a pressão constante
(equação 3.81). O equipamento utilizado nas medidas apresentadas nesta tese foi
o calorímetro do PPMS comercial da Quantum Design.
𝐶𝑝 = (

𝑑𝑄
)
𝑑𝑇 𝑝

(3.81)

Assim como outras técnicas de calor específico, a técnica de medida utilizada no
PPMS da Quantum Design controla o calor fornecido a amostra, e monitora a
mudança de temperatura quando esse calor fornecido é dissipado. Durante a
medida, é fornecida uma quantidade de calor Q por um período de tempo, que é
então seguido por um período de resfriamento da amostra. Essa variação de
temperatura em relação a quantidade de calor fornecida é realizada pelos sensores
presentes no calorímetro, aquecedor e termômetro, e desta forma a eletrônica do
sistema registra a medida [51]. A principal parte do sistema de medida de calor
específico é o calorímetro chamado de Puck (figura 3.23), ele é constituído por um
conjunto de aparatos que forma o sistema de medida.

Figura 3.23: Esquema de montagem do calorímetro, Puck [51]

121

Dentro do Puck, a plataforma (figura 3.24) é uma das principais partes deste
conjunto, nela estão integradas todo o ecossistema responsável pela medida de
calor específico. O conjunto, aquecedor e termômetro, são responsáveis por
fornecer a quantidade de calor e acompanhar o aquecimento e a dissipação da
amostra. Essa última, é instalada na plataforma e uma camada de graxa é
adicionada fazer o contato térmico entre a plataforma e a amostra.

Figura 3.24: Esquema da montagem da amostra no PPMS da Quantum Design [51]

O Puck então é colocado dentro da câmara de medida e conectado aos terminais
do sistema. A bomba de vácuo do sistema é responsável por manter a pressão
constante e uma eletrônica avançada é responsável por fazer a aquisição dos dados
da medida. O PPMS utilizado para fazer as medidas trabalha em uma faixa de
temperatura de 2 𝐾 a 300 𝐾 e com campos magnéticos aplicados de −9 𝑇 até 9 𝑇
[51].
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Capítulo

4

Fortalecimento das interações magnéticas nas
ludwigitas 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5
4.1 Introdução
No capítulo 2, foi mostrado que ao dopar a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com
íons magnéticos 3𝑑, o íon dopante cria frustrações magnéticas e enfraquece o
magnetismo do composto. Este comportamento foi observado, por exemplo, na
ludwigita de 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 [27]. Entretanto, como veremos neste capítulo, a dopagem
da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com 𝐶𝑟 tem efeito contrário, ou seja, fortalece
as interações magnéticas do composto. Tal afirmação pode ser verificada através
do aumento da temperatura de transição magnética (TM) do composto. Também
foi observado uma mudança do caráter magnético bidimensional (2𝐷) para

tridimensional (3𝐷) quando a concentração de 𝐶𝑟 aumenta.
Com o objetivo de estudar as mudanças magnéticas e estruturais da ludwigita
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 dopada com 𝐶𝑟, vamos sintetizar e caracterizar a ludwigita 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5.
Para isto, foram sintetizadas 10 amostras da ludwigita 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 com
diferentes concentrações de 𝐶𝑟.

4.2 Síntese
Policristais das ludwigitas 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 foram sintetizados utilizando o método
de reação de estado sólido, onde os reagentes foram misturados no almofariz por
cerca de 1 ℎ com a seguinte estequiometria:
(3 − 𝑥) 𝐶𝑜𝑂 + 𝑥⁄2 𝐶𝑟2 𝑂3 + 𝐻3 𝐵𝑂3 → 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5

123

Após serem misturados, os reagentes foram prensados em pastilhas e levados ao
forno para o primeiro tratamento térmico. Neste tratamento, a pastilha foi
calcinada a 750° 𝐶 por cerca de 12 ℎ, com objetivo de decompor o ácido bórico
(𝐻3 𝐵𝑂3 ) em 𝐵2 𝑂3 e 𝐻2 𝑂. Após ser retiradas do forno, as pastilhas foram moídas
e misturadas no almofariz por cerca de 1 ℎ e novamente empastilhadas. O
composto foi então levado para o segundo cozimento a 1050° 𝐶 onde ficou por
36 ℎ no ar e posteriormente resfriado até a temperatura ambiente. Como resultado
foi obtido um pó fino e preto. No total foram feitas 10 amostras, cada uma com
uma dopagem diferente de 𝐶𝑟, variando de 𝑥 = 0,1 até 1.
Devido à limitação do tempo de uso dos equipamentos fora do IF/UFF não foi
possível realizar medidas de magnetização e de calor específico de todas as
amostras da série 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5. Somente foi possível caracterizar a série completa
através das técnicas de difração de raios X e susceptibilidade ac disponíveis no
IF/UFF.

4.3 Caracterização física da série 𝑪𝒐𝟑−𝒙 𝑪𝒓𝒙 𝑩𝑶𝟓
4.3.1 Difração de raios X
Todas as medidas de difração de raios X mostradas nesta tese foram realizadas
no laboratório de Difração de Raios X do IF-UFF. O difratômetro de raios X de
policristais utilizado nas medidas foi o Bruker D8 ADVANCE, equipado com
detector LynxEye e fonte de radiação característica Kα do 𝐶𝑜 (𝜆 = 1,789190 ).
Os difratogramas foram coletados na geometria Bragg-Brentano cobrindo a faixa
angular 10° a 90° com um passo de 0,02°, e tempos de exposição entre 1 e 2
segundos dependendo da amostra. A identificação das fases presentes na amostra
foi realizada utilizando o programa EVA. Em seguida, os difratogramas foram
ajustados utilizando o método de Rietveld [40], através do programa FULLPROF
[42]. A forma do pico foi ajustada utilizando a função pseudo-Voigt.
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Os refinamentos Rietveld realizados nas amostras, confirmaram a formação da
fase principal de ludwigita, com estrutura ortorrômbica e grupo espacial Pbam
𝑛°55 (ver figuras 4.1), em todas as 10 amostras analisadas. Os parâmetros de rede
obtidos se mostraram em concordância com os observados por [10,30], e são
mostrados na tabela 4.1. Pela tabela 4.1 podemos notar que há aumento dos
parâmetros de rede 𝑎 e 𝑏, em relação ao aumento da dopagem com 𝐶𝑟, como pode
ser visto na figura 4.2. Este aumento nos parâmetros de rede está relacionado com
a introdução de 𝐶𝑟 na estrutura da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . O 𝐶𝑟 com um raio iônico
maior (0,615 Å) que do 𝐶𝑜 (0,58 Å) provoca uma expansão da rede [52] (ver
figura 4.2).

Figura 4.1: Estrutura cristalina da ludwigita 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 vista do plano a-b. Os íons de 𝐶𝑟 entram
majoritariamente no sítio 4 da ludwigita. Na cor azul escuro os íons de 𝐶𝑜 2+ , em azul claro os íons
de 𝐶𝑜 3+ e na cor verde os íons de 𝐶𝑟 3+ .
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Tabela 4.1: Comparação dos parâmetros de rede obtidos através da análise de Rietveld dos
difratogramas de raios X das ludwigitas 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 . Os parâmetros de rede da ludwigita
homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 (sem dopagem, 𝑥 = 0) foram obtidas da referência [10].

Composto

a (Å)

b (Å)

c (Å)

𝑪𝒐𝟑 𝑩𝑶𝟓

9,296

11,984

2,973

𝑪𝒐𝟐,𝟗 𝑪𝒓𝟎,𝟏 𝑩𝑶𝟓

9,290

11,972

2,979

𝑪𝒐𝟐,𝟖 𝑪𝒓𝟎,𝟐 𝑩𝑶𝟓

9,283

12,001

2,989

𝑪𝒐𝟐,𝟕 𝑪𝒓𝟎,𝟑 𝑩𝑶𝟓

9,289

12,033

2,997

𝑪𝒐𝟐,𝟔 𝑪𝒓𝟎,𝟒 𝑩𝑶𝟓

9,291

12,066

3,006

𝑪𝒐𝟐,𝟓 𝑪𝒓𝟎,𝟓 𝑩𝑶𝟓

9,293

12,084

3,009

𝑪𝒐𝟐,𝟒 𝑪𝒓𝟎,𝟔 𝑩𝑶𝟓

9,292

12,107

3,013

𝑪𝒐𝟐,𝟑 𝑪𝒓𝟎,𝟕 𝑩𝑶𝟓

9,303

12,124

3,017

𝑪𝒐𝟐,𝟐 𝑪𝒓𝟎,𝟖 𝑩𝑶𝟓

9,308

12,138

3,019

𝑪𝒐𝟐,𝟏 𝑪𝒓𝟎,𝟗 𝑩𝑶𝟓

9,315

12,155

3,022

𝑪𝒐𝟐 𝑪𝒓𝑩𝑶𝟓

9,320

12,164

3,023
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Figura 4.2: Parâmetros de rede do sistema 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 em função da concentração nominal x de
𝐶𝑟. Na figura I) é mostrada a variação do parâmetro de rede c, na figura II) a variação do
parâmetro de rede b e em III) a variação do parâmetro de rede a e na figura IV) o volume da
célula unitária.

Na análise Rietveld foi observado que os compostos dopados com concentrações
menores que 𝑥 ≤ 0,5, os íons de 𝐶𝑟 entram apenas no sítio 4. Porém, os compostos
dopados com concentração maiores que 𝑥 > 0,5, o íon de 𝐶𝑟 pode ocupar os sítio
2 e 4 da ludwigita. Nos compostos com concentrações maiores que 𝑥 > 0,5, houve
o aparecimento de uma pequena fase adicional (< 5%) do óxido 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4 [53]. Na
tabela 4.2 são mostradas a concentrações da fase principal da ludwigita e da
impureza 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4 para todos os compostos estudados aqui.
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O composto com 𝑥 = 0,5 é de fase única (figura 4.3, não foi observada a presença
de fases secundárias) e foi escolhido para fazer um estudo mais detalhado de suas
propriedades físicas. A impureza 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4 que aparece nos compostos com 𝑥 >
0,5 é um composto conhecido e com suas propriedades magnéticas bem
identificadas e entendidas [54]. Esta impureza foi levada em conta em todas as
análises de raios X e nas discussões e não influenciará nas interpretações feitas
neste trabalho.
É importante ressaltar que todos os compostos foram analisados por difração de
raios X, entretanto, para uma melhor apresentação, vamos mostrar apenas os
difratogramas dos compostos com 𝑥 = 0,5 e 0,8 (figuras 4.3 e 4.4).

Figura 4.3: Difratograma de raios X da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 . A análise de Rietveld mostrou que
o composto é de fase única. Em vermelho os dados experimentais, na cor preta o ajuste do
difratograma, na cor azul a diferença entre os dados experimentais e o ajuste e na cor verde os
picos de Bragg.
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Figura 4.4: Difratograma de raios X da ludwigita 𝐶𝑜2,2 𝐶𝑟0,8 𝐵𝑂5 . Além da fase principal da ludwigita
(~97%) uma pequena fase adicional de 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4 (~3%) foi identificado. Em vermelho os dados
experimentais, na cor preta o ajuste do difratograma, na cor azul a diferença entre os dados
experimentais e o ajuste e na cor verde os picos de Bragg.

Tabela 4.2: Fases identificadas através do refinamento Rietveld dos difratogramas de raios X das
ludwigitas 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 . Os compostos com 𝑥 0,5 são de fase única (ludwigita). Já nos compostos
com 𝑥 > 0,5 uma pequena fração do óxido 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4 é formado.

Amostra

ludwigita

𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4

𝐶𝑜2,9 𝐶𝑟0,1 𝐵𝑂5

100 %

−

𝐶𝑜2,8 𝐶𝑟0,2 𝐵𝑂5

100 %

−

𝐶𝑜2,7 𝐶𝑟0,3 𝐵𝑂5

100 %

−

𝐶𝑜2,6 𝐶𝑟0,4 𝐵𝑂5

100 %

−

𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5

100 %

−

𝐶𝑜2,4 𝐶𝑟0,6 𝐵𝑂5

98,0 %

2,0 %

𝐶𝑜2,3 𝐶𝑟0,7 𝐵𝑂5

99,0 %

1,0 %

𝐶𝑜2,2 𝐶𝑟0,8 𝐵𝑂5

96,7 %

3,3 %

𝐶𝑜2,1 𝐶𝑟0,9 𝐵𝑂5

96,7 %

3,3 %

𝐶𝑜2 𝐶𝑟𝐵𝑂5

95,0 %

5,0 %
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4.3.2 Susceptibilidade ac

Na figura 4.12 são mostrada as medidas de susceptibilidade magnética em função
da temperatura, para toda a série, com a frequência de 100 𝐻𝑧. Podemos observar
que a amostra com 𝑥 = 0,1 se parece muito com o composto puro (𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 ), por
possuir uma transição muito próximo de ~42 𝐾. Nas amostras com 𝑥 = 0,2 e 0,3,
verificamos uma mudança da temperatura de transição magnética (𝑇𝑀 ) para cerca
de 50 𝐾 e 60 𝐾 respectivamente. Além disso, podemos observar um pico próximo
a 42 𝐾, indicando um transição remanescente de regiões ricas em 𝐶𝑜. Já a amostra
dopada com 𝑥 = 1 apresenta 𝑇𝑀 = 120 𝐾, uma das mais altas temperaturas
observadas nas ludwigitas heterometálicas de 𝐶𝑜. Para toda a série ocorre um
aumento gradual de 𝑇𝑀 em função da dopagem (ver figura 4.5). O pontos máximo
da 𝑇𝑀 de cada composto sintetizado é mostrado na figura 4.6. E todos os pontos
do gráfico parecem seguir uma reta, com exceção do composto dopado com 𝑥 =
0,6. Este fato possivelmente está relacionado com a presença da impureza 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4
no composto dopado com 𝑥 = 0,6, e essa impureza possui um ordenamento
ferromagnético em ~93 𝐾, exatamente na região do pico observado [54].
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Figura 4.5: Comparação das medidas de susceptibilidade magnética para as ludwigitas
𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 com a frequência de 100 𝐻𝑧.

Medidas de difração de raios X também mostraram um aumento linear dos
parâmetros de rede e do volume da célula unitária em relação a concentração de
𝐶𝑟. Estes dois fatos indicam que os íons de 𝐶𝑟 realmente fazem parte da estrutura
da ludwigita e causam mudanças estruturais e magnéticas nos compostos (ver
figura 4.6).
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Figura 4.6: Comparação da temperatura de transição magnética 𝑇𝑀 obtidas das medidas de
susceptibilidade magnética ac da série 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 . As medidas foram realizadas com campo
oscilante de amplitude 𝐻𝑐 = 10 𝑂𝑒 e 𝑓 = 100 𝐻𝑧.

4.3.3 Calor Específico

As medidas de calor específico para alguns compostos da série 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 foram
realizadas no laboratório de baixas temperaturas do CBPF utilizando o
equipamento Dynacool da Quantum Design. As amostras foram medidas sob a
forma de pastilhas, para melhorar o contato térmico com o calorímetro, entre 2 e
200 𝐾 com campos magnéticos aplicados de 0, 4 𝑒 9 𝑇.
As medidas de calor específico realizadas na série 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 são mostradas na
figura 4.7. Como foi visto na seção 4.3.1, os compostos com 𝑥 > 0,5 apresentam
uma pequena quantidade de fase espúria atribuída ao 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4. Esta impureza
possui uma transição ferromagnética na temperatura de 𝑇𝑐 = 93 𝐾 e um
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reordenamento de spin em 𝑇𝑆 = 25 𝐾 [8]. A amostra dopada com 𝑥 = 1, apresenta
três anomalias na curva de 𝐶/𝑇 × 𝑇, uma primeira mais intensa em 112 𝐾 e duas
outras menos intensas em ~93 𝐾 e ~ 25 𝐾. Estas últimas provavelmente estão
relacionadas à impureza 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4, que corresponde a cerca de 5% da amostra
(veja tabela 4.2). A presença dessa impureza dificulta as análises das medidas de
calor específico para os compostos dopados com concentrações maiores que 0,5 𝐶𝑟,
e por isso as análises serão realizadas apenas para 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 .

Figura 4.7: Medidas de calor específico de alguns compostos da série 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 sem campo
magnético aplicado.

A figura 4.7 mostra as medidas de calor específico (𝐶/𝑇 × 𝑇) para o composto
𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 sem campo magnético. Podemos observar picos em acentuado em
76 𝐾, 92 𝐾 e 112 𝐾, para as amostras com 𝑥 = 0,5, 0,6 𝑒 1,0, temperaturas na
quais as medidas susceptibilidade ac também mostram um pico acentuado. Estas
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temperaturas são definidas como as temperaturas de ordenamento magnético
destes compostos. Estes resultados mostram que a dopagem com 𝐶𝑟 induz um
fortalecimento das interações magnéticas. Pois é observado um aumento
sistemático da temperatura de transição magnética com o aumento da
concentração de 𝐶𝑟.
As análises estruturais, magnéticas e térmicas que se seguem, serão feitas para o
composto com 𝑥 = 0,5 𝐶𝑟, ou seja para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 por ser aquele

que tem a temperatura de transição magnética Tc mais alto entre os compostos
de fase única.

4.4 Caracterização estrutural, magnética e térmica da
ludwigita 𝑪𝒐𝟐,𝟓 𝑪𝒓𝟎,𝟓 𝑩𝑶𝟓

4.4.1 Difração de raios X

A análise Rietveld dos dados de difração de raios x do composto dopado com 𝑥 =
0,5 forneceu a fórmula estequiométrica 𝐶𝑜2,51 𝐶𝑟0,49 𝐵𝑂5, e por uma questão de
comodidade chamaremos de ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 (ver tabela 4.3). Na tabela
4.4 são mostradas as coordenadas atômicas obtidas através do refinamento dos
dados de raios X. E como podemos observar, o íon de 𝐶𝑟 ocupa cerca de 49% dos
sítios 4 [28].
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Tabela 4.3: Parâmetros cristalinos da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 . Para comparação foram adicionados
os dados cristalinos da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10].

Fórmula empírica
Massa molecular
Temperatura
Sistema cristalino
Grupo espacial
Dimensões da célula unit.

𝑪𝒐𝟐,𝟓 𝑪𝒓𝟎,𝟓 𝑩𝑶𝟓

𝑪𝒐𝟑 𝑩𝑶𝟓 [10]

528,26 𝑔⁄𝑚𝑜𝑙

535,20 𝑔⁄𝑚𝑜𝑙

293(2) 𝐾

293(2) 𝐾

𝑜𝑟𝑡𝑜𝑟𝑟ô𝑚𝑏𝑖𝑐𝑜

𝑜𝑟𝑡𝑜𝑟𝑟ô𝑚𝑏𝑖𝑐𝑜

𝑃𝑏𝑎𝑚

𝑃𝑏𝑎𝑚

9,2934(4) Å

9,3014(3) Å

12,0845(4) Å

11,9317(4) Å

3,0097(5) Å

3,9627(1) Å

𝑎=
𝑏=
𝑐=

Volume
Z

3

337,774 Å

329,168 Å3

4

4

Tabela 4.4: Coordenadas atômicas em (Å) da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 , e a ocupação dos sítios
(𝑆𝑂𝐹). 𝑈𝑖𝑠𝑜 é o parâmetro de deslocamento isotrópico dado em Å2 .

𝑺í𝒕𝒊𝒐
𝐶𝑜(1)
𝐶𝑜(2)
𝐶𝑜(3)
𝐶𝑜(4)
𝐶𝑟(4)
𝑂(1)
𝑂(2)
𝑂(3)
𝑂(4)
𝑂(5)
𝐵(1)

𝒙/𝒂
1⁄2
0
0,5021(5)
0,2607(3)
0,2607(3)
0,3805(6)
0,3449(9)
0,1200(8)
0,1586(11)
0,3883(7)
0,2390(2)

𝒚/𝒃
0
0
0,2774(10)
0,1151(2)
0,1151(2)
0,3514(7)
−0,0401(8)
0,0722(6)
0,2667(8)
0,1410(7)
0,3762(16)

𝒛/𝒄
0
1⁄2
0
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
0
1⁄2
0
1⁄2

𝑺𝑶𝑭
1⁄4
1⁄4
1⁄2
0,25759
0,24241
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2

𝑼𝒊𝒔𝒐
0,0354(13)
0,0482(12)
0,0353(9)
0,0406(9)
0,0406(9)
0,009(2)
0,035(3)
0,035(4)
0,030(3)
0,017(3)
0,015(5)

Tabela 4.5: Ligações entre os oxigênios e os íons de cobaltos em (Å) para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 .
Os subescritos são (𝑖)𝑥 − 1⁄2, −𝑦 + 1⁄2 , 𝑧 − 1; (𝑖𝑖) − 𝑥 + 3⁄2 , 𝑦 − 1⁄2, −𝑧 − 1.
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𝐶𝑜1 − 𝑂1
𝐶𝑜1 − 𝑂4
𝐶𝑜2 − 𝑂1
𝐶𝑜2 − 𝑂4
𝐶𝑜3 − 𝑂1
𝐶𝑜3 − 𝑂2

2,139(5)
1,995(7)
2,066(4)
2,111(7)
2,160(7)
2,083(5)

𝐶𝑜3 − 𝑂3
𝐶𝑜3 − 𝑂4
𝐶𝑜4 − 𝑂𝑖
𝐶𝑜4 − 𝑂2
𝐶𝑜1 − 𝑂3
𝐶𝑜1 − 𝑂4𝑖𝑣

1,959(7)
2,121(6)
1,941(4)
2,060(4)
2,062(9)
2,032(8)

Através dos dados estruturais obtidos através da análise de Rietveld (seção 4.3.1),
é possível fazer uma estimativa do estado de oxidação dos íons que ocupam os
sítios cristalográficos da ludwigita. Para este cálculo, foi usado o programa
VESTA [14] para obter a distâncias entre o íon metálico e os oxigênios nos
octaedros 𝑀𝑂6 (𝑀 = 𝐶𝑜, 𝐶𝑟). Os cálculos de Bond Valence Sums (𝐵𝑉𝑆) foram
realizados para estimar o estado de oxidação do íon metálico através da relação
[53,54]:
6

(4.1)

𝑆 = ∑ 𝑒𝑥𝑝[(𝑟0 − 𝑟)/𝐵]
𝑖=1

Sendo 𝑟0 um parâmetro tabelado relacionado ao raio do íon, e B = 0,37 é um
parâmetro empírico obtido através do método 𝐵𝑉𝑆. Para os íons de 𝐶𝑜3+ e 𝐶𝑜2+
os r0 utilizados para o cálculo são 1,74 e 1,68 Å, respectivamente [52].
Na tabela 4.6 são mostrados o cálculos dos estados de oxidação dos 4 sítios
cristalográficos da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 . Como podemos notar, o cálculo feito
usando o método BVS, mostrou que os estados de oxidação dos íons da ludwigita
𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 são bastante próximos ao da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10].
Com estes resultados podemos atribuir um estado de oxidação 2 + para os íons
de 𝐶𝑜 nos sítios 1, 2 e 3. E o estado 3 + para os íons de 𝐶𝑜 e 𝐶𝑟 no sítio 4.

Tabela 4.6: Cálculo do estado de valência dos íons metálicos nos 4 sítios cristalográficos da
ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 usando o método BVS [10].
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Sítio

Íon

Valência calculada

𝟏

𝐶𝑜2+

1,92

𝟐

𝐶𝑜2+

2,028

𝟑

𝐶𝑜2+

1,953

𝟒

𝐶𝑜3+ /𝐶𝑟 3+

2,859

Outros cálculos que podem ser feitos afim de se estimar a valência dos íons nos
octaedros, são a média harmônica do raio iônico [55,56]:
6

1
1
𝑅=[ ∑
]
(𝑑𝑖 − 1,40)2
6

−1⁄2

(4.2)

𝑖=1

e o raio iônico médio[55,56]:
6

(4.3)

1
〈𝑟0 〉 = ⌊∑(𝑑𝑖 − 1,40)⌋
6
𝑖=1

Nestas relações as distâncias 𝑑𝑖 são as distâncias os oxigênios ao íon metálico no
centro do octaedro. O valor 1,4 em ambas as formulas é o raio iônico do oxigênio
[55,56]. As distâncias dos oxigênios foram obtidas usando o programa VESTA
[14], conforme é ilustrado na figura 4.8.

𝒅𝒊

Figura 4.8: Octahedro 𝑀𝑂6 (𝑀 =íon metálico). No centro do octaedro em azul o íon metálico e
em vermelho os oxigênios. As distâncias 𝑑𝑖 são as distâncias dos oxigênios ao íon metálico.

Os valores estimados para os raios iônicos são mostrados na tabela 4.7. E na figura
4.9 são mostrados, para comparação, os raios médios para os sítios das ludwigitas
com 𝑥 = 0,0; 0,5 𝑒 1,5. E Como podemos notar, os cálculos para raios iônicos
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médios dos sítios 1, 2 e 3 são bastante próximos ao raio iônico do 𝐶𝑜2+ em alto
spin (0,74 Å) [52]. Já o sítio 4, possui raio iônico distinto dos demais sítios, e
muito próximo ao raio iônico do 𝐶𝑜3+ em alto spin (0,610 Å) e do 𝐶𝑟 3+ (0,615
Å) [52]. As atribuições do estado de oxidação, levando em conta o raio iônico
calculado para cada sítio, são mostradas na tabela 4.7.

Tabela 4.7: Cálculo do raio iônico dos sítios cristalográfico da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 obtido
utilizando as equações 4.2 e 4.3. Na penúltima coluna mostramos a atribuição do estado de
oxidação do íon metálico em cada sítio levando em conta a comparação entre o raio iônico
calculado e o da literatura [6].
Sítio

Média

Raio iónico

Atribuição

harmônica do

médio (Å)

Íon

Raio [6]

raio iônico (Å)

𝟏

0,690

0,705

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)

0,745

𝟐

0,688

0,689

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)

0,745

𝟑

0,686

0,699

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)

0,745

𝟒

0,610

0,617

𝐶𝑜3+ (𝐻𝑆)⁄𝐶𝑟 3+

0,610⁄0,615
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Figura 4.9: Comparação dos raios iônicos das ludwigitas 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 e
ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 .[10].

𝐶𝑜2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 com a

Da figura 4.9 podemos observar que o raio iônico do sítio 4 aumenta gradualmente
com a concentração de 𝐶𝑟.
A componente principal do gradiente de campo elétrico 𝑉𝑍𝑍 , é um parâmetro
associado ao grau de distorção dos octaedros 𝑀𝑂6 [7].

Para a ludwigita

𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 fizemos os cálculos de 𝑉𝑍𝑍 para todos os 4 sítios (octaedros) não
equivalentes. Escolhemos o eixo principal de cada octaedro como mostrado na
figura 4.10 e utilizamos a relação [7]:
𝑉𝑧𝑧 = 2𝑒

(3𝑐𝑜𝑠 2 (𝜃) − 1)
𝑟3

(4.4)

Onde 𝑟 é a distância do íon de oxigênio ao metal no centro do octaedro e 𝜃 é o
ângulo formado pelo eixo principal e a posição do íon de oxigênio (ver figura 4.10).
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Para os cálculos apresentados nesta tese os valores de 𝑟 e 𝜃 foram obtidos usando
o programa VESTA [14]. Os resultados dos cálculos são mostrados na tabela 4.8.

θ
r

Figura 4.10: Definição dos parâmetros 𝑟 e 𝜃 para o cálculo de 𝑉𝑍𝑍 dos
octaedros da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 .

Tabela 4.8: Comparação do gradiente de campo elétrico dos compostos reportados na literatura
com a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 .

Composto

Sítio 1

Sítio 2

Sítio 3

Sítio 4

(𝒆⁄Å𝟑 )

(𝒆⁄Å𝟑 )

(𝒆⁄Å𝟑 )

(𝒆⁄Å𝟑 )

𝑪𝒐𝟑 𝑩𝑶𝟓 [10]

0,268

0,172

0,247

0,004

𝑪𝒐𝟐 𝑭𝒆𝑩𝑶𝟓 [27]

0,186

0,040

0,234

−0,060

𝑪𝒐𝟏,𝟕 𝑴𝒏𝟏,𝟑 𝑩𝑶𝟓 [7]

0,160

0,020

0,230

−0,050

𝑪𝒐𝟐,𝟓 𝑪𝒓𝟎,𝟓 𝑩𝑶𝟓

0,252

−0,018

0,153

−0,070

Para comparação dos cálculos de 𝑉𝑍𝑍 , os compostos 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10], 𝐶𝑜2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 [27]
e 𝐶𝑜1,7 𝑀𝑛1,3 𝐵𝑂5 [7] também foram incluídos na tabela 4.8. Como acontece com as
dopagens com o 𝐹𝑒 e 𝑀𝑛, a dopagem com 𝐶𝑟 não altera a simetria quase dos sítios
2 e 4.

140

4.4.2 Magnetização
As medidas de magnetização em função da temperatura foram realizadas nos
laboratórios de baixas temperaturas do CBPF e no laboratório de magnetismo do
IF-UFF. Os equipamentos utilizados para realização das medições foram o PPMS
(physical property measurement system) do IF-UFF e o Dynacool do CBPF,
ambos equipamentos são da marca Quantum Design. Todas as medidas foram
feitas em amostras em pó.
As medidas de magnetização em função da temperatura para a ludwigita
𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 foram feitas no regime ZFC-FC com campo aplicado de 0,01 e 1 𝑇.
A figura 4.11 mostra o resultado das medidas de magnetização ZFC e FC com
campo aplicado de 100 Oe feitas na ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5. Podemos notar um
aumento brusco da magnetização em ~76 𝐾 tanto na curva ZFC quanto na FC.
Na curva ZFC podemos notar um ponto máximo na magnetização em ~76 𝐾 e
posteriormente uma queda na magnetização.

Figura 4.11: Medida de magnetização em função da temperatura no regime ZFC e FC com campo
magnético aplicado de 100 Oe para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 . Na parte interna do gráfico é
mostrado o ajuste da parte paramagnética do inverso da susceptibilidade magnética (1⁄χ𝑑𝑐 ) no
regime FC com campo aplicado de 1 T.
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Através do ajuste da parte paramagnética da curva de magnetização podemos
obter a temperatura de Curie-Weiss e estimar o momento paramagnético do
material. Sabemos que na região paramagnética a magnetização segue a lei de
Curie-Weiss [44]:
𝜒𝑑𝑐 =

𝐶
𝑇 − 𝜃𝐶𝑊

(4.5)

Onde C é a constante de Curie e 𝜃𝐶𝑊 é a temperatura de Curie-Weiss. Ajustamos
a curva do inverso da susceptibilidade usando a seguinte equação linear:
1
𝜃𝐶𝑊 1
=−
+ 𝑇 = 𝑎 + 𝑏𝑇
𝜒𝑑𝑐
𝐶
𝐶

(4.6)

Onde através dos parâmetros a e b, que são os coeficientes linear e angular da
reta, podemos determinar 𝐶 e 𝜃𝐶𝑊 .
No gráfico interno da figura 4.11 é mostrado o ajuste do inverso da
susceptibilidade magnética (𝐻/𝑀), feita para a parte paramagnética da medida
FC com campo aplicado de 1 𝑇. Acima de ~ 200 𝐾 o inverso da susceptibilidade
varia linearmente com a temperatura de acordo com a lei de Curie-Weiss (equação
4.6). Através do ajuste obtivemos 𝜃𝐶𝑊 = −(65,59 ± 0,30) 𝐾 e 𝐶 = (26,46 ±
0,02) × 10−3 𝑒𝑚𝑢. 𝐾⁄𝑔 . 𝑂𝑒.
A temperatura de Curie-Weiss negativa indica a predominância de interações
antiferromagnéticas na ludwigita

𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5. A constante de Curie 𝐶 está

relacionada com o momento magnético efetivo através da relação [44]:
𝑁(𝑝𝑒𝑓𝑓 )2
𝐶=
3𝐾𝐵

(4.7)

onde 𝑝𝑒𝑓𝑓 é o número efetivos de magnetons de Bohr e

𝑚𝑒𝑓𝑓 = 𝑝𝑒𝑓𝑓 𝜇𝐵 é o

momento paramagnético efetivo [6]. As constantes são dadas por: 𝜇𝐵 = 9,31 ×
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10−24 𝐽/𝑇 (magnéton de Bohr) e 𝐾𝐵 = 1,38 × 10−23 𝐽/𝐾 (constante de Boltzman).
𝑁 é o número de fórmulas unitárias por grama calculado pela equação [6]:
𝑁=

𝑁𝐴
= 1,012 × 1021 𝑓. 𝑢.⁄𝑔
𝑀

(4.8)

𝑁𝐴 é o número de Avogadro e 𝑀 é a massa molecular do composto em gramas
por mol. 𝑀 = 264,13 𝑔⁄𝑚𝑜𝑙 para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5
Usando as equações 4.8 e 4.7, determinamos o momento paramagnético efetivo
por fórmula unitária 𝑝𝑒𝑓𝑓 = 7,50 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢. para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5.
Podemos comparar este valor com aquele obtido através da relação teórica [35]:
(4.9)

𝑁

𝜇𝐽 = √∑ 𝑛𝑖 × 𝑔𝑖2 × 𝐽𝑖 (𝐽𝑖 + 1)
𝑖

Onde 𝐽 = 𝐿 + 𝑆, e 𝑔 é a constante giromagnética dada por:
𝑔 = 1+

[𝐽((𝐽 + 1) + 𝑆(𝑆 + 1) − 𝐿(𝐿 − 1))]
2𝐽(𝐽 + 1)

(4.10)

O valor de 𝑝𝑒𝑓𝑓 calculado foi chamado de 𝜇𝐽 para diferenciá-lo do 𝑝𝑒𝑓𝑓 obtido
experimental através da análise das medidas magnéticas. Para este cálculo vamos
considerar que o momento angular orbital está totalmente apagado (quenched),
𝐿 = 0, como ocorre geralmente para íons magnéticos no interior de octaedro de
oxigênio. Desse modo, temos 𝐽 = 𝑆 e 𝑔 = 2 (ver equação 4.10), e reescrevendo a
equação 4.9 vamos ter:

𝑁

𝜇𝑠 = √∑ 𝑛𝑖 × 4 × 𝑆𝑖 (𝑆𝑖 + 1)
𝑖

(4.11)
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Além disso, vamos supor que todos os íons de 𝐶𝑜 e 𝐶𝑟 que estão no sítio 4 da
ludwigita são trivalentes, 3 +, e os sítios 1, 2 e 3, possuem somente íons de 𝐶𝑜2+ .
Levando em consideração que esta é uma configuração usual nas ludwigitas e
respeita a configuração eletrônica imposta pela fórmula química. Cabe ressaltar
que os íons de 𝐶𝑜 presentes no sítio 4 da ludwigita heterometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 estão
no estado de baixo spin (LS), com 𝑆 = 0, conforme foi verificado através de
medidas de difração de nêutrons [12]. Considerando que tal configuração de 𝐿𝑆 se
repete no composto 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5, ou seja, que 𝐶𝑜3+ tem momento nulo, então os
íons responsáveis pelo magnetismo neste composto são os íons de 𝐶𝑜2+ , presentes
nos sítios 1, 2 e 3, e os íons de 𝐶𝑟 3+ que ocupam o sítio 4 da ludwigita.
Considerando que o spin do 𝐶𝑜2+ e do 𝐶𝑟 3+ é 𝑆 = 3/2 [35], e que existem 2 íons
de 𝐶𝑜2+ e 0,56 íons de 𝐶𝑟 3+ por fórmula unitária, a equação 4.11 fica:

𝜇𝑠 =

√22 [2

3 3
3 3
× ( + 1) + 0,56 × ( + 1)] = 6,11 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢.
2 2
2 2

(4.12)

Assim, o valor do momento magnético efetivo 𝜇𝑠 = 6,11 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢. calculado
teoricamente

é menor que o obtido experimentalmente. Por outro lado, se

considerarmos que os íons de 𝐶𝑜3+ estão em um estado de alto spin (𝐻𝑆) (𝑆 = 2),
e que há 0,44 íons deste por fórmula unitária, obtemos:

3 3
3 3
𝜇𝑠 = √22 [2 × ( + 1) + 0,56 × ( + 1) + 0,44 × 2(2 + 1)]
2 2
2 2

(4.13)

= 7,04 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢.
Um valor do momento efetivo mais próximo do valor obtido experimentalmente.
Esta pequena diferença é devido provavelmente a que os momentos orbitais L dos
íons de 𝐶𝑜 não estão completamente apagados, como acontece nas ludwigitas [10].
Estes resultados, junto com os resultados de raios X, mostram que o íons de 𝐶𝑜3+
na ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 estão em um estado de alto spin. Vale a pena destacar
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que este é o primeiro composto que contém um íon de 𝐶𝑜3+ em um estado de alto
spin, em baixas temperaturas.
Na figura 4.12 são mostradas as curvas de magnetização em função do campo
magnético aplicado (𝑀 × 𝐻) para diversas temperaturas. Acima de 100 𝐾 a curva
de 𝑀 𝑣𝑠 𝐻 é linear, comportamento característico da fase paramagnética. Abaixo
de 80 𝐾 as curvas de histerese são abertas, o que confirma a transição magnética
em ~76 𝐾 observada nas medidas de magnetização mostradas na figura 4.11.
Como podemos observar, em nenhuma das medidas de 𝑀 𝑣𝑠 𝐻 a magnetização
satura, comportamento típico de um sistema do tipo antiferromagnético ou
ferrimagnético altamente anisotrópico [44]. Abaixo de 30 𝐾 a histerese muda de
forma, e em 2 𝐾 é observado um salto no valor da magnetização. A magnetização
muda abruptamente de 1,04 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢. para 2,78 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢., quando o campo aplicado
atinge ~5 𝑇. Este salto pode estar relacionado a uma reorientação dos momentos
magnéticos em baixas temperaturas. A curva de histerese em 2 𝐾 apresentou um
campo coercitivo de 1,9 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢. e uma magnetização remanente de 2,2 𝑇. A 2 𝐾
e 9 𝑇 a magnetização observada de 3,4 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢. é muito próxima do valor
encontrado para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 nas mesmas condições. A forma
contraída da curva de histerese também é típica de sistemas ferro ou
ferrimagnéticos [57,58].
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Figura 4.12: Curvas de histerese magnética (𝑀 𝑣𝑠 𝐻) da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 em várias
temperaturas e campo magnético aplicado de 9 𝑎 − 9 𝑇.

4.4.3 Susceptibilidade magnética ac (𝝌𝒂𝒄 )
As medidas de susceptibilidade magnética desta tese, foram realizadas no
laboratório de magnetismo do IF-UFF. Todas as medidas foram realizadas com
as amostras em pó no PPMS comercial da Quantum Design do IF-UFF.
Na figura 4.13 são mostradas as partes real (𝜒’) e imaginária (𝜒”) da
susceptibilidade magnética realizadas na ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5, com as
frequências de 100, 500, 1000, 5000 e 10000 𝐻𝑧. Foi observado um pico na
susceptibilidade em ~76 𝐾, em concordância com as medidas magnéticas (ZFCFC), que também apresentaram um aumento rápido da magnetização nessa
temperatura. Um zoom na região do pico é mostrado na figura 4.14. A posição do
pico quase que não muda com a frequência da medida, a variação observada foi
muito pequena, cerca de 0,01 𝐾 para uma variação na frequência de 100 vezes.
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Figura 4.13: Medidas de susceptibilidade magnética para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 com as
frequências de 100, 500, 1000, 5000 e 10000 𝐻𝑧. Na figura a) é mostrada a parte real da
susceptibilidade magnética 𝜒’ e na figura b) a parte imaginaria 𝜒”.

Figura 4.14: Zoom no pico da transição magnética observada nas medidas de susceptibilidade (𝜒’)
da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 .
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Para entender a origem da variação da posição do pico com a variação da
frequência de medida é preciso analisar a dependência do tempo de relaxação 
com a temperatura. Dependendo de cada sistema magnético esta dependência
pode ser melhor descrita por funções mais específicas (leis) (ver capítulo 3, seção
3.3). No nosso caso estamos trabalhando com materiais massivos (bulk), e a lei
de escala de fenômenos críticos [49] é a mais apropriada para descrever o nosso
sistema.
𝑇𝑃
𝜏 = 𝜏0 (( ) − 1)
𝑇𝑆𝐺

−𝑧𝜐

(4.14)

Onde 𝑇𝑃 é a temperatura do ponto máximo do pico e 𝑇𝑆𝐺 é a temperatura de vidro
spin do material. Para determinar a temperatura do ponto máximo ( Tp) do pico,
os dados foram ajustados com uma gaussiana e o centro da mesma foi considerado
o ponto máximo. O tempo de relaxação  foi determinado através da relação:
𝜔 = 2𝜋𝑓

𝜏=

1
1
=
𝜔 2𝜋𝑓

(4.15)

(4.16)

Onde f é a frequência de medida.
Aplicando log dos dois lados da equação 4.14, podemos estabelecer uma equação
linear do tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥:
𝑇𝑃
𝑙𝑜𝑔 (𝜏) = 𝑙𝑜𝑔 (𝜏0 ) − 𝑧𝑣 𝑙𝑜𝑔 (( ) − 1)
𝑇𝑆𝐺

(4.17)

Assim, é conveniente fazer um gráfico de 𝑙𝑜𝑔(𝜏) × 𝑙𝑜𝑔 ((𝑇𝑝 ⁄𝑇𝑆𝐺 ) − 1) afim de se
obter os parâmetros 𝑧𝑣 e 𝜏0 ,a partir da equação 4.16. Onde o termo linear da
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equação é dado por 𝑎 = 𝑙𝑜𝑔(𝜏0 ) e o coeficiente angular da reta, será 𝑏 = 𝑧𝑣 (ver
figura 4.15). Este último parâmetro é importante para sondar a existência de vidro
de spin. Para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 foi encontrado 𝑇𝑆𝐺 = 71 𝐾, 𝑧𝑣 = 4,02 ±
0,13 e 𝜏0 = 3,46 × 10−14 𝑠. Diversos compostos que apresentam comportamento
vidro de spin apresentam valores de 𝑧𝑣 entre 5 e 15 [49]. O valor pequeno do
parâmetro 𝑧𝑣 encontrado para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 indica que os resultados
de susceptibilidade não são compatíveis com um comportamento vidro spin. A
pequena variação na posição do pico com a frequência se deve, provavelmente, à
dinâmica de spins nas paredes de domínio. Na verdade, medidas magnéticas e
calor específico mostram que este é um composto com ordem magnética de longo
alcance (ver sessão 4.5 discussão).

Figura 4.15: Gráfico do 𝑙𝑜𝑔(𝜏) vs 𝑙𝑜𝑔((𝑇𝑃 ⁄𝑇𝑆𝐺 ) − 1). Os parâmetros 𝜏 e 𝑇𝑃 são definidos no texto.
Podemos observar claramente a dependência linear entre estes dois parâmetros. O ajuste linear
forneceu 𝑧𝑣 = 4,02, indicando que a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 não apresenta um comportamento
vidro spin.
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4.4.4 Calor específico
A figura 4.16 mostra as medidas de calor específico (𝐶/𝑇 × 𝑇) para o composto
𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 campos aplicados de 0, 4 𝑒 9 𝑇. Podemos observar um pico
acentuado em 76 𝐾, temperatura na qual as medidas magnéticas ZFC-FC e a
susceptibilidade ac mostraram um ordenamento magnético. Este pico se dissolve
e se torna menos evidente à medida em que o campo aplicado aumenta. Tal
comportamento foi observado em outras ludwigitas e indica um ordenamento do
tipo ferrimagnético neste material.

Figura 4.16: Medidas de calor específico para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 com campo magnético
aplicado de 0, 4 e 9 𝑇. O gráfico interno mostra um zoom na região do pico da transição magnética.

As análises dos dados de calor específico em baixas temperaturas, podem fornecer
informações relevantes sobre a dimensionalidade magnética do composto e o tipo
de ordem dos spins. Assim, foram realizados diversos ajustes do calor específico
na região de baixas temperaturas, e o modelo que melhor se adequa aos dados
experimentais de calor específico é:
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𝐶 = 𝛿𝑇 3⁄2 𝑒 (−∆⁄𝑇) + 𝛽𝑇 3

(4.18)

Quer dizer, o calor específico mostra uma dependência com 𝑇 3/2 e 𝑇 3 . O termo
𝑇 3/2 é associado a presença de interações magnética em 3𝐷 para compostos ferri
ou ferromagnéticos, já o termo 𝑇 3 é relacionado à contribuição dos fônons da rede
[44]. Na tabela 4.9 são mostrados parâmetros obtidos para o calor específico, e
nas figuras 4.17 são mostrados os ajustes das curvas com os campos magnéticos
de 0, 4 e 9 𝑇, respectivamente. Com base nos coeficientes obtidos também
calculamos a temperatura de Debye 𝜃𝐷 , através da relação:
𝜃𝐷3 =

234𝑅
𝛽

(4.19)

Onde 𝑅 é a constante universal dos gases, 8,31 𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 .

Tabela 4.9: Parâmetros obtido através do ajuste das curvas das medidas de calor específico
com a equação 4.18 para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 com os campos aplicados de 0, 4 e 9 𝑇.

Parâmetros

𝟎𝑻

𝟒𝑻

𝟗𝑻

21,23 ± 0,11

20,49 ± 0,20

25,92 ± 2,04

∆(𝑲)

-

-

1,00 ± 0,14

𝜷(𝒎𝑱⁄𝒎𝒐𝒍 𝑲𝟒)

1,60 ± 0,01

1,52 ± 0,02

0,46 ± 0,06

𝜽𝑫 (𝑲)

106,36

108,41

135,36

𝜹(𝒎𝑱⁄𝒎𝒐𝒍 𝑲

𝟓⁄
𝟐)
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Figura 4.17: Ajuste dos dados de calor específico em baixas temperaturas (𝑇 ≤ 6𝐾) da ludwigita
𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5 : a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 𝑇 e c) com 9 𝑇.

Da tabela 4.9 e na figura 4.17 podemos ver que para 𝑇 ≤ 6 𝐾 o termo dominante
é o termo 𝑇 3/2 , e como esperado, a contribuição dos fônons da rede é pequena
para esta faixa de temperatura. Estes resultados mostram um magnetismo
tridimensional com um ordenamento tipo ferrimagnético.

4.5 Discussão
Foram sintetizadas com sucesso as ludwigitas heterometálicas 𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5. A
análise de Rietveld dos difratogramas de raios-X confirmaram a formação da fase
de ludwigita com estrutura ortorrômbica e grupo espacial Pbam n°55, em todos
os 10 compostos analisados. Através de esta análise foi observado uma correlação
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quase linear entre os parâmetros de rede dos compostos e a concentração de 𝐶𝑟
(Figura 4.2), mostrando claramente que o 𝐶𝑟 está entrando na estrutura. A mesma
análise mostrou que para concentrações 𝑥 ≤ 0,5, os íons de 𝐶𝑟 entram
majoritariamente no sítio 4 da ludwigita substituindo os íons de 𝐶𝑜3+ . E para
dopagens com 𝑥 ≥ 0,6, além do sítio 4 os íons de 𝐶𝑟 também passam a ocupar o
sítio 2. Assim, a mudança nos parâmetros de rede pode ser relacionado
diretamente com a quantidade de 𝐶𝑟 na estrutura do composto e a diferença dos
raios iônicos do 𝐶𝑟 3+ em alto spin (0,615 Å) e do 𝐶𝑜3+ em baixo spin (0,545 Å)
presente na ludwigita sem dopar 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [52]. Experimentos de raios X mostraram
que os compostos com concentrações 𝑥 ≤ 0,5

são de fase única. Porém o

difratograma dos compostos com 𝑥 ≥ 0,6 mostraram a presença de uma pequena
fase adicional (< 5%) de 𝐶𝑜𝐶𝑟2 𝑂4 [54] (ver tabela 4.2).
Medidas de magnetização e calor específico mostraram um aumento sistemático
da temperatura de transição magnética com o aumento da concentração de 𝐶𝑟,
desde 42 𝐾 para a amostra não dopado até 112 𝐾 para a amostra com 𝑥 = 1. Isto
mostra claramente o fortalecimento das interações magnéticas quando a ludwigita
de 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é dopada com o íon magnético 𝐶𝑟 3+ (𝑆 = 3/2). Esta é a primeira vez
que a dopagem do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com um íon magnético fortalece as interações
magnéticas. Quando a dopagem é feita com outros íons magnéticos, como o 𝐹𝑒 e
𝑀𝑛, os íons ocupam quase todos os sítios da estrutura, levando a uma desordem
magnética, aumentando a competição entre as interações e levando o sistema para
um estado de vidro spin [27]. O fortalecimento das interações magnéticas tinha
sido observado somente quando a ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 foi dopada com o íon não

magnético 𝑆𝑛 [13] e recentemente com o 𝐻𝑓 [esta tese] e o 𝑍𝑟 [esta tese].
Para tentar entender a fenomenologia por trás de estes resultados, uma
caracterização completa dos compostos é necessária. Porém, devido à quantidade
grande de amostras e à limitação de uso de equipamentos, um estudo extensivo
somente foi realizado para a amostra com 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 (𝑥 = 0,5). A escolha de
este composto foi feita com base na pureza e a alta temperatura de transição
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magnética apresentada.

Assim, doravante vamos discutir os resultados

experimentais unicamente da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 (𝑥 = 0,5).
A análise de Rietveld dos dados de difração de raios X do 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5
mostraram que o 𝐶𝑟 ocupa preferencialmente o sítio 4. Assim, estes sítios são
ocupado randomicamente por íons de 𝐶𝑜 e 𝐶𝑟 na mesma proporção. Cálculos de
BVS revelaram que os íons de 𝐶𝑜 que ocupam os sítios 1, 2 e 3 possuem um estado
de valência 2 +, enquanto que os íons, de 𝐶𝑜 e 𝐶𝑟, no sítio 4 possuem valência
3 +, como acontece na ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 .
Cálculos na ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , usando os parâmetros estruturais
obtidos através da análise de Rietveld do difratograma de raios X, mostraram que
o raio iônico dos íons metálicos nos sítios 1, 2 e 3 são compatíveis com o 𝐶𝑜2+ em
um estado de alto spin e o raio iônico do sítio 4 condizente com o 𝐶𝑜3+ em um
estado de baixo spin (ver figura 2.12). O estado de baixo spin do 𝐶𝑜3+ no sítio 4
foi confirmado por experimentos de difração de nêutrons [12]. Este mesmo tipo de
cálculos mostraram que na ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 os íons metálicos nos sítios 1,
2 e 3 também são compatíveis com o 𝐶𝑜2+ em um estado de alto spin. No entanto
há um aumento significativo no raio iônico do sítio 4, em relação ao mesmo sítio
na amostra não dopada, e compatível com os valores dos raios iônicos do 𝐶𝑟 3+ e
do 𝐶𝑜3+ em um estado de alto spin (ver tabela 4.7). Os estados de spins de estes
íons foram confirmados pelos experimentos de magnetização (ver discussão
abaixo). Além do mais, o volume da célula unitária em temperatura ambiente
(338,0 Å3 ), corresponde ao volume da célula unitária do composto puro em
~500 𝐾, como foi observado por C. W. Galdino e outros colaboradores [32]. Neste
estudo, foi observado que em altas temperaturas a ludwigita homometálica
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 apresenta um estado misto de alto e baixo spin para o 𝐶𝑜3+ no sítio 4.
Deste modo, a presença do 𝐶𝑟 na estrutura do composto cria um efeito similar à
expansão térmica observada ~500 𝐾, favorecendo a presença do 𝐶𝑜3+ em alto
spin. Assim, a dopagem com 𝐶𝑟 não alterou o estado de valência nem de spin dos
sítios 1, 2 e 3, porém induziu um estado de alto spin para os íons no sítio 4.
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A medida de magnetização no regime ZFC-FC com campo aplicado de 100 𝑂𝑒,
mostrou que a ludwigita estudada possui um ordenamento magnético a 𝑇𝑀 ~76 𝐾,
(figura 4.11). O ajuste da parte paramagnética do inverso da susceptibilidade
magnética (𝑇 > 200 𝐾) com a lei de Curie-Weiss, forneceu um 𝑃𝑒𝑓𝑓 =
7,50 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢.. O valor do 𝑃𝑒𝑓𝑓 calculado considerando apenas íons em alto spin,
𝜇𝑠 = 7,04 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢., foi o que mais se aproximou do valor experimental. E a
pequena diferença observada entre o valor calculado e o experimental, deve ser
devido a contribuição do momento angular orbital dos íons de 𝐶𝑜2+ . Como já foi
observado em outros compostos com 𝐶𝑜2+ em octaedros de oxigênios [59,60]. Esses
resultados estão de acordo com as análises de raios X, que também indicaram a
presença do 𝐶𝑜3+ em alto spin no sítio 4.
No regime de longos comprimentos de onda, os compostos ferrimagnéticos exibem
excitações bem definidas das ondas de spin, e estas excitações satisfazem a relação
de dispersão: 𝜖𝑘 = Δ + 𝐷𝑘 2 . Assim, a magnetização espontânea em função da
temperatura para sistemas ferrimagnéticos é dada pela famosa lei de Bloch 𝑇 3⁄2
(equação 3.26, capítulo 3) e o coeficiente de Stiffness, 𝐷, é relacionado com o
coeficiente 𝑇 3/2 através da relação: [63].
𝑀(𝑇)
0,0587
𝐾𝐵 𝑇 3⁄2
= 1−
(
)
̅𝑁
̅̅0̅|𝑆𝑎 − 𝑆𝑏 | 𝐷
𝑀0

(4.19)

̅̅0̅ = 𝑁0 /𝑉 é o número de íons magnéticos pelo volume da célula unitária,
Onde ̅𝑁
e 𝑆𝑎 e 𝑆𝑏 são os spins das duas subredes. A figura 4.18 mostra a dependência da
magnetização em relação à temperatura sob o campo aplicado de 100 Oe.
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Figura 4.18: Gráfico de como 𝑀(𝑇)/𝑀(0) × 𝑇. Ajuste da magnetização em função da temperatura
usando a equação 4.19 (linha vermelha). As constantes obtidas através do ajuste foram 𝐴 = 5,14 ×
10−4 𝐾 −3⁄2 e 𝜎 = 0,909 𝐾.

O ajuste da magnetização em baixas temperaturas com a equação 4.19,
possibilitou determinar o coeficiente de Stiffness, 𝐷, através da relação
𝑀(𝑇)⁄𝑀(0) = 1 − 𝐴𝑇 3⁄2 𝑒 −𝜎⁄𝑇 . Para o composto analisado, foi considerado
̅𝑁
̅̅0̅|𝑆𝑎 − 𝑆𝑏 | = |4𝑆(𝐶𝑜2+ ) − 𝑆(𝐶𝑜3+ ) + 𝑆(𝐶𝑟 3+ )|/𝑉 = 16,28 × 10−3 Å−3 , onde 𝑆 é o
spin do íon, e 𝐴 = 5,14 × 10−4 𝐾 −3⁄2 obtido através do ajuste (figura 4.18). Deste
modo, o coeficiente de Stiffness obtido é 𝐷 = 32 𝑚𝑒𝑉Å2 , valor consistente com
aquele obtido através da análises dos dados do calor específico em baixas
temperaturas (ver mais na frente).
As curvas de magnetização em função do campo mostrados na figura 4.12
apresentam, abaixo de 30 𝐾, a forma de ciclos de histerese constritos,
caracterizados por uma pequena magnetização remanente, baixa permeabilidade
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em campos coercitivos em campos baixos e uma fraca dependência com o campo
da susceptibilidade magnética. Este é um comportamento típico de alguns
sistemas

ferro

ou

ferrimagnéticos,

e

pode

ter

diferentes

causas.

Nos

ferromagnéticos metálicos, é atribuído as correntes de Eddy [64]. Para materiais
isolantes, como no nosso caso, tem sido atribuído a uma ordem magnética de curto
alcance e/ou a existência de domínios vizinhos uniaxiais, cujos eixos são
perpendiculares e seus limites permeiam o ângulo entre eles [59]. O efeito
resultante é reduzir a mobilidade de parede de domínio.
O 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 experimenta uma ordem magnética de longo alcance em ~76 𝐾,
como foi evidenciado pelo pico no calor específico (ver figura 4.16), e o pico estreito
nas medidas de susceptibilidade (ver figura 4.13). Este pico não muda sua posição
quando a frequência é mudada em até cem vezes. A ausência da uma dependência
linear do 𝐶𝑝 com a temperatura e o valor pequeno do parâmetro de frustração
|𝜃𝑐𝑤 |/𝑇𝑐 (~1, onde 𝜃𝑐𝑤 = −87,91 𝐾 e 𝑇𝑐 = 76 𝐾) indicam baixa competição entre
as interações magnéticas. Estes fatos mostram que o 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 experimenta
uma ordem magnética de longo alcance real, e não um congelamento de spins. O
arranjo magnético dos spins é dado pelos ajustes das medidas de calor específico
em baixas temperaturas (𝑇 < 5). Onde foi observado que o calor específico tem
uma dependência 𝑇 3⁄2 . Este comportamento é característico de um ordenamento
ferri ou ferromagnético tridimensional [44].
Assim, também podemos observar na figura 4.16 que o campo magnético reduz
significativamente o calor específico da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5, e esta redução
não se estabiliza ainda nos campos magnéticos mais altos disponíveis (9 𝑇). Este
comportamento é típico de sistemas ferromagnéticos, no qual a entropia é
deslocada de abaixo da temperatura de Curie-Weiss, para cima dela. Este
deslocamento para acima da temperatura de Curie pode ser vista claramente na
figura 4.16. Perto da temperatura de ordenamento magnético o campo aplicado
afeta drasticamente o calor específico. Vemos que o pico observado em 76 𝐾
desloca-se para temperaturas mais altas, e se torna marcadamente alargado
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quando o campo aplicado é 4 𝑇. Já com o campo aplicado de 9 𝑇, é difícil de
enxergar o pico e não há mais evidência do pico de ordem ferrimagnética.
Em sistemas ferrimagnéticos com anisotropia o sob a ação de um campo magnético
externo, as ondas de spin de baixa energia tem a relação de dispersão: 𝜀𝑘 = Δ +
𝐷𝑘 2 , onde 𝐷 é o coeficiente de Stiffness de onda de spin, e ∆ representa o gap de
energia efetiva das ondas de spin. O calor específico por unidade de volume 𝐶𝑣 é
dado por:
⁄2

𝑘𝐵 𝑇 3
𝐶𝑣 = 0,113 𝑘𝐵 (
)
𝐷

(4.20)

Assim, o coeficiente 𝛿 do ajuste dos dados de calor específico em baixas
temperaturas, pode ser escrito como:
𝛿 = 0,113𝑅𝑉(𝑘𝐵 ⁄𝐷)3⁄2

(4.21)

Onde 𝑅 é a constante ideal dos gases e 𝑉 é o volume da célula unitária. Nossos
resultados fornecem um coeficiente de Stiffness 𝐷 = 52 𝑚𝑒𝑉Å2 , valor comparável
com aqueles encontrados para algumas manganitas ferromagnéticas [60].
A magnetização remanente e o alto campo coercitivo observado em baixas
temperaturas (~2 𝑇 em 2 𝐾), também são compatíveis com um sistema ferri ou
ferromagnético. A temperatura de transição magnética do 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 é
comparável com a do 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13]. Ao comparar os dois compostos vemos
que a dopagem com um íon não magnético, 𝑆𝑛, e também um íon magnético, 𝐶𝑟,
causam o mesmo efeito: aumentam significativamente a temperatura da transição
magnética. A razão pela qual isto ocorre está diretamente relacionada com a
presença de íons magnéticos no sítio 4. A ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 pode
ser vista como sendo formada por planos magnéticos que contem íons magnéticos
de 𝐶𝑜2+ em alto spin nos sítios 1, 2 e 3, separados por íons não magnéticos de 𝐶𝑜3+
em baixo spin. Os planos citados estão separados por uma distância de 4,884 Å e
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interagem fracamente somente através da ligação: 𝐶𝑜2+ − 𝑂 − 𝑂 − 𝐶𝑜2+ ou
𝐶𝑜2+ − 𝑂 − 𝐶𝑜3+ (𝐿𝑆) − 𝑂 − 𝐶𝑜2+

(interação de super-supertroca -𝑆𝑆𝐸). A

natureza bidimensional deste composto foi constatada através de uma análise mais
cuidadosa dos dados de calor específico em baixas temperaturas (ver figura 4.19).

Figura 4.19: Ajuste do calor específico em baixas temperaturas para a ludwigita heterometálica
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . É possível notar a contribuição do termo quadrático em baixas temperaturas.

A figura 4.19 deixa clara a predominância do termo 𝑇 2 no calor específico em
baixas temperaturas. Onde o termo 𝑇 2 é relacionado com a contribuição dos
magnons antiferromagnéticos bidimensionais, para o calor específico. Este
resultado está em plena concordância com as medidas nêutrons realizadas na
ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [12].
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A dopagem da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com um íon não magnético, 𝑆𝑛,
aumentou consideravelmente a temperatura da transição magnética, de 42 𝐾 para
82 𝐾 [13]. Esta é a temperatura de ordenamento magnético envolvendo todos os
spins de uma ludwigita [13]. Esta mudança no magnetismo do composto pode ser
explicada pelo fato do íon dopante, 𝑆𝑛, ocupar somente o sítio 4 da ludwigita,
forçando os íons de 𝐶𝑜 a adotarem o estado de valência 2 + e um estado de alto
spin. A aparição do 𝐶𝑜2+ em alto spin no lugar que era ocupado pelo do 𝐶𝑜3+ em
baixo spin, acopla fortemente as camadas magnéticas sem aumentar a frustração
das interações magnéticas [13]. Como consequência, este tipo de dopagem fortalece
as interações magnéticas elevando a temperatura de transição magnética.
Na ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 a situação é bastante similar ao do composto dopado
com 𝑆𝑛. Os sítios 1, 2 e 3 são ocupados pelo 𝐶𝑜2+ em alto spin, e o sítio 4 agora
passa a ser ocupado por 2 íons em alto spin, o 𝐶𝑜3+ (𝑆 = 2) e 𝐶𝑟 3+ (𝑆 = 3/2). E
estes íons são responsáveis por ocupar o sítio 4 e acoplar os planos magnéticos.
No entanto, a presença de íons com spins diferentes aumenta o número de
interações, podendo gerar frustrações magnéticas, se comparado ao composto
dopado com 𝑆𝑛. Entretanto, estas frustrações não se mostraram relevantes, pois
a presença dos dois íons magnéticos no sítio 4 fortaleceu o magnetismo e elevou o
𝑇𝑀 para 76 𝐾. Estes argumentos se apoiam no ajuste dos dados de calor específico
os quais indicam um estado antiferromagnetismo bidimensional no 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5
(dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 2 ) que depois de ser dopado com 𝐶𝑟 mostra um
comportamento ferrimagnetismo tridimensional (dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 3/2 ).
Apesar de termos três íons magnéticos, 𝐶𝑜2+ , 𝐶𝑜3+ e 𝐶𝑟 3+ com diferentes
configurações eletrônicas e de spin, podemos sugerir uma estrutura magnética
para nosso composto, levando em consideração cálculos de integrais de supertroca
[65] e as regras de Goodenough-Kanamori [17]. Para começar, vamos analisar a
escada 4 − 2 − 4, que é onde os diferentes íons magnéticos estão presentes. Nesta
escada estão as menores distâncias entre os íons, e é aqui que esperamos que as
interações magnéticas mais fortes ocorram. Os sítios 2 são ocupados
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exclusivamente por 𝐶𝑜2+ em alto spin, e estes sítios se acoplam magneticamente
formando um ângulo de ligação de 90°, através da interação 𝐶𝑜2+ − 𝑂 − 𝐶𝑜2+ ao
longo do eixo c ( J1 na figura 4.20). Os sítios 4 são ocupados aleatoriamente por
𝐶𝑜3+ e 𝐶𝑟 3+ e dão lugar às seguintes interações de supertroca: 𝐶𝑜3+ − 𝑂 − 𝐶𝑜2+
(J2) e 𝐶𝑟 3+ − 𝑂 − 𝐶𝑜2+ (J3) com ângulo de 180°, e as interações 𝐶𝑜3+ − 𝑂 −
𝐶𝑜2+ (J4), 𝐶𝑜3+ − 𝑂 − 𝐶𝑜3+ (J5), 𝐶𝑟 3+ − 𝑂 − 𝐶𝑟 3+ (J6), 𝐶𝑟 3+ − 𝑂 − 𝐶𝑜2+ (J7) e
𝐶𝑟 3+ − 𝑂 − 𝐶𝑜3+ (J8) com ângulo de ligação de 90° (ver figura 4.20).

Figura 4.20: Esquematização das interações de supertroca e do ordenamento magnético das escadas
de três pernas 4 − 2 − 4 e 3 − 1 − 3 da ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 . Os sítios 1 e 3 estão em
profundidades diferentes da escada 4 − 2 − 4.

Os cálculos das integrais de supertroca [36], assim como os resultados de
espectroscopia Mössbauer da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13] e da hulsita de 𝑁𝑖𝑆𝑛 [66],

161

mostraram que as interações 𝑀 − 𝑂 − 𝑀 com ângulos de 180° são dominantes
nesses tipos de compostos. Cálculos de integrais de supertroca mostraram que J 2
é negativo correspondendo a uma configuração antiferromagnética (AFM). As
regras de Goodenough Kanamori (G-K), predizem uma interação de troca
ferromagnética (FM) para J3 [17] (ver figura 4.20). Assumindo que estas duas
interações determinam a ordem magnética da ludwigita, o acoplamento dos 𝐶𝑜2+
ao longo do eixo-𝑐 é 𝐹𝑀 (J1), exatamente como foi mostrado pelos cálculos de
integrais de troca [36]. Estes mesmos cálculos também mostraram que as
interações J4 e J5 são AFM. Enquanto J4 satisfaz a configuração de spin proposta
mostrada na figura 4.20, J5 acaba gerando frustração magnética. Por outro lado,
uma configuração de spin com um acoplamento FM para J5 têm a menor energia
[36]. Além disso, a configuração FM concorda com as regras do G-K. O sinal de
J5 pode ser invertido se uma forte interação com ângulo de ligação de 180° estiver
presente [17]. No entanto, este não é o caso, pois o forte acoplamento J2 AFM,
mantém J5 FM. Deste modo, um acoplamento FM para J5 é possível. Devido a
ocupação aleatória dos íons de 𝐶𝑟 3+ e 𝐶𝑜3+ no sítio 4, as interações de supertroca
de 90º, 𝐶𝑟 − 𝐶𝑟 (J6) e 𝐶𝑟 − 𝐶𝑜 (J7 e J8) são possíveis. E de acordo com as regras
G-K, J6 e J7 devem ser FM em concordância com o modelo proposto na figura
4.20 [33,63]. Além do mais, de acordo com as regras do G-K, o acoplamento J8
deve ser FM, gerando frustração no modelo proposto. Por outro lado, um
acoplamento AFM da interação 𝐶𝑜3+ − 𝐶𝑟 3+ pode ser possível se as distâncias
entre os íons forem grandes, que parece ser exatamente nosso caso. O estado
ferrimagnético é experimentalmente suportado pela presença de dois íons
magnéticos (𝐶𝑜3+ e 𝐶𝑟 3+ ) e o valor negativo de 𝜃𝐶𝑊 encontrado através da análise
das medidas de magnetização.
No geral, há apenas duas interações que podem gerar frustrações magnéticas na
escada 4 − 2 − 4. Os cálculos das interações de supertroca indicaram um
acoplamento FM entre os 𝐶𝑜2+ nos sítios 2 e 3 (J9), e um acoplamento AFM entre
o 𝐶𝑜3+ do sítio 4 com o 𝐶𝑜2+ do sítio 3 (J10). Isto implica que o acoplamento FM
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do 𝐶𝑟 3+ do sítio 4 e o 𝐶𝑜2+ do sítio 3 (J11), está em concordância com as regras
G-K [17]. Por último, os cálculos das integrais de supertroca sugerem um o
acoplamento AFM entre o 𝐶𝑜3+ do sítio 4 com o 𝐶𝑜2+ do sítio 1 (J12), o que
implica um acoplamento FM entre o 𝐶𝑟 3+ no sítio 4 e o 𝐶𝑜2+ no sítio 1 (J13) em
concordância com as regras de G-K. Deste modo, uma estrutura ferrimagnética é
formada e consistente com as regras de G-K e os cálculos de integrais de
supertroca. A estrutura proposta está em plena concordância com os resultados
experimentais mostrados nesta tese.
A caracterização completa das interações magnéticas continua sendo um problema
delicado, apesar do sucesso dos mecanismos diretos e indiretos propostos para
explicar o comportamento magnético em vários sistemas. Particularmente nas
ludwigitas, os cálculos das interações de troca têm se mostrado um método eficaz
para descrever os comportamentos magnéticos observados experimentalmente
[22,24,35,65,66]. A dopagem da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com íons
magnéticos pode levar não necessariamente a uma mudança no sinal da interação
de troca mas sim a uma mudança na robustez da interação [37]. Os cálculos das
integrais de troca para a ludwigita 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 seriam de muita ajuda para
validar a estrutura magnética proposta aqui.
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Capítulo

5

Fortalecendo as interações magnéticas no Co3 BO5
através da dopagem com íons não magnéticos (Zr e
Hf)
5.1 Introdução
Conforme visto no capítulo 2, a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 possui um
ordenamento magnético de longo alcance em 𝑇𝑁 = 42 𝐾 [10]. O 𝐶𝑜3+ no sítio 4
se encontra em um estado de baixo spin (𝑆 = 0). Isto confere ao composto um

caráter magnético bidimensional, no qual camadas magnéticas, formadas pelos
íons de 𝐶𝑜2+ nos sítios 1, 2 e 3, estão separados pelos íons não magnéticos de 𝐶𝑜3+
no sítio 4 (ver figura 2.12). Ao dopar este composto com o íon não magnético
𝑆𝑛4+ , formando o composto 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 , ocorre um aumento expressivo das
interações magnéticas, elevando a temperatura de transição magnética 𝑇𝑁 até
82 𝐾 [13]. Esta é a temperatura de transição magnética mais alta, envolvendo

todos os spins, registrada até agora para uma ludwigita [13]. Este aumento das
interações magnéticas é atribuído ao aparecimento de íons magnéticos de 𝐶𝑜2+ no
sítio 4 (induzido pela presença do 𝑆𝑛4+ , no mesmo sítio) acoplando as camadas
magnéticas e também a ausência de interações de duplatroca [13].
Um dos aspectos que não foi abordado no estudo deste composto é se os cátions
não magnéticos 𝑆𝑛 participam nas interações de troca. O 𝑆𝑛4+ possui a camada
4𝑑10 fechada e não é esperado que tenha um papel importante nas interações de
troca. De fato, estudos nos compostos 𝑆𝑟2 𝑂𝑠𝐵𝑂6 (𝐵 = 𝑆𝑐, 𝑌, 𝐼𝑛) [17,19] e 𝑆𝑟2 𝐶𝑢𝐵𝑂6
(𝐵 = 𝑇𝑒, 𝑊) [67–69] têm mostrado que os íons não magnético com camada aberta
𝑑 0 , induzem interações de troca mais fortes em comparação com o íon com camada
𝑑10 . Nesta tese doparemos a ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com íons não
magnéticos com camadas abertas 𝐻𝑓 4+ (5𝑑 0 ) e 𝑍𝑟 4+ (4𝑑 0 ) e iremos comparar suas
propriedades magnéticas com a da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 .
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5.2 Síntese
Os policristais das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓) foram sintetizados
utilizando o método da reação de estado sólido. Os reagentes utilizados foram o
𝐶𝑜𝑂, 𝑍𝑟𝑂2 , 𝐻𝑓𝑂2 e 𝐵2 𝑂3 da Sigma. Na preparação da amostra seguiu-se a seguinte
equação estequiométrica:
5 𝐶𝑜𝑂 + 1 𝐴𝑂2 + 𝐵2 𝑂3 → 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2
onde (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓). Os reagentes foram misturados no almofariz por cerca de 1 ℎ
e posteriormente prensados em pastilhas e levados ao forno para o tratamento
térmico. No tratamento térmico as pastilhas foram levadas a temperatura de
1050° 𝐶 no ar por cerca de 36 h e posteriormente foram resfriadas com a inércia
do forno até a temperatura ambiente. Como resultado, foi obtido um pó fino e
preto em ambas as amostras.

5.3 Difração de raios X
Medidas de difração de raios X (DRX) foram realizadas utilizando o mesmo
equipamento e as mesmas condições descritas no capítulo anterior. Para o
refinamento Rietveld dos difratogramas foi utilizado o programa FullProf [42]. A
análise revelou a estrutura ortorrômbica com grupo espacial Pbam 𝑛° 55 (ver
figura 5.1) para as ludwigitas (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓). Nas figuras 5.2 e 5.3 são mostrados
os difratogramas de difração de raios X e a análise de Rietveld correspondentes
às ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓).
O refinamento Rietveld do difratograma da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 mostrou a
presença de uma pequena fase espúria de 𝑍𝑟𝑂2 (4,5%). Analogamente, na amostra
𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 a fase espúria observada foi o 𝐻𝑓𝑂2 , (4,6%). Neste ponto podemos
mencionar que estas fases espúrias não são magnéticas e, portanto, não irão
influenciar na análise e na interpretação das medidas magnéticas.
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Figura 5.1: Estrutura cristalina da ludwigita 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟 𝑜𝑢 𝐻𝑓) vista do plano b-c. Os
íons de 𝑍𝑟 e 𝐻𝑓 entram preferencialmente no sítio 4 da ludwigita e uma pequena parcela no sítio
2. Na cor azul os íons de 𝐶𝑜 2+ , na cor rosa o íon 𝐴4+ , e na cor verde o boro.

Na tabela 5.1 são mostrados os parâmetros de rede obtidos através da análise de
Rietveld dos difratogramas das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓). Na mesma
tabela são mostrados, para comparação, os parâmetros de rede das ludwigitas
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10] e 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13]. Nesta tabela podemos observar que a dopagem
do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10] com íons de 𝑍𝑟 𝑒 𝐻𝑓 levam a um aumento dos parâmetros de rede
e do volume da cela unitária, e são comparáveis com os parâmetros da ludwigita
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2. Estas mudanças estruturais confirmam que os íons dopantes, 𝑍𝑟 e
𝐻𝑓, entraram na estrutura.

Tabela 5.1: Parâmetros de rede das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 obtidos através do
ajuste pelo método de Rietveld dos difratogramas mostrados nas figuras 5.2 e 5.3 Para a
comparação, os parâmetros de rede das ludwigitas 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [27] e 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13] foram
adicionados à tabela.
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Composto

a (Å)

b (Å)

c (Å)

Volume (Å𝟑 )

𝑪𝒐𝟑 𝑩𝑶𝟓 [27]

9,296

11,984

2,973

331,20

𝑪𝒐𝟓 𝒁𝒓(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

9,419

12,336

3,094

359,50

𝑪𝒐𝟓 𝑯𝒇(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

9,429

12,341

3,096

360,26

𝑪𝒐𝟓 𝑺𝒏(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 [13]

9,444

12,338

3,105

361,79

Figura 5.2: Difratograma de raios X da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 . Os pontos vermelhos abertos
representam os pontos experimentais, a linha preta é referente ao ajuste do difratograma. A linha
azul é a diferença entre os pontos experimentais e o ajuste. As barras verdes representam os picos
de Bragg da ludwigita e as barras laranjas representam os picos de Bragg da impureza. Os
parâmetros, não corrigidos pelo background, obtidos no ajuste foram: 𝑅𝑝 = 10,6, 𝑅𝑤𝑝 = 8,87,
𝑅𝑒𝑥𝑝 = 4,26, 𝑆 = 3,75 e 𝐶ℎ𝑖 2 = 4,43.
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Figura 5.3: Difratograma de raios X da ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 . Os pontos vermelhos abertos
representam os pontos experimentais, a linha preta é referente ao ajuste do difratograma. A linha
azul é a diferença entre os pontos experimentais e o ajuste. As barras verdes representam os picos
de Bragg da ludwigita e as barras laranjas representam os picos de Bragg da impureza. Os
parâmetros, não corrigidos pelo background, obtidos no ajuste foram: 𝑅𝑝 = 12,8, 𝑅𝑤𝑝 = 10,4,
𝑅𝑒𝑥𝑝 = 6,12, 𝑆 = 3,13 e 𝐶ℎ𝑖 2 = 2,89.

A análise de Rietveld dos dados de difração de raios X resultou nas fórmulas
estequiométricas 𝐶𝑜5,16 𝑍𝑟0,84 (𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5,01 𝐻𝑓0,99 (𝐵𝑂5 )2. Para um correto
balanço de carga as fórmulas estequiométricas ficam:
2+
3+
4+
𝐶𝑜4,84
𝐶𝑜0,32
𝑍𝑟0,84
(𝐵𝑂5 )2

(6,2% de todos os íons de 𝐶𝑜 na ludwigita dopada com 𝑍𝑟 deveriam ter um estado
de valência 3 +) e
2+
3+
4+
𝐶𝑜4,99
𝐶𝑜0,02
𝐻𝑓0,99
(𝐵𝑂5 )2

(0,4% de todos os íons de 𝐶𝑜 na ludwigita dopada com 𝐻𝑓 deveriam possuir um
estado de valência 3 +). Por uma questão de comodidade chamaremos estas
ludwigitas de 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2. As tabelas 5.2 e 5.3 mostram as
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coordenadas atômicas fracionárias e o fator de ocupação dos sítios para as
ludwigitas heterometálicas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, respectivamente. A
análise Rietveld mostrou que os íons de 𝑍𝑟 e Hf entram preferencialmente no sítio
4 e uma pequena fração no sítio 2. Na ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 os íons de 𝑍𝑟
ocupam 40% dos sítios 4 e 2% dos sítios 2. Algo muito parecido ocorre na
ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 o 𝐻𝑓 ocupa 49% dos sítios 4 e 2% dos sítios 2 (ver tabelas
5.2 e 5.3).
Tabela 5.2: Coordenadas atômicas e o fator de ocupação dos sítios para a ludwigita heterometálica
𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 . Os parâmetros foram obtidos através da análise de Rietveld.

átomos
𝐶𝑜(1)
𝐶𝑜(2)
𝑍𝑟(2)
𝐶𝑜(3)
𝐶𝑜(4)
𝑍𝑟(4)
𝑂(1)
𝑂(2)
𝑂(3)
𝑂(4)
𝑂(5)
𝐵(1)

𝑥/𝑎 (Å)
0
1⁄2
1⁄2
−0,0017(4)
0,2394(2)
0,2394(2)
0,1470(9)
0,1079(7)
0,1226(6)
0,3841(7)
0,3466(10)
0,266(2)

𝑦/𝑏 (Å)
0
0
0
0,2799(14)
0,1172(18)
0,1172(18)
0,9606(7)
0,1250(7)
0,3534(8)
0,0750(6)
0,2705(7)
0,3681(17)

𝑧/𝑐 (Å)
1⁄2
0
0
1⁄2
0
0
0
1⁄2
0
1⁄2
0
0

𝑆𝑂𝐹
1/4
2,4418
0,0058
1/2
0,2956
0,2044
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2

Tabela 5.3: Coordenadas atômicas e o fator de ocupação dos sítios para a ludwigita heterometálica
𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 . Os parâmetros foram obtidos através da análise de Rietveld.

átomos
𝐶𝑜(1)
𝐶𝑜(2)
𝐻𝑓(2)
𝐶𝑜(3)
𝐶𝑜(4)
𝐻𝑓(4)
𝑂(1)
𝑂(2)
𝑂(3)
𝑂(4)
𝑂(5)
𝐵(1)

𝑥/𝑎 (Å)
0
1⁄2
1⁄2
0,0021(5)
0,2411(2)
0,2411(2)
0,1459(13)
0,1018(10)
0,1238(8)
0,3869(10)
0,3481(16)
0,2730(3)

𝑦/𝑏 (Å)
0
0
0
0,2791(19)
0,1170(16)
0,1170(16)
0,9587(9)
0,1459(9)
0,3565(11)
0,0778(8)
0,2769(10)
0,3700(2)

𝑧/𝑐 (Å)
1⁄2
0
0
1⁄2
0
0
0
1⁄2
0
1⁄2
0
0

𝑆𝑂𝐹
1/4
0,2431
0,0068
1⁄2
0,2575
0,2424
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
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Aplicando o mesmo método utilizado no capítulo anterior, foram calculados as
valências e os raios médios dos íons metálicos no interior dos octaedros de
oxigênio. Estes cálculos possibilitam entender melhor a estrutura eletrônica dos
compostos.
Na tabela 5.4 são mostrados os cálculos os raios médios, a média harmônica e a
média dos raios, calculados através das equações 4.1 e 4.2. Na figura 5.4 são
mostrada os valores dos raios médios de todos os sítios nas ludwigitas
𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓, 𝑆𝑛) e para comparação, também são mostrados os raios
iônicos correspondentes à ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [13]. Pela figura
podemos notar que, em relação ao 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , os raios iônicos de todos os sítios nas
ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 aumentam de tamanho devido à dopagem com os íons não
magnéticos 𝐴 = 𝑆𝑛, 𝐻𝑓 ou 𝑍𝑟, sendo que a maior mudança ocorre para o sítio 4.
Esta variação no raio do sítio 4 está diretamente associada ao fato dos íons
dopantes não magnéticos, com um raio iônico maior (ver tabela 5.4) [52], entrarem
majoritariamente no sítio 4 (ver tabela 5.2 e 5.3) e ao aparecimento do 𝐶𝑜2+ em
alto spin nestes sítios.
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Tabela 5.4: Na tabela são mostrados os valores do raio médio a média harmônica e a média dos
raios calculados para os sítios 1, 2, 3 e 4 das ludwigitas de 𝐶𝑜 dopadas com 𝑍𝑟 e 𝐻𝑓.

Composto

Sítio

Média

Raio iônico

Harm. (Å)

médio (Å)

Atribuição
íon

raio [52]
(Å)

𝑪𝒐𝟓 𝒁𝒓(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

𝑪𝒐𝟓 𝑯𝒇(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

𝟏
𝟐

0,7040
0,7150

0,7070
0,7153

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)
𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)⁄𝑍𝑟 4+

0,745
0,745/0,72

𝟑
𝟒

0,7029
0,6815

0,719
0,689

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)
𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)⁄𝑍𝑟 4+

0,745
0,745/0,72

𝟏
𝟐
𝟑
𝟒

0,6972
0,7132
0,6853
0,7173

0,7016
0,7133
0,7215
0,7225

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)
𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)⁄𝐻𝑓 4+
𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)
𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)⁄𝐻𝑓 4+

0,745
0,745/0,71
0,745
0,745/0,71

Figura 5.4: Comparação dos raios iônicos das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 , 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 , 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10]
e a ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13].
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Utilizamos o cálculo BVS [54,70] (equação 4.1) para estimar o estado de oxidação
dos íons metálicos no interior dos octaedros de oxigênio, e os valores são mostrados
na tabela 5.5. As valência dos íons metálicos condizem com o esperado, sendo os
sítios 1, 2, e 3 da ludwigita ocupados por íons 𝐶𝑜2+ , e os sítios 4 ocupados por
íons de 𝐶𝑜2+ e 𝐴4+ (𝑍𝑟 4+ ou 𝐻𝑓 4+ ). Podemos notar também que o valor da
valência para o 𝐻𝑓 no sítio 4 é ligeiramente menor que o esperado, devido
provavelmente à menor concentração de 𝐻𝑓 neste sítio.

Tabela 5.5: Estimativa da valência dos íons metálicos nos sítios das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 =
𝑍𝑟, 𝐻𝑓). As valências foram obtidas através do cálculo de BVS (equação 4.1).

Sítio

Valência

𝑪𝒐𝟓 𝑯𝒇(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

𝑪𝒐𝟓 𝒁𝒓(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

atribuída
𝟏

𝐶𝑜2+

2,041

2,013

𝟐

𝐶𝑜2+ /𝐴4+

1,962 / 3,584

1,933 / 3,668

𝟑

𝐶𝑜2+

2,027

1,981

𝟒

𝐶𝑜2+ /𝐴4+

1,933 / 3,531

2,122 / 4,027

5.4 Magnetização

As medidas de magnetização em função da temperatura das ludwigitas
𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓) foram realizadas nos laboratórios de magnetismo do
CBPF

e

da

UFES,

utilizando

os

equipamentos

Dynacool

e

PPMS,

respectivamente, ambos da Quantum design.
Nas figuras 5.5 e 5.6 são mostradas as medidas de magnetização em função da
temperatura para as ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, respectivamente.
Como podemos notar, ambos os compostos possuem um aumento brusco da
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magnetização próximo de ~72 𝐾. Nenhuma outra anomalia foi observada em
temperaturas mais altas.
Na figura 5.7 é mostrada a curva FC com campo de 100 Oe para ambas amostras.
Ambas as curvas são similares, exceto que a magnetização do 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 sofre
um aumento repentino em 71 𝐾 e do 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 em 72 𝐾. Um gráfico da
temperatura de transição magnética TM em função do volume da célula unitária
do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , e das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓 𝑒 𝑆𝑛) é mostrado na figura
5.8. Podemos notar que a ludwigita dopada com 𝑆𝑛 apresenta o maior TM e
também o maior volume.

Figura 5.5: Medida de magnetização em função da temperatura nos regimes ZFC e FC com campo
aplicado de 100 Oe para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 . É possível notar um aumento brusco da
magnetização em 71 𝐾. O gráfico interno mostra o ajuste da parte paramagnética da medida de
FC com campo de 1 𝑇, usando a lei de Curie-Weiss.
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Figura 5.6: Medida de magnetização em função da temperatura no regime ZFC-FC com campo
aplicado de 100 Oe para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 . É possível notar um aumento brusco da
magnetização em 72 𝑘. O gráfico interno mostra o ajuste da parte paramagnética da medida de
FC com campo de 1 𝑇 usando a lei de Curie-Weiss.

Figura 5.7: Comparação das medidas de magnetização no regime FC com campo aplicado de 100
Oe, das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 . Ambos os compostos possuem a transição
magnética em próximo a 72 𝐾.
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Figura 5.8: Comparação do TM das ludwigitas 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10], 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 , 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13]. A ludwigita de 𝐶𝑜 dopada com 𝑆𝑛 apresenta o maior volume e o maior TM.

A parte paramagnética das medidas de FC com campo aplicado de 1 T para
ambos compostos seguem a lei de Curie-Weiss. O ajuste das curvas 1⁄𝜒𝑑𝑐 × 𝑇
com a equação 4.4, forneceu um valor para a constante de Curie igual a 𝐶 =
(26,14 ± 0,05) × 10−3 𝑒𝑚𝑢 𝐾 𝑂𝑒 −1 𝑔−1 para o composto dopado com 𝑍𝑟, e 𝐶 =
(21,79 ± 0,01) × 10−3 𝑒𝑚𝑢 𝐾 𝑂𝑒 −1 𝑔−1 para o composto dopado com 𝐻𝑓 (ver

insert das figuras 5.5 e 5.6). Como era esperado, as constantes de Curie são bem
próximas. As temperaturas de Curie-Weiss obtidas foram: 𝜃𝐶𝑊 = −(46,84 ±
0,30) 𝐾 e 𝜃𝐶𝑊 = −(43,11 ± 0,30) 𝐾 , para o 𝑍𝑟 e 𝐻𝑓, respectivamente. O valor
negativo

das

temperaturas

de

Curie-Weiss

mostra

que

as

interações

antiferromagnéticas são dominantes nestes compostos, assim como também
acontece na ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13].
Através da constante de Curie-Weiss calculamos o momento magnético efetivo
(𝑝𝑒𝑓𝑓 ) dos compostos usando a relação 4.6. Onde o 𝑁, é obtido dividindo o número
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de

Avogrado

𝑁𝐴

pela

massa

molar

de

cada

composto

(𝑀𝑍𝑟 =

559,71 𝑔⁄𝑚𝑜𝑙 𝑒 𝑀𝐻𝑓 = 654,74 𝑔⁄𝑚𝑜𝑙 ), assim temos que:
𝑁(𝑍𝑟) = 10,73 × 1020 𝑚𝑜𝑙/𝑔

(5.1)

𝑁(𝐻𝑓) = 9,558 × 1020 𝑚𝑜𝑙/𝑔

(5.2)

Deste modo, temos que o momento efetivo por íon é:
𝑝𝑒𝑓𝑓 (𝑍𝑟) = 4,90 𝜇𝐵 ⁄í𝑜𝑛

(5.3)

𝑝𝑒𝑓𝑓 (𝐻𝑓) = 4,99 𝜇𝐵 ⁄í𝑜𝑛

(5.4)

Os valores do momento efetivo por íon encontrado para os dois compostos, é
consistente com o valor de 4,8 𝜇𝐵 observado experimentalmente para o 𝐶𝑜2+ [35].
Se considerarmos somente o spin dos íons de 𝐶𝑜2+ (𝑆 = 3/2) o cálculo teórico,
usando a equação 4.11, fornece um momento efetivo 𝜇𝑆 = 3,87 𝜇𝐵 para ambos os
compostos. Ao compararmos este valor com os obtidos experimentalmente,
percebemos que o momento angular orbital 𝐿 não está totalmente apagado (ver
tabela 5.6).
𝑒𝑥𝑝

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

Tabela 5.6: Momento magnético efetivo experimental (𝑃𝑒𝑓𝑓 ) e teórico (𝑃𝑒𝑓𝑓
) para as
ludwigitas heterometálicas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 . Para a comparação foram adicionados
os dados da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13].

𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2

𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2

𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13]

𝑒𝑥𝑝
𝑃𝑒𝑓𝑓
( 𝜇𝐵 ⁄í𝑜𝑛)

4,90

4,99

4,98

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑒𝑓𝑓
( 𝜇𝐵 ⁄í𝑜𝑛)

3,87

3,87

3,87

Nas figuras 5.9 e 5.10 são mostradas as curvas de histerese em várias temperaturas
para os compostos dopados com 𝑍𝑟 e 𝐻𝑓, respectivamente. Para o composto
dopado com 𝑍𝑟, as medidas foram feitas com campo aplicado de 5 𝑇 a −5 𝑇 nas
temperaturas de 2, 10, 40, 65 𝑒 100 𝐾. Já para o composto dopado com 𝐻𝑓, as
medidas de 𝑀 × 𝐻 foram realizadas com campos magnéticos aplicados de 7 a −7 𝑇
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nas temperaturas de 2, 10, 65, 100, 300 𝐾. Acima de 100 𝐾 a magnetização
descreve comportamento linear com o campo, característico da região
paramagnética. Em 65 𝐾, abaixo da temperatura de transição magnética a
magnetização não depende linearmente do campo aplicado. Para temperaturas
menores, ciclos de histerese se tornam cada vez mais alargados e em 2 𝐾
apresentam saltos na magnetização em torno de 3,8 𝑇 (ver figura 5.9 e 5.10). Nesta
temperatura as curvas de histerese mostram um campo coercitivo 𝐻𝑐 = 3,76 𝑇 e
uma magnetização remanente 𝑀𝑅 = 2,7 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢. para 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐻𝑐 = 3,6 𝑇
e 𝑀𝑅 = 2,10 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢. para o 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2. Estas mesmas características (quase
com os mesmos valores dos parâmetros 𝐻𝑐 e 𝑀𝑅 ), incluindo o salto na
magnetização em ~3,8 𝑇 a 2 𝐾,

também foram observadas na ludwigita

𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13]. Até este ponto as propriedades magnéticas dos dois compostos
têm se mostrado bastante similares à ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13].

Figura 5.9: Medidas de magnetização em função do campo magnético aplicado para a ludwigita
𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 em várias temperaturas, com campo magnético aplicado de 5 𝑇 a −5 𝑇.
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Figura 5.10: Medidas de magnetização em função do campo magnético aplicado (𝑀 𝑣𝑠 𝐻) para a
ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 em várias temperaturas, com campo magnético aplicado de 7 𝑇 a −7 𝑇.

5.5 Susceptibilidade magnética ac (𝝌𝒂𝒄 )
As medidas de susceptibilidade magnética foram realizadas em amostras em pó
num PPMS comercial da Quantum Design na Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES).
Nas figuras 5.11 e 5.12 são mostradas as medidas de susceptibilidade 𝜒𝑎𝑐 para as
ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, respectivamente. As medidas foram
feitas com campo oscilante de 10 𝑂𝑒 para frequências de 0,1 𝑘𝐻𝑧 até 10 𝑘𝐻𝑧.
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Figura 5.11: Medidas de susceptibilidade magnética para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 com as
frequências de 100, 500, 1000, 5000 𝑒 10000 𝐻𝑧. Na figura a) é mostrada a parte real da
susceptibilidade 𝜒’, e na figura b) é mostrado a parte imaginária da susceptibilidade 𝜒”.

A susceptibilidade magnética em função da temperatura do 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2
apresenta um pico em 71 𝐾, e nas medidas do 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 o pico é observado
em 72 𝐾. Estas temperaturas são as mesmas onde é observado um aumento
abrupto da magnetização (ZFC-FC) (figura 5.7) e também onde ocorre um
aumento repentino do calor específico (ver abaixo, figuras 5.15 e 5.16). Assim,
essas temperaturas representam o início do ordenamento magnético nestes
compostos.
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Figura 5.12: Medidas de susceptibilidade magnética para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 com as
frequências de 100, 500, 1000, 5000 𝑒 10000 𝐻𝑧. Na figura a) é mostrada a parte real da medida
de susceptibilidade magnética 𝜒’ e na figura b) é mostrado a parte imaginária da susceptibilidade
𝜒”.

Para ambos os compostos foi observado um deslocamento do pico da
susceptibilidade com o aumento da frequência (aproximadamente 0,05 𝐾 para
uma variação de 10 𝐾𝐻𝑧 na frequência)(figura 5.13). Para excluirmos a
possibilidade de um comportamento vidro spin nestes compostos, analisamos o
deslocamento do pico da susceptibilidade usando a lei de escala de fenômenos
críticos [47,71]. (ver capítulo 3, seção 3.3; capítulo 4, seção 4.4.3). Esta pequena
mudança pode estar relacionada ao ordenamento das paredes dos domínios
magnéticos.
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Figura 5.13: Comparação das medidas de susceptibilidade magnética das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2
e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 na região de 62 𝑎 78 𝐾.

Na figura 5.14 é possível observar o ajuste linear das curvas log(𝜏) ×
𝑙𝑜𝑔 ((𝑇𝑃 ⁄𝑇𝑆𝑔 ) − 1). Através do ajuste foi obtido o expoente crítico 𝑧𝜈 = 20 para
o composto dopado com 𝐻𝑓, e 𝑧𝜈 = 25 para o composto dopado com 𝑍𝑟. Sabendo
que valores típicos de 𝑧𝜈 de sistemas com comportamento vidro spin estão entre
5 < 𝑧𝜈 < 15, a possibilidade de um comportamento vidro spin nestes compostos
é excluída. Esta pequena mudança da posição do pico com a frequência pode
estar relacionada com a dinâmica de spin nas paredes de domínios [74].
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Figura 5.14: Gráficos log(𝜏) × 𝑙𝑜𝑔 ((𝑇𝑃 ⁄𝑇𝑆𝑔 ) − 1) das ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 . O
ajuste foi feito usando a lei de escala de fenômenos críticos [47,71]. Os parâmetros 𝑧𝜈 > 20 obtidos
para os compostos estudados não são compatíveis com um comportamento do tipo vidro spin.

5.6 Calor Específico
As medidas de calor específico foram realizadas no laboratório de baixas
temperaturas do CBPF no equipamento Dynacool da Quantum Design. As
medidas foram feitas entre 2 𝑒 200 𝐾 com campos magnéticos aplicados de 0, 4 e
9 T. As amostras em pó foram prensados em pastilhas para melhorar o contato
térmico com o calorímetro.
As figuras 5.15 e 5.16 mostram os dados de calor específico em função da
temperatura (graficados como 𝐶/𝑇 × 𝑇) e com campos aplicados de 0, 4 e 9 T
para as ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, respectivamente. Os valores de
calor específico experimentam um aumento brusco em 71 𝐾 para o 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2
e 72 𝐾 para o 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, evidenciando uma ordem magnética de longo alcance
para ambos os compostos. É possível notar que os picos do calor específico são
suavizados, tornando-a menos evidente à medida que o campo aplicado aumenta.
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O deslocamento do pico para temperaturas mais altas a medida que o campo
aumenta podem indicar uma ordem do tipo ferromagnética envolvendo
acoplamento antiferromagnético entre os spins como evidenciado pelo valor
negativo da temperatura de Curie-Weiss [44].

Figura 5.15: Medida de calor específico da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 plotada em 𝐶/𝑇 × 𝑇. Podemos
observar um pico em 71 𝐾 que se desloca ligeiramente para à direita com o aumento do campo
magnético. O gráfico interno mostra um zoom na região da transição magnética.
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Figura 5.16: Medida de calor específico da ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 plotada em 𝐶/𝑇 × 𝑇. Podemos
observar um pico em 72 𝐾 que se desloca ligeiramente para à direita com o aumento do campo
magnético. O gráfico interno mostra um zoom na região da transição magnética.

Para obter informação sobre a dimensionalidade e o tipo de ordem magnética do
composto uma análise

dos dados de calor específico em baixas temperaturas

(2 𝐾 ≤ 𝑇 ≤ 4 𝐾 ), onde a contribuição dos fônons é esperada que seja pequena, é
necessária.
Diversos modelos foram aplicados para descrever a variação de calor específico
com a temperatura. Dois destes modelos se ajustaram bem aos dados
experimentais.
No primeiro modelo propõe-se uma dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 2 vezes um termo
exponencial:
𝐶 = 𝛼𝑇 2 . 𝑒 −∆⁄𝑇

(5.7)
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O termo exponencial aparece se o espectro de magnons tem um gap , devido à
anisotropia ou a um campo magnético externo. Os resultados dos ajustes são
mostrados na tabela 5.7 e ilustrados nas figuras 5.17 e 5.18, para o 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2
e o 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, respectivamente. Esta dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 2 é associada a
presença de magnons bidimensionais [44]. As impurezas observadas por DRX são
não magnéticas e podem contribuir com um termo 𝑇 3 (fônons) para o calor
especifico. Porém, além de termos uma concentração muito pequenas de
impurezas (< 6%) a contribuição do termo 𝑇 3 em baixas temperaturas não é
relevante. Assim, a contribuição das impurezas para o calor específico foi
desprezada.
Os coeficientes 𝛼 encontrados para as medidas sem campo das ludwigitas
𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2

e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, são 10,82 𝑚𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝐾 3

e 8,49 𝑚𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝐾 3 ,

respectivamente. Os valores de 𝛼 e ∆ aumentam na medida em que o campo
aplicado aumenta (ver tabela 5.7).

Tabela 5.7: Parâmetros 𝛼 (𝑚𝐽/𝑚𝑜𝑙 𝐾 3 ) e ∆ (K) obtidos do ajuste dos dados de calor específico em
baixas temperaturas (𝑇 < 5𝐾) para as ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 utilizando a
equação 5.7.
𝑪𝒐𝟓 𝒁𝒓(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

𝑪𝒐𝟓 𝑯𝒇(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

H

0T

4T

9T

0T

4T

9T

𝜶

10,82 ± 0,13

11,30 ± 0,18

11,59 ± 0,41

8,49 ± 0,24

8,95 ± 0,04

9,55 ± 0,08

∆

0,96 ± 0,04

1,20 ± 0,05

1,20 ± 0,12

0,24 ± 0,01

0,61 ± 0,01

0,75 ± 0,03
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Figura 5.17: : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.7, para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 . a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com 9 T.

Figura 5.18: Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.7, para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 . a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com 9 T.
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O segundo modelo utilizado para os ajustes dos dados de calor específico, foi a
dependência de 𝐶𝑝 com um termo quadrático e um termo cúbico, como descrito
abaixo.
𝐶 = 𝛼𝑇 2 + 𝛽𝑇 3

(5.8)

Nas figuras 5.19 e 5.20 são mostrados os gráficos com os dados e os ajustes do
calor específico para as ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, respectivamente,
cujos parâmetros de ajuste são mostrados na tabela 5.8. A contribuição do termo
quadrático é indicada pela curva verde e o termo cúbico pela curva azul. Da tabela
5.8 podemos ver que a maior contribuição para o calor específico é do termo
quadrático. O coeficiente do termo quadrático (𝛼) diminui com o aumento do
campo aplicado.
Usando o parâmetro 𝛽 do termo cúbico calculamos a temperatura de Debye
usando a relação 𝜃𝐷3 = 234𝑅 ⁄𝛽 . Os valores de 𝜃𝐷 obtidos para ambos compostos
é da mesma ordem de grandeza que o valor correspondente à ludwigita
𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [13] (tabela 5.8).
Como podemos notar, em ambos modelos de ajuste o termo quadrático é
predominante para temperaturas menores que 5 𝐾 indicando a natureza
magnética bidimensional de esses compostos [33].

Tabela 5.8: Parâmetros 𝛼 (𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 3 ) e 𝛽 (𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4 ) obtidos através do ajuste das medidas
de calor específico em baixas temperaturas (𝑇 < 5 𝐾) para as ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e
𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 utilizando a equação 5.8.
𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐
𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐
𝜶
𝜷
𝜽𝑫

𝟎𝑻
5,53 ± 0,04
0,74 ± 0,01
137,99 𝐾

𝑪𝒐𝟓 𝒁𝒓(𝑩𝑶𝟓 )𝟐
𝟒𝑻
5,48 ± 0,02
0,74 ± 0,03
137,99 𝐾

𝟗𝑻
5,82 ± 0,05
0,74 ± 0,01
137,99 𝐾

𝟎𝑻
6,04 ± 0,04
0,49 ± 0,01
159,74 𝐾

𝑪𝒐𝟓 𝑯𝒇(𝑩𝑶𝟓 )𝟐
𝟒𝑻
𝟗𝑻
5,70 ± 0,08
5,85 ± 0,13
0,49 ± 0,02
0,49 ± 0,03
164,10 𝐾
151,42 𝐾
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Figura 5.19: : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.8, para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 . Figura a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com
9 T.

Figura 5.20: : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.8, para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 . a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com 9 T.
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5.7 Discussão
As análises dos dados de difração de raios X das ludwigitas

𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e

𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2 mostraram que em ambos compostos, o íon não magnético ocupa
aproximadamente a metade dos sítios 4. Deste modo, estes sítios são ocupados
aleatoriamente por íons de 𝐶𝑜 e 𝐴. Cálculos de BVS indicaram um estado de
oxidação +4 para os íons não magnéticos 𝐴4+ e 2 + para todos os íons de 𝐶𝑜. As
análises das medidas magnéticas no regime paramagnético forneceram um 𝜃𝑐𝑤
negativo, indicando que as interações antiferromagnéticas são predominantes
nestes compostos. Esta mesma análise, também mostrou que todos os 𝐶𝑜2+ nestes
composto estão em um estado de alto spin. Deste modo, o composto pode ser visto
como sendo formado por planos magnéticos, formados por íons de 𝐶𝑜2+ nos sítios
1, 2 e 3 que se acoplam magneticamente através dos íons de 𝐶𝑜2+ no sítio 4 (ver
figura 5.1). Também foi observado que as ludwigitas 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2
possuem uma ordem magnética de longo alcance em 𝑇𝑁 = 71 𝐾 e 72 𝐾,
respectivamente. Esta ordem magnética de longo alcance é sustentada pelos picos
estreitos nas medidas de susceptibilidade magnética (ver figura 5.13), os saltos
nas medidas de calor específico (ver figuras 5.15 e 5.16) e os valores pequenos dos
parâmetros de frustração magnética 𝑓 = |𝜃𝑐𝑤 |/𝑇𝑐 (indicando baixa competição
entre as interações magnéticas).
As análises das medidas de calor específico 𝐶𝑝 em baixas temperaturas mostraram
que em ambos os compostos há uma dependência com 𝑇 2 e 𝑇 3 . O termo 𝑇 3 é
atribuído à contribuição dos fônons da rede e, como o esperado, sua contribuição
é pequena nas temperaturas analisadas (𝑇 < 5𝐾). O termo quadrático 𝑇 2 é
dominante em baixas temperaturas e revelam claramente a natureza magnética
bidimensional destes compostos. O caráter bidimensional (termo 𝑇 2 no calor
específico) parece ser remanescente da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , onde o
magnetismo bidimensional foi confirmado por medidas de nêutrons [12] e calor
específico (ver figura 4.19). Esta característica mostrada pelos compostos
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estudados aqui é plausível devido à presença dos íons não magnéticos 𝑍𝑟 e 𝐻𝑓 no
sítio 4, os quais estariam isolando as camadas magnéticas formadas pelos íons de
𝐶𝑜2+ nos sítios 1, 2 e 3.
Uma análise mais cuidadosa do calor específico, 𝐶𝑝 , da ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2,
mostrou também uma dependência 𝑇 2 (e 𝑇 3 ) para este composto em baixas
temperaturas (ver figura 5.21). Se bem estes três compostos (dopados com
𝑆𝑛, 𝑍𝑟 𝑒 𝐻𝑓) exibem uma dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 2 , o caráter magnético
bidimensional é mais evidente nos compostos dopados com 𝐻𝑓 𝑒 𝑍𝑟 (parâmetros
α são maiores) (ver tabela 5.7 e 5.8).

Figura 5.21: : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.8, para a ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 . Os parâmetros obtidos no ajuste foram: 𝛼 = 0,230 ±
0,013 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 3 , 𝛽 = 0,635 ± 0,003 𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4.
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Os estudos realizados na ludwigita 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 mostraram que a presença do
𝐶𝑜2+ no sítio 4 fortalece o magnetismo [13]. Assim, a pequena diferença observada
na temperatura da transição magnética nestes compostos pode ter sua origem na
quantidade íons de 𝐶𝑜2+ no sítio 4. O 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 têm uma quantidade menor
de 𝐶𝑜2+ no sitio 4, como mostrado por experimentos de difração de raios X, e têm
uma temperatura de transição magnética 𝑇𝑀 ligeiramente menor. Porém, isto não
explica a diferença de 𝑇𝑀 observado entre o 𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 e o 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2, já
que ambos os compostos possuem quase a mesma quantidade de 𝐶𝑜2+ no sitio 4.
A diferença de 𝑇𝑀 dos compostos dopados com 𝑍𝑟 e 𝐻𝑓 em relação ao dopado
com 𝑆𝑛, pode estar relacionada com as interações de troca mediadas pelo íon não
magnético (interação de super-supertroca - 𝑆𝑆𝐸).
Na ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , os sítios 1, 2 e 3 são ocupados por íons de
𝐶𝑜2+ em alto spin formando planos magnéticos, que são separados pelo íon 𝐶𝑜3+
em baixo spin no sítio 4 (ver figura 2.12). A dopagem da ludwigita heterometálica
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com íons não magnéticos (𝑆𝑛4+ , 𝑍𝑟 4+ 𝑒 𝐻𝑓 4+ ), força o aparecimento do
íon 𝐶𝑜2+ em alto spin no sítio 4. Deste modo, o íon de 𝐶𝑜2+ no sítio 4 acopla os
planos magnéticos e fortalece o magnetismo, aumentando a 𝑇𝑀 do composto.
As principais interações de troca entre os planos magnéticos, são mediadas pelo
íon de 𝐶𝑜2+ em alto spin no sítio 4. Entretanto, as interações mediadas por íons
não magnéticos, que geralmente são ignoradas por serem muito fracas, parecem
ser as responsáveis pela diferença da 𝑇𝑀 observados nestes compostos.
Nas perovskitas duplas 𝑆𝑟2 𝐴𝑂𝑠𝑂6 (𝐴 = 𝑆𝑐, 𝑌 e 𝐼𝑛) [17,19], as interações de
supertroca entre os dois íons de 𝑂𝑠 5+ (5𝑑 3 , 𝑆 = 3⁄2), o único íon magnético ativo,
são mediadas através dos oxigênios e os íons não magnéticos 𝑆𝑐, 𝑌 e 𝐼𝑛. Os íons
𝑆𝑐 3+ e 𝑌 3+ possuem a camada aberta e a configuração eletrônica 𝑑0 . Por outro
lado, o 𝐼𝑛3+ possuí a camada fechada 𝑑10 . A estrutura deste composto, consiste
de octaedros 𝑂𝑠𝑂6 e 𝑀𝑂6 que compartilham suas arestas. Esta ligação entre os
octaedros dá origem a múltiplas interações de super-supertroca (𝑆𝑆𝐸). A interação
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de troca entre os vizinhos mais próximos (nearest-neighbor  𝑁𝑁) (de curto
alcance, dentro ou fora do plano) é através de dois caminhos idênticos 𝑂𝑠 − 𝑂 −
𝐴 − 𝑂 − 𝑂𝑠, que envolvem 4 pontes ligantes (oxigênios) e dois cátions não
magnéticos (𝑀) com ângulos 𝑂𝑠 − 𝐴 − 𝑂𝑠 de 90°. O acoplamentos entre os
segundos vizinhos mais próximos (next-nearest-neighbor  𝑁𝑁𝑁) (longo alcance
dentro e fora do plano) surgem de um caminho de troca 𝑂𝑠 − 𝑂 − 𝐴 − 𝑂 − 𝑂𝑠,
com ângulo 𝑂𝑠 − 𝐴 − 𝑂𝑠 de 180°, envolvendo dois ligantes (oxigênios). Cálculos
usando a Teoria do Funcional da Densidade (𝐷𝐹𝑇), revelaram que as interações
de curto alcance (90°), 𝑂𝑠 − 𝑂𝑠, são mais fortes que as interações de longo alcance
(180°), 𝑂𝑠 − 𝑂𝑠, nestes compostos, e dependem fortemente da sobreposição dos
estados 𝑂𝑠 − 5𝑑 e 𝑆𝑐/𝑌/𝐼𝑛 – 𝑑, na mesma janela de energia.
A configuração eletrônica dos íons não magnéticos 𝑆𝑐 3+ , 𝑌 3+ e 𝐼𝑛3+ , de camada
aberta (𝑑0 ) ou camada fechada (𝑑10 ), influencia fortemente a hibridização com
estados 𝑑 3 do Os, e a intensidade da interação de troca levando à temperatura de
transição magnética 𝑇𝑁 mais alta para o 𝑆𝑟2 𝑆𝑐𝑂𝑠𝑂6 (92 𝐾) e a mais baixa para o
𝑆𝑟2 𝐼𝑛𝑂𝑠𝑂6 (26 𝐾). Estes resultados demonstram que os cátions 𝑆𝑐 3+ e 𝑌 3+ (𝑑 0 ) de
camada aberta induzem um fortalecimento das interações de troca em comparação
ao cátion de camada fechada 𝐼𝑛3+ (𝑑10 ).
Resultados similares foram encontrados nas perokskitas duplas 𝑆𝑟2 𝐶𝑢𝑇𝑒𝑂6 (𝑇𝑁 =
29 𝐾) [71] e 𝑆𝑟2 𝐶𝑢𝑊𝑂6 (𝑇𝑁 = 24 𝐾) [68,69], onde o íons magnéticos 𝐶𝑢2+ (3𝑑 9 , 𝑆 =
1/2)

são

separados

pelos

cátions

não

magnéticos

𝑇𝑒(𝑑10 )

e

𝑊(𝑑 0 ),

respectivamente. Os caminhos de interações de super-supertroca (𝑆𝑆𝐸), são as
mesmas que aqueles encontrados no sistema 𝑆𝑟2 𝐴𝑂𝑠𝑂6[17,19] mostrados acima.
Experimento de difração de nêutrons [67,68] e cálculos ab initio [21], mostraram
que nestes compostos os íons não magnéticos desempenham um papel crucial no
mecanismo dependendo se o cátion tem uma camada aberta (𝑑 0 ), ou fechada
(𝑑10 ). Estes estudos têm mostrado, que o íon 𝑊(𝑑 0 ) participa ativamente das
interações de supertroca para o caminho (𝐶𝑢 − 𝑇𝑒⁄𝑊 − 𝐶𝑢) com ângulo de 180°,
enquanto o 𝑇𝑒(𝑑10 ) não. Por outro lado, as interações de curto alcance através
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do caminho 𝐶𝑢 − 𝑇𝑒⁄𝑊 − 𝐶𝑢, com ângulo de 90°, são consideravelmente menores
para o 𝑊, enquanto um forte acoplamento foi encontrado para a interação 𝑆𝑆𝐸,
𝐶𝑢 − 𝑂 − 𝑂 − 𝐶𝑢, ao longo de dois octaedros 𝑇𝑒𝑂6 , sem incluir o 𝑇𝑒(𝑑10 ). Esses
resultados são diferentes daqueles encontrados no 𝑆𝑟2 𝐴𝑂𝑠𝑂6, onde as interações
de curto alcance (𝑂𝑠 − 𝑂𝑠) são muito mais fortes do que as de longo alcance para
quaisquer íon não magnético 𝐴 (𝐴 = 𝑆𝑐, 𝑌, 𝐼𝑛). Nesse caso, a temperatura de
transição magnética ligeiramente mais alta do 𝑆𝑟2 𝐶𝑢𝑇𝑒𝑂6, indica que um cátion
de camada fechada 𝑑10 (𝑇𝑒) no geral induz interações de troca magnéticas mais
fortes em comparação à induzida por um cátion de camada aberta 𝑑 0 . De fato,
o íon não magnético desempenha um papel importante no estabelecimento da
ordem magnética de longo alcance nas perovskitas, porém o grau de fortalecimento
das interações de troca depende não apenas do tipo de íon não magnético (𝑑 0 ou
𝑑10 ), mas também da configuração eletrônica dos íons magnéticos envolvidos.
Na ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (onde 𝐴 = 𝐻𝑓, 𝑍𝑟 𝑒 𝑆𝑛), as interações de supersupertroca-𝑆𝑆𝐸 entre os 𝐶𝑜2+ (3𝑑7 , 𝑆 = 2), em planos magnéticos diferentes, são
mediadas pelos oxigênios, e os íons não magnéticos 𝐻𝑓, 𝑍𝑟 e 𝑆𝑛 presentes no sítio
4 (ver figura 5.1). Deste modo, metade dos íons magnéticos de 𝐶𝑜2+ em planos
magnéticos formados pelos sítios 1 − 2 − 3, interagem entre si através das
interações super-supertroca-SEE que se dá através dos oxigênios ou do íon não
magnético no sítio 4. Enquanto a outra metade dos íons nos planos magnéticos,
interagem entre si através do 𝐶𝑜2+ no sítio 4. Logo, as interações entre os planos
magnéticos da ludwigita, se dão devido as interações de supertroca e supersupertroca (𝑆𝑆𝐸) (ver figura 5.1). Nas ludwigitas, os octaedros que contém os íons
metálicos compartilham as arestas e os vértices, dando origem a múltiplos
caminhos de interações de 𝑆𝑆𝐸. Estas interações de troca são dadas por um ou
dois caminhos (idênticos) 𝐶𝑜 − 𝑂 − 𝐴 − 𝑂 − 𝐶𝑜 envolvendo dois ou quatro
ligantes (oxigênios) e um ou dois cátions não magnéticos, com os ângulos 𝐶𝑜 −
𝐴 − 𝐶𝑜 ~93°, ~113°, ~120° e ~151° (ver tabela 5.9). Também ocorre interação
𝑆𝑆𝐸 entre os íons no sítio 4, ao longo do eixo c, com ângulo 𝐶𝑜 − 𝐴 − 𝐶𝑜 de 180°.

193

Figura 5.22: Esquema para ilustrar as interações de supertroca entre os sítios da ludwigita

Tabela 5.9: Ângulos de ligação entre os íons de 𝐶𝑜 2+ mediados pelos íons não magnéticos 𝐴 nas
ludwigitas 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 (𝐴 = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓 𝑒 𝑆𝑛). Os ângulos foram obtidos com ajuda do programa
VESTA [14].

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂çã𝒐

𝑪𝒐𝟓 𝒁𝒓(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

𝑪𝒐𝟓 𝑯𝒇(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

𝑪𝒐𝟓 𝑺𝒏(𝑩𝑶𝟓 )𝟐

𝐶𝑜(2) − 𝐴 − 𝐶𝑜(3)

150,95°

150,83°

150,67°

𝐶𝑜(2) − 𝐴 − 𝐶𝑜(1)

113,01°

113,13°

113,45°

𝐶𝑜(3) − 𝐴 − 𝐶𝑜(3)

93,17°

93,12°

92,94°

𝐶𝑜(3) − 𝐴 − 𝐶𝑜(1)

120,40°

120,76°

120,49°

Portanto, as ludwigitas estudadas neste capítulo são sistemas magnéticos
complicados, onde embora o único íon magnético seja o 𝐶𝑜2+ em alto spin (HS),
as interações de supertroca e super-supertroca (𝑆𝑆𝐸) estão envolvidas na
determinação de suas propriedades magnéticas. Apesar das interações de
supertroca sejam as mais relevantes, as interações de 𝑆𝑆𝐸 também podem
desempenhar um papel importante, como acontece nas perovskita duplas
mencionadas acima. As ludwigitas estudadas aqui são isoestruturais, isoeletrônicas
e isovalentes, e como esperado mostraram as mesmas características magnéticas,
mas a pequena diferença observada no 𝑇𝑐 mostrou que os íons não magnéticos, de
fato participam das interações de troca, sendo que o cátion com a camada fechada
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𝑆𝑛 (𝑑10 ) induz interações de supertroca mais fortes quando comparado aos
induzidos pelos cátions de camada aberta 𝐻𝑓(𝑑10) e 𝑍𝑟(𝑑10 ). As distorções da
rede causadas pela diferença nos raios iônicos entre os cátions não magnéticos 𝐴4+
e o 𝐶𝑜2+ em alto spin (𝐻𝑆) também podem afetar as interações de troca e não
deveriam ser ignoradas.

Figura 5.23: Esquema para ilustrar as interações de super-supertroca entre os sítios magnéticos da
ludwigita 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 . O Caminho mostrado pela linha na cor preta ilustra um dos caminhos da
interação SSE envolvendo o íon não magnético 𝐴4+ (inúmeros caminhos são possíveis). A linha na
cor azul, ilustra a interações SSE envolvendo apenas os oxigênios.
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Capítulo

6

Fortalecimento das interações magnéticas no
Co3BO5 através da dopagem com o íon não
magnético In3+
6.1 Introdução
No capítulo anterior estudamos os efeitos causados pela dopagem da ludwigita
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com íons não magnéticos tetravalentes 𝐴4+ (𝐴 = 𝑆𝑛, 𝑍𝑟, 𝐻𝑓). Foi
mostrado que o íon não magnético ocupa exclusivamente o sítio 4 e induz um
fortalecimento da interações magnéticas elevando a temperatura de transição
magnética, até 82 𝐾 para o 𝑆𝑛4+ (4𝑑10 ) [13] e 71 𝐾 para o 𝑍𝑟 4+ (4𝑑 0 ). Este
fortalecimento foi atribuído ao aparecimento do 𝐶𝑜2+ em alto spin (HS) no sítio
4, que no composto 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 era ocupado por íons de 𝐶𝑜3+ em baixo spin (LS),
acoplando as camadas magnéticas formadas pelos íons de 𝐶𝑜2+ em HS nos sítios
1, 2 e 3. As interações de super-supertroca SSE (mediadas pelos íons não
magnéticos) entre íons de 𝐶𝑜2+ em camadas diferentes, parece ser as responsáveis
pela pequena diferença encontrada nas temperaturas de transição magnética
destes compostos. O íon de camada fechada 𝑆𝑛4+ (4𝑑10 ), é o que induz o maior
fortalecimento das interações magnéticas. Por outro lado, quando o íon não
magnético entra em mais de um sítio as interações magnéticas são enfraquecidas,
destruindo a ordem magnética e levando o sistema para um estado de vidro spin,
como acontece quando a ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é dopada com os íons não magnéticos
𝑇𝑖 4+ (𝑑0 ) [6].
Quando a ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é dopada com íons não magnéticos trivalentes
𝐴3+ (𝐴 = 𝐺𝑎 𝑒 𝐴𝑙) estes ocupam preferencialmente o sítio 4 porém uma fração
menor ocupa também os sítios 1 e 2 [5,21]. Os efeitos causados pela dopagem,
depende do íon não magnético dopante. O íon de camada fechada 𝐴𝑙 3+ (𝑝6 ),
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fortalece as interações magnéticas elevando o 𝑇𝑐 para 57 𝐾 [5], enquanto que o íon
de camada fechada 𝐺𝑎3+ (𝑑10 ) enfraquece as interações magnéticas diminuindo o
𝑇𝑐 para 37 𝐾 [22]. No caso da dopagem com 𝐴𝑙 3+ o aumento do 𝑇𝑐 foi atribuído
ao aparecimento de 𝐶𝑜2+ em HS no sítio 4 acoplando as camadas magnéticas. Por
outro lado, a presença do 𝐺𝑎3+ parece induzir uma mudança do estado de spin do
𝐶𝑜3+ no sítio 4, aumentando o número de interações de troca concorrentes e
consequentemente criando frustração, porém esta é ainda uma hipótese e precisa
de mais estudos para sua comprovação. Nesta tese estudamos os efeitos da
dopagem da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com o íon não magnético de camada fechada
𝐼𝑛3+ (𝑑10 ), com o objetivo de tentar entender melhor o papel dos íons não
magnéticos

no

fortalecimento/enfraquecimento

das

interações

de

troca.

Mostraremos aqui que a dopagem do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com 𝐼𝑛 aumenta o 𝑇𝑐 , em somente
5 𝐾, em relação ao composto não dopado 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 .

6.2 Síntese
Foram sintetizados policristais da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 utilizando o método de
reação de estado sólido. Os reagentes 𝐶𝑜𝑂, 𝐼𝑛2 𝑂3 e 𝐵2 𝑂3 da sigma, foram
misturados seguindo a equação estequiométrica mostrada abaixo:
2 𝐶𝑜𝑂 + 1⁄2 𝐼𝑛2 𝑂3 + 1⁄2 𝐵2 𝑂3 → 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5
O pó resultante foi prensado em pastilha e levada ao forno seguindo o tratamento
térmico utilizado na síntese das ludwigitas de 𝐶𝑜5 𝐴(𝐵𝑂5 )2 . Como resultado da
síntese, foi obtido um pó preto e fino.

6.2 Difração de raios X
As medidas de DRX foram realizadas no LDRX seguindo os passos descritos nos
capítulos anteriores. O refinamento Rietveld do difratograma de raios X (figura
6.2), confirmou a formação da ludwigita com estrutura ortorrômbica, e grupo
espacial Pbam 𝑛°55. Os parâmetros de rede e as coordenadas atômicas são
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mostrados nas tabelas 6.1 e 6.2, respectivamente. Esta análise forneceu a fórmula
química 𝐶𝑜2,12 𝐼𝑛0,88 𝐵𝑂5 para o composto, que para um correto balanço de carga
3+
3+
deveríamos ter 𝐶𝑜22+ 𝐶𝑜0.12
𝐼𝑛0.88
𝐵𝑂5 . Por comodidade chamaremos o composto

estudado aqui de 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5.
Os parâmetros de rede estão em concordância com aqueles obtidos G. M. Cai e
outros autores [75] (ver tabela 6.1). No entanto vemos que os parâmetros de rede
do nosso composto são ligeiramente maiores que aquele da referência [75],
indicando uma maior concentração de 𝐼𝑛.
Tabela 6.1: Parâmetros de rede obtidos por DRX da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Para comparação,
acrescentamos os parâmetros reportados por G. M. Cai e outros autores [75].

Composto

a (Å)

b (Å)

c (Å)

Volume(Å𝟑 )

𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5

9,5220

12,5214

3,1596

376,715

𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 [75]

9,4971

12,4833

3,1453

372,654

Figura 6.1: Estrutura cristalina da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 vista do plano b-c. Os íons de 𝐼𝑛 entram
majoritariamente no sítio 4. Em azul os íons de 𝐶𝑜, em amarelo os íons de 𝐼𝑛 e na cor verde o
Boro.
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Na tabela 6.2 são mostradas as posições atômicas e a ocupação dos íons de 𝐶𝑜 e
𝐼𝑛 em cada sítio, obtidas através do refinamento Rietveld. Podemos notar, que os
íons de 𝐼𝑛 ocupam preferencialmente os sítios 4 da ludwigita, e uma pequena
parcela ocupa os outros sítios (ver figura 6.1). Para ser mais preciso,
14%, 15,2%, 14,4% e 59,4% dos sítios 1, 2, 3 e 4, respectivamente, são ocupados
por íons de 𝐼𝑛.

Tabela 6.2: Coordenadas atômicas e o ocupação dos sítios para a ludwigita heterometálica
𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 obtidos através da análise de Rietveld.

á𝒕𝒐𝒎𝒐𝒔

𝒙/𝒂 (Å)

𝒚/𝒃 (Å)

𝒛/𝒄 (Å)

𝑺𝑶𝑭

𝐶𝑜(1)
𝐼𝑛(1)
𝐶𝑜(2)
𝐼𝑛(2)
𝐶𝑜(3)
𝐼𝑛(3)
𝐶𝑜(4)
𝐼𝑛(4)
𝑂(1)
𝑂(2)
𝑂(3)
𝑂(4)
𝑂(5)
𝐵(1)

0
0
1⁄2
1⁄2
0,4996(5)
0,4996(5)
0,2595(3)
0,2595(3)
0,3687(11)
0,3520(13)
0,1468(14)
0,1056(12)
0,3969(9)
0,2200(2)

0
0
0
0
0,2788(18)
0,2788(18)
0,1179(20)
0,1179(20)
0,3605(15)
−0,0505(11)
0,2668(10)
0,0797(10)
0,1400(13)
0,3590(2)

1⁄2
1⁄2
0
0
1⁄2
1⁄2
0
0
0
1⁄2
0
1⁄2
0
1⁄2

0,217
0,035
0,212
0,038
0,428
0,072
0,203
0,297
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2

O refinamento também revelou a presença de uma fase secundária de 𝐼𝑛2 𝑂3
(~3%). Devemos indicar aqui que o óxido 𝐼𝑛2 𝑂3 , não é magnético e portanto, não
irá influenciar a análise e interpretações das medidas magnéticas.
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Figura 6.2: Difratograma de raios X da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Houve o aparecimento de uma fase
adicional no refinamento Rietveld, 𝐼𝑛2 𝑂3 , na concentração de 3 %. Os círculos vermelhos
representam os dados experimentais, a linha na cor preta representa o ajuste dos dados
experimentais e a linha na cor azul mostra a diferença entre os dados experimentais e o ajuste. As
barras na cor verde representam os picos de Bragg da ludwigita e as barras na cor laranja
representam os picos de Bragg do 𝐼𝑛2 𝑂3 . Os parâmetros, não corrigidos pelo background, obtidos
no ajuste foram: 𝑅𝑝 = 12,8, 𝑅𝑤𝑝 = 9,85, 𝑅𝑒𝑥𝑝 = 5,91, 𝑆 = 2,93 e 𝐶ℎ𝑖 2 = 2,77

Com ajuda das distâncias interatômicas, obtidas através da análise dos dados de
difração de raios X, determinamos os raios iônicos dos metais nos quatro sítios
cristalográficos da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5, e relacioná-los com o composto já
reportado na literatura [75]. Os detalhes dos cálculos foram descritos no capítulo
4, e o resultado é mostrado na tabela 6.3.
Para comparação obtivemos o raio iônico do 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 utilizando as distâncias
𝐶𝑜 − 𝑂 reportadas por Cai [75]. Para facilitar a visualização, as linhas horizontais
indicam os valores esperados para os raios iônicos do 𝐼𝑛 e do 𝐶𝑜 [52] (veja figura
6.3). Em ambos os compostos, o raio médio encontrado para todos os sítios condiz

200

com o esperado para o 𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆), com exceção do sítio 1 que possui um valor
mais baixo. Isto pode indicar a presença de uma pequena concentração (~4%) de
𝐶𝑜3+ (𝐻𝑆) neste composto, o que estaria em acordo com a fórmula química
mostrada acima. Sendo assim, a contribuição magnética será dada essencialmente
pelos íons de 𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆).
Tabela 6.3: Cálculo do raio iônico médio, média harmônica e a média dos raios para os sítios da
ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 .

Sítio

Média

Raio iônico

Harm. (Å)

médio (Å)

𝟏

0,6587

0,6760

𝟐

0,7390

𝟑

0,7312

𝟒

0,7530

íon

raio (Å)

raio [75]
(Å)

0,6673

0,7294

0,7393

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)⁄𝐼𝑛3+
𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)⁄𝐼𝑛3+

0,7391

0,7102

0,7539

𝐶𝑜2+ (𝐻𝑆)⁄𝐼𝑛3+

0,7426

0,7554

0,759

0,7369

0,7650

2+

𝐶𝑜 (𝐻𝑆)⁄𝐼𝑛

3+

Figura 6.3: Comparação dos raios iônicos da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 com o composto reportado na
literatura*[75]. As linhas representam o valor dos raios iônicos esperados [52].
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Também foram realizados cálculos de BVS (equação 4.1) para estimar a valência
dos íons metálicos nos 4 sítios e os resultados são dispostos na tabela 6.4. Podemos
notar, que os sítios 1, 2 e 3 tem cargas bastante próximas do 𝐶𝑜2+ e 𝐼𝑛3+ . As
valências dos sítios 4 são ligeiramente menores que as encontradas para os outros
sítios indicando que o 𝐶𝑜3+ pode estar posicionado neste sítio. Cabe ressaltar que
a precisão deste cálculo é dificultada devido à desordem posicional.

Tabela 6.4: Calculo BVS para a estimativa das cargas da ludwigitas heterometálica 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 .

𝑆í𝑡𝑖𝑜

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑉𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

1

𝐶𝑜2+ /𝐼𝑛3+

1,86/3,24

2

𝐶𝑜2+ /𝐼𝑛3+

1,83/3,24

3

𝐶𝑜2+ /𝐼𝑛3+

1,79/3,16

4

𝐶𝑜2+ /𝐶𝑜3+ /𝐼𝑛3+

1,71/ 1,74/3,02

6.3 Magnetização

As medidas de magnetização em função da temperatura também foram realizadas
no laboratório de baixas temperaturas do CBPF. Devido ao tempo hábil, não foi
possível realizar medidas de magnetização (𝑀 𝑣𝑠 𝐻) e de susceptibilidade
magnética. A figura 6.4 mostra as medidas de 𝑀 × 𝑇 no regime ZFC-FC com
campo aplicado de 100 Oe. É possível notar um aumento brusco na magnetização
do composto perto de ~48 𝐾. Em altas temperaturas (região paramagnética) a
magnetização segue a lei de Curie-Weiss e o ajuste do inverso da susceptibilidade
forneceu uma constante de Curie

𝐶 = 22,03 × 10−3 𝑒𝑚𝑢 𝐾 𝑔−1 𝑂𝑒 −1 e uma

temperatura de Curie 𝜃𝐶𝑊 = −(84,52 ± 2,45) 𝐾 (ver interior da figura 6.4)
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Figura 6.4: Medida de magnetização em função da temperatura no regime ZFC-FC com campo
aplicado de 100 Oe para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . É possível notar um aumento brusco da
magnetização do composto na temperatura de ~50 𝑘. O gráfico interno mostra o ajuste da parte
paramagnética da medida de FC com campo de 1 T, com a lei de Curie-Weiss.

Considerando a fórmula química 𝐶𝑜2,12 𝐼𝑛0,88 𝐵𝑂5 , a constante de Curie (mostrada
acima) e a equação 4.7 obteve-se o momento efetivo por fórmula unitária 𝑃𝑒𝑓𝑓 =
7,42 𝜇𝐵 /𝑓. 𝑢.. Neste cálculo foi considerado que o único íon magnético é o 𝐶𝑜2+
em HS. Assim, o momento por íon é 𝑃𝑒𝑓𝑓 = 5,25 𝜇𝐵 um valor próximo do valor
experimental 4,8 𝜇𝐵 encontrado na literatura [35]. O valor encontrado para o
𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 é ligeiramente maior de aquele encontrado na literatura, e pode indicar
a presença de íons de 𝐶𝑜3+ em HS no composto.

203

6.4 Calor Específico

As medidas de calor específico campos magnéticos aplicados de 0, 4 𝑒 9 𝑇 e na
faixa de temperatura 2 < 𝑇 < 200 𝐾 foram realizadas no laboratório de baixas
temperaturas do CBPF.
Na figura 6.5 são mostradas as curvas de calor específico (𝐶/𝑇 × 𝑇) com campos
aplicados de 0, 4 𝑒 9 𝑇, para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Um pico pronunciado é
observado em ~ 47 𝐾, indicando claramente uma ordem magnética de longo
alcance. Nesta mesma temperatura é observada um aumento abrupto da
magnetização (figura 6.5), assim essa temperatura 47 𝐾, representa o início da
ordem magnética do composto. Nenhuma outra anomalia foi observada em outras
regiões de temperatura. A ordem magnética observada em 47 𝐾, é cerca de 5 𝐾
mais alta que da ludwigita homometálica 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 [10]. Apesar dos íons de 𝐼𝑛
ocupar todos os sítios metálicos, o composto ainda possui uma ordem magnética
bem definida, as interações magnéticas são fortalecidas e há um ligeiro aumento
do 𝑇𝐶 . O pico do calor específico se alarga e se desloca para temperaturas mais
altas a medida em que o campo magnético aplicado aumenta (inset da figura 6.5).
Este deslocamento do pico pode indicar uma ordem magnética ferri ou
ferromagnética [44].
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Figura 6.5: Medida de calor específico da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 plotada em 𝐶/𝑇 × 𝑇. É possível
observar a transição magnética em 47 𝐾. O gráfico interno mostra um zoom na região da transição
magnética.

Para a análise dos dados de calor específico da ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 em baixas
temperaturas (2 < 𝑇 < 4𝐾), foram utilizados 2 modelos. No primeiro modelo foi
considerado uma dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 2 e 𝑇 3 (equação 5.8). Os resultados do
ajuste são mostrados na tabela 6.5 e ilustrados na figura 6.6. Devemos indicar que
a fase secundária pequena observada na difração de raios x, só pode contribuir
com um termo 𝑇 3 para o calor específico (contribuição da rede), visto que o 𝐼𝑛2 𝑂3
não é magnético. E olhando para a figura 6.6 vemos que a contribuição termo 𝑇 3
é pequena se comparado à contribuição 𝑇 2 . Deste modo, temos uma forte
evidência que o termo quadrático é predominante em baixas temperaturas.
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Tabela 6.5: Coeficientes obtidos através dos ajustes das medidas de calor específico em baixas
temperaturas para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 utilizando a equação 5.8.

𝟎𝑻

𝟒𝑻

𝟗𝑻

𝜶 (𝒎𝑱/𝒎𝒐𝒍 𝑲𝟑 )

12,57 ± 0,30

10,06 ± 0,06

10,79 ± 0,06

𝜷 (𝒎𝑱/𝒎𝒐𝒍 𝑲𝟒 )

0,16 ± 0,08

0,20 ± 0,01

0,14 ± 0,01

Figura 6.6: : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.8, para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com 9 T

Com base nos resultados do primeiro modelo, analisamos os dados com um
segundo modelo o qual considera apenas a contribuição do termo quadrático:
𝐶 = 𝛼𝑇 2

(6.4)
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Este modelo ajusta bem os dados, inclusive até ~7 𝐾. Os resultados do ajuste são
mostrados na tabela 6.6 e ilustrados na figura 6.7. Estes resultados mostram
claramente a dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 2 indicando um comportamento magnético
bidimensional para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 .

Tabela 6.6: Coeficientes obtidos através do ajuste das medidas de calor específico em baixas
temperaturas para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 utilizando a equação.

𝜶 (𝒎𝑱/𝒎𝒐𝒍 𝑲𝟑 )

𝟎𝑻

𝟒𝑻

𝟗𝑻

13,14 ± 0,04

10,78 ± 0,02

11,31 ± 0,03

Figura 6.7: : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
6.4, para a ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com 9 T
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6.5 Discussão

No 𝐶𝑜4,26 𝐴𝑙1,74 (𝐵𝑂5 )2, com 𝑇𝑐 = 57 𝐾, o 𝐴𝑙 3+ ocupa principalmente os sítios
4 (40%) e frações menores se posicionam nos sítios 1 (~12%) e 2 (~33%) [5]. A
presença do 𝐴𝑙 3+ em sítios diferentes força alguns íons de 𝐶𝑜 no sítio 4 (~20%)
adotarem o estado de valência 2 +. Assim, o aumento do 𝑇𝑐 , em relação a
ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5, é atribuído a presença destes íons de 𝐶𝑜2+ no sítios 4, que
acoplam os planos magnéticos formados pelos íons nos sítio 1, 2 e 3 (figura 2.12)
[12]. Na ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 , o 𝐼𝑛3+ ocupa majoritariamente o sítio 4 (59%) e
frações menores ocupam os sítios 1 (~14%), 2 (~15%) e 3(~14%). Aqui também,
a presença do 𝐼𝑛3+ em varios sítios, força a que ~29% dos íons de 𝐶𝑜 no sítio 4
adotem o estado de valência 3 +. Comparando os resultados do 𝐶𝑜4,26 𝐴𝑙1,74 (𝐵𝑂5 )2
[5] com do 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5, esperaríamos que o 𝑇𝑐 de este último composto seja maior
(devido à maior quantidade de íons de 𝐶𝑜2+ no sítio 4). Porém não é isto que
acontece, e o 𝑇𝑐 é incrementado em apenas 5 𝐾 em relação ao 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , alcançando
47 𝐾. Por outro lado, essa temperatura de ordem magnética é maior que aquela
da ludwigita dopada com 𝐶𝑜2,4 𝐺𝑎0,6 𝐵𝑂5, com 𝑇𝑐 = 37 𝐾, onde o íon não magnético
𝐺𝑎3+ ocupa preferencialmente o sítio 4 (54%) e em menor proporção o sítio 2
(~16%).
A análise das medidas de magnetização no estado paramagnético forneceu um
momento magnético efetivo por íon de 𝑝𝑒𝑓𝑓 = 5,25 𝜇𝐵 , valor ligeiramente maior
que o reportado na literatura de 𝑝𝑒𝑓𝑓 = 4,8 𝜇𝐵 para o 𝐶𝑜2+ em alto spin (HS) [35].
Este resultado mostra que todos os íons de 𝐶𝑜2+ presentes no composto estão em
HS. A pequena diferença encontrada entre o valor obtido para o 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 e o
valor da literatura, é devido provavelmente a presença do 𝐶𝑜3+ em alto spin, e
está em concordância com os valores dos raios iônicos calculados para os íons de
𝐶𝑜.
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O 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 tem uma ordem magnética de longo alcance abaixo de 47 𝐾. Isto é
mostrado pelo pico nas medidas de calor específico (figura 6.5) e pelo aumento
brusco da magnetização nesta temperatura. A ausência de um termo linear (𝑇)
na dependência de 𝐶𝑝 em baixas temperaturas, e o valor pequeno do parâmetro
de frustração 𝑓 = |𝜃𝐶𝑊 |⁄𝑇𝑐 = 2,28, indicam que o 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 experimenta uma
verdadeira ordem magnética de longo alcance.
Devido à presença majoritária do íon não magnético 𝐼𝑛3+ no sitio 4, as camadas
magnéticas 1 − 2 − 3 se acoplam somente através dos poucos íons de 𝐶𝑜2+ no sítio
4 (29%). Assim, um caráter magnético bidimensional é esperado para este
composto, como acontece no 𝐶𝑜4,26 𝐴𝑙1,74 (𝐵𝑂5 )2 [5]. De fato, a natureza magnética
bidimensional do 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 foi confirmada através das medidas de calor específico,
onde uma dependência com 𝑇2 foi observada.
O pico observado no calor específico, sem campo, a 47 𝐾 é deslocado para
temperaturas mais altas. O pico fica mais alargado e diminui em magnitude
quando o campo magnético é 4 T. Campos magnéticos maiores continuam a
achatar o pico e em 9 T o pico praticamente desaparece. Este comportamento é
típico de sistemas ferrimagnéticos (capítulo 4).
Comparando as características estruturais do 𝐶𝑜2,38 𝐴𝑙0,62𝐵𝑂5 e do 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5
vemos que os dois compostos têm estruturas similares: o íon não magnético
(𝐴𝑙 3+ 𝑒 𝐼𝑛3+ ) ocupam preferencialmente o sítio 4 e uma fração menor ocupa os
outros sítios. Ainda mais, o 𝐶𝑜2,38 𝐴𝑙0,62 𝐵𝑂5 tem ~20% de íons de 𝐶𝑜2+ no sítio
4, as quais são responsáveis pelo acoplamento entre as camadas magnéticas 1 −
2 − 3, e o 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 tem uma percentagem ainda maior (~29%) de 𝐶𝑜2+ no sítio
4. Assim era de se esperar que a temperatura de transição magnética do 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5
fosse maior que a do 𝐶𝑜2,38 𝐴𝑙0,62 𝐵𝑂5 , porém, é menor. Porque acontece isto? Um
possível cenário é que no 𝐶𝑜2,38 𝐴𝑙0,62 𝐵𝑂5 , o raio iônico do 𝐴𝑙 3+ (0,535 Å) é muito
próximo do 𝐶𝑜3+ em LS (0,545 Å), e a presença do 𝐴𝑙 no sitio 4 conservaria o
estado de LS para o 𝐶𝑜3+ , assim o composto teria um único íon magnético ativo,
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o 𝐶𝑜2+ em HS. Isto excluiria a interação de duplatroca (entre o 𝐶𝑜2+ e 𝐶𝑜3+ ), e
o composto seria governado unicamente pela interação de supertroca entre íons
de 𝐶𝑜2+ . Com menos interações competindo é de se esperar menos frustração e
consequentemente um fortalecimento das interações magnéticas que elevariam o
𝑇𝑐 . Por outro lado no 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5, o 𝐼𝑛3+ tem um raio iônico 0,80 Å, comparável
somente com o raio iônico do 𝐶𝑜2+ em HS cujo valor é 0,745 Å. Assim, a presença
do 𝐼𝑛3+ no sítio 4 pode induzir um estado de HS para o 𝐶𝑜3+ (𝑟 = 0,61Å) neste
sítio, aumentando assim o número de interações de troca provocando frustração
e consequentemente uma diminuição do 𝑇𝑐 .
Um segundo cenário possível é que ambos compostos possuam o íon 𝐶𝑜3+ no
estado de LS. O fato do íon não magnético ocupar aleatoriamente os sítios pode
produzir distorções maiores em alguns octaedros vizinhos, e menores em outros.
Desta forma, a configurações dos orbitais nos octaedros de alguns íons de 𝐶𝑜2+
pode ser diferente de outros 𝐶𝑜2+ , dando lugar em alguns casos a interação de
supertroca entre esses íons seja FM e em outra AFM, produzindo uma desordem
magnética e uma diminuição do 𝑇𝑐 . O 𝐼𝑛3+ com um raio iônico muito maior que
a do 𝐶𝑜3+ em LS produziria muito mais distorções, e mais desordem magnética
que o 𝐴𝑙 3+ , diminuindo o 𝑇𝑐 .
Por sua vez, o 𝐶𝑜2,4 𝐺𝑎0,6 𝐵𝑂5 se encaixa melhor no primeiro cenário. O 𝐺𝑎3+ com
raio iônico de 0,62 Å [52], muito maior que a do 𝐴𝑙 3+ , pode induzir um estado de
alto spin para o 𝐶𝑜3+ no composto e, como discutido acima, diminuir o 𝑇𝑐 . Mas
porque o 𝑇𝑐 do 𝐶𝑜2,4 𝐺𝑎0,6 𝐵𝑂5 é menor que do composto 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5? No
𝐶𝑜2,4 𝐺𝑎0,6 𝐵𝑂5, o 𝐺𝑎3+ ocupa majoritariamente o sítio 4 e também 16% dos sítios
2. A ocupação do 𝐺𝑎 no sitio 2 força 8% dos íons de 𝐶𝑜 no sítio 4 adotarem o
estado de valência 2 +, sendo este íon o responsável pelo acoplamento entre as
camadas magnéticas 1 − 2 − 3. Esta quantidade de íons de 𝐶𝑜2+ no sítio 4 do
𝐶𝑜2,4 𝐺𝑎0,6 𝐵𝑂5 (8%), é muito menor que no 𝐶𝑜2,38 𝐴𝑙0,62 𝐵𝑂5 (20%) e no 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5
(29%). Assim, o 𝐶𝑜2,4 𝐺𝑎0,6 𝐵𝑂5 é muito parecido com o 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5, que tem zero
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íons de 𝐶𝑜2+ no sítio 4. Mas o primeiro composto têm 𝐶𝑜3+ em alto spin, que dá
lugar as interações de dupla troca as quais competem com as interações de
supertroca. Essa competição, acaba criando frustração e diminuindo o 𝑇𝑐 para
temperaturas menores que o composto puro.
Similar ao íon tetravalente 𝐴4+ , a dopagem do 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com íons não magnéticos

trivalentes 𝐴3+ , também leva ao aparecimento de íons de 𝐶𝑜2+ em HS no sítio 4.
A presença destes íons, fortalece as interações magnéticas e ao mesmo tempo,
induz um estado de alto spin nos os íons de 𝐶𝑜3+ , aumentando o número de
interações magnéticas que criam frustrações. Deste modo, o 𝑇𝑐 destes compostos
parece estar relacionado com o número de íons de 𝐶𝑜2+ no sítio 4, e também com
a presença do 𝐶𝑜3+ em HS.
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Capítulo

7

Estudo das interações magnéticas na ludwigita de Ni
dopada com o íon não magnético In3+
7.1 Introdução
As propriedades magnéticas das ludwigitas contendo majoritariamente o íon 𝑁𝑖
na sua estrutura foram pouco estudadas, até porque a ludwigita homometálica
𝑁𝑖3 𝐵𝑂5 ainda não foi sintetizada. Este fato possivelmente seja devido a raridade
do 𝑁𝑖 3+ na estrutura dos compostos. As ludwigitas heterometálicas de 𝑁𝑖 são as
mais abundantes da literatura [15,22,23,26,66,74], porém para grande parte destes
compostos há somente informações estruturais, não havendo informações sobre
suas

propriedades

magnéticas.

As

ludwigitas

𝑁𝑖5 𝐴(𝐵𝑂5 )2

onde

𝐴=

𝑇𝑖 4+ [15], 𝐺𝑒 4+ [23], 𝑆𝑛4+ [68], , são uns dos poucos compostos que foram estudados
magneticamente. Os íons não magnéticos 𝑆𝑛4+ e 𝐺𝑒 4+ ocupam exclusivamente o
sítio 4 e as ludwigitas 𝑁𝑖5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 e 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2 não exibem ordem magnética
de longo alcance completa, apenas uma ordem parcial ou vidro spin em 73 𝐾 [23]
e 87 𝐾 [68], respectivamente. Este comportamento magnético é atribuído a
desordem magnética causada pela presença do íon não magnético. O 𝑁𝑖5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2
mostra uma ordem parcial da escada de três pernas 4 − 2 − 4 em 92 𝐾 [15], e
experimenta uma ordem magnética de longo alcance do sistema inteiro somente
em 78 𝐾. Por outo lado, na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐴𝑙𝐵𝑂5, o íon não magnético trivalente
𝐴𝑙 3+ ocupa todos os sítios cristalinos, preferencialmente no sítio 4. Apesar da
desordem estrutural (e magnética) causada pelo 𝐴𝑙 o composto experimenta uma
ordem magnética de longo alcance em 37 𝐾 [24], uma temperatura bem menor
que a do 𝑁𝑖5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2. Estudos mais aprofundados precisam ser feitos para
entender a fenomenologia por trás deste comportamento. Nesta tese iremos
sintetizar e estudar a propriedades magnéticas da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 com o
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objetivo de entender melhor o comportamento magnético das ludwigitas de 𝑁𝑖
contendo íons não magnéticos. Na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 , a presença do 𝐼𝑛 causa
uma desordem posicional, no entanto, o composto possui uma ordem magnética
de longo alcance em ~36 𝐾.

7.2 Síntese
Foram feitas várias tentativas para sintetizar a ludwigita de 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5.
Primeiramente foi utilizado o método do fundente (bórax) para obtenção de
monocristais, como é muito comum na síntese de diversas ludwigitas. Porém,
junto com os cristais da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 se formou uma segunda fase de
hulsita de 𝑁𝑖5−𝑥 𝐼𝑛𝑥 (𝑂2 𝐵𝑂3 )2. Foi impossível separar manualmente as duas fases
pois, além dos cristais serem muito pequenos, ambas as fases apresentaram a
mesma morfologia e não se pode distinguir uma da outra. É válido destacar que
para a síntese de monocristais o forno utilizado possuía a limitação de temperatura
de 1150 °𝐶, e tentativas de preparação de monocristais em temperaturas de
tratamento térmico mais altas não foi realizado.
O segundo método utilizado foi o de reação de estado sólido, e encontrou-se que
a temperatura ideal de síntese é 1350°𝐶. Para temperaturas menores forma-se a
fase secundaria hulsita 𝑁𝑖5−𝑥 𝐼𝑛𝑥 (𝑂2 𝐵𝑂3 )2. Assim, pela primeira vez foi possível
obter policristais da ludwigita de 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 sem a presença da fase espúria de
hulsita. A fórmula estequiométrica utilizada na síntese foi:
2 𝑁𝑖𝑂 + 1⁄2 𝐼𝑛2 𝑂3 + 𝐵2 𝑂3 → 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5
Após os reagentes (𝑁𝑖𝑂, 𝐼𝑛2 𝑂3 , 𝐵2 𝑂3 da sigma) serem misturados no almofariz, o
produto foi prensado em pastilhas e levado ao forno para o tratamento térmico.
No tratamento térmico, a pastilha foi levada a temperatura de 1350 °𝐶 no ar, por
cerca de 12 ℎ e posteriormente resfriado até a temperatura ambiente com a inércia
do forno. Como resultado, foi obtido um pó muito fino de cor verde.
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7.3 Difração de raios X
As medidas de difração de raios X realizadas na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 foram
realizadas no laboratório de difração de raios X do IF-UFF. O refinamento
Rietveld confirmou a formação da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5

com estrutura

ortorrômbica e grupo espacial Pbam 𝑛° 55. Os parâmetros de rede do 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5,
obtidos do refinamento Rietveld, são mostrados na tabela 7.1. Na mesma tabela
são mostrados, para comparação, os parâmetros de rede de outras ludwigitas de 𝑁𝑖
contendo íons não magnéticos. Da tabela 7.1 podemos observar que o 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 é
o composto que possui os maiores parâmetros de rede e volume, devido ao maior
raio iônico do 𝐼𝑛 em comparação com o 𝑆𝑛, 𝐺𝑒 e 𝐴𝑙. A análise de Rietveld também
mostrou a presença de duas fases adicionais ~7 % de óxido de 𝑁𝑖 (𝑁𝑖𝑂) [77] e
~2% de óxido de 𝐼𝑛 (𝐼𝑛2 𝑂3 ) [78] (ver figura 7.2). Como é bem conhecido, o óxido
de 𝐼𝑛2 𝑂3 não é magnético e não deve influenciar na análise e nas interpretações
das medidas magnéticas. Por outro lado o óxido 𝑁𝑖𝑂 é um AFM clássico bem
conhecido [79], e sua pequena contribuição nas medidas magnéticas e de calor
específico serão discutidas.

Tabela 7.1: Parâmetros de rede obtidos através da análise Rietveld da ludwigita heterometálica
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Para comparação foram adicionadas as ludwigitas 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 ) [23], 𝑁𝑖5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2 [68]
𝑒 𝑁𝑖2 𝐴𝑙𝐵𝑂5 [24].

Composto

a (Å)

b (Å)

c (Å)

𝑵𝒊𝟐 𝑰𝒏𝑩𝑶𝟓

9,418 ± 0,003

12,481 ± 0,003

3,119 ± 0,003

𝑵𝒊𝟓 𝑮𝒆(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 [23]

9,182

12,140

2,984

𝑵𝒊𝟓 𝑺𝒏(𝑩𝑶𝟓 )𝟐 [68]

9,301

12,275

6,102

𝑵𝒊𝟐 𝑨𝒍𝑩𝑶𝟓 [24]

9,1055

12,0131

2,9418
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Figura 7.1: Estrutura cristalina da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 vista do plano b-a. Em verde os átomos de
𝑁𝑖, na cor amarela os átomos de 𝐼𝑛, e na cor corsa os íons de 𝐵.

Os íons de 𝐼𝑛 ocupam majoritariamente o sítio 4 (46% de estes sítios), e em menor
proporção os sítios 1 (~15%) , 2 (~18%) e 3 (20%). Estes resultados são similares
aos encontrados na ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 , onde os íons de 𝐼𝑛 também se posicionam
majoritariamente no sítio 4, e em menor proporção nos sítios 1, 2 e 3 [75][capítulo
6]. O 𝐼𝑛 parece ter certa afinidade para ocupar todos os sítios da ludwigita. A
análise de Rietveld forneceu a fórmula estequiometria de 𝑁𝑖2,12 𝐼𝑛0,88 𝐵𝑂5 , que por
uma questão de comodidade optaremos por chamar de 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Esta fórmula
nos leva à possibilidade de termos uma pequena fração (~6% de todos os íons de
𝑁𝑖) do raro 𝑁𝑖 3+ no composto. A presença de íons de 𝑁𝑖 3+ em oxiboratos não é
rara. Resultados de experimentos de espectroscopia de absorção de raios X (XAS)
indicaram a presença de íons de 𝑁𝑖 3+ na hulsita 𝑁𝑖5.15 𝑆𝑛0.85 (𝑂2 𝐵𝑂5 )2 [66].
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Figura 7.2: Difratograma de raios X da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Foram observadas a presença de duas
fases adicionais na análise de Rietveld o 𝑁𝑖𝑂 [77] e 𝐼𝑛2 𝑂3 [78]. Em vermelho os pontos
experimentais, na cor preta o ajuste dos dados experimentais, na cor azul a diferença entre os
dados experimentais e o ajuste. As barras na cor verde ilustram os picos de Bragg da ludwigita,
em laranja ilustram os picos de Bragg do 𝑁𝑖𝑂 e na cor púrpura do 𝐼𝑛2 𝑂3 .

Tabela 7.2: Coordenadas atômicas e o ocupação dos sítios para a ludwigita heterometálica
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Os parâmetros foram obtidos através da análise de Rietveld.

á𝒕𝒐𝒎𝒐𝒔
𝑁𝑖(1)
𝐼𝑛(1)
𝑁𝑖(2)
𝐼𝑛(2)
𝑁𝑖(3)

𝒙/𝒂 (Å)
0
0
1⁄2
1⁄2
0,2604(3)

𝒚/𝒃 (Å)
0
0
0
0
0,2805(2)

𝒛/𝒄 (Å)
1⁄2
1⁄2
0
0
0

𝑺𝑶𝑭
0,21202
0,03798
0,20586
0,04414
0,400

𝐼𝑛(3)

0,2604(3)

0,2805(2)

0

0,100

𝑁𝑖(4)

0,4946(5)

0,1174(2)

1⁄2

0,2700

𝐼𝑛(4)
𝑂(1)

0,4946(5)
0,3726(11)

0,1174(2)
0,3550(15)

1⁄2
0

0,2300
1⁄2

𝑂(2)
𝑂(3)
𝑂(4)

0,3492(15)
0,1542(17)
0,1085(13)

−0,0431(12)
0,2703(13)
0,0775(12)

1⁄2
0
1⁄2

1⁄2
1⁄2
1⁄2

𝑂(5)
𝐵(1)

0,4057(12)
0,2200(3)

0,1405(14)
0,3710(3)

0
0

1⁄2
1⁄2
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Como foi feito nos capítulos 4, 5 e 6, aqui também foi usado a teoria BVS para
calcular o estado de oxidação dos íons metálicos nos 4 sítios da ludwigita
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5. Os resultados são mostrados na tabela 7.3 e podemos notar que as
cargas estão próximas do 𝑁𝑖 2+ e 𝑁𝑖 3+ . A pequena discrepância observada pode
ser atribuído ao fato do composto possuir uma ocupação mista de 𝑁𝑖 e 𝐼𝑛 em
todos os sítios.

Tabela 7.3: Estimativa do número valência usando a teoria BVS, para ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 .

Sítio cristalográfico

íon

Valência calculada

𝑺í𝒕𝒊𝒐 𝟏

𝑁𝑖 2+ / 𝐼𝑛3+

1,835/3,587

𝑺í𝒕𝒊𝒐 𝟐

𝑁𝑖 2+ / 𝐼𝑛3+

1,690/3,304

𝑺í𝒕𝒊𝒐 𝟑

𝑁𝑖 2+ / 𝐼𝑛3+

1,705/3,333

𝑺í𝒕𝒊𝒐 𝟒

𝑁𝑖 2+ / 𝐼𝑛3+

1,603/ 3,134

Outro cálculo que nos ajuda a entender a estrutura do composto, é calcular o raio
médio e a média harmônica do raio iônico, com base nas distâncias dos oxigênios
ao íon metálico no centro dos octaedros [54,78]. Utilizando o programa Vesta [14]
para obter as distâncias, e as equações 4.2 e 4.3, temos os valores dos raios médios
mostrados na tabela 7.4. Na figura 7.3 é mostrada a comparação dos raios
calculados com os raios iônicos reportados na literatura [52]. Como podemos
notar, os sítios da ludwigita possuem raios iônicos que ficam entre o 𝐼𝑛3+ e o 𝑁𝑖 2+ .
Sendo que o sítio 4 possui o maior raio iônico, o que já era esperado, visto que
este sítio possui a maior concentração de 𝐼𝑛. Seguindo este mesmo raciocínio
vemos que o sítio 1 tem o menor raio iônico, pois é o sítio com menor concentração
de 𝐼𝑛. Outra informação que podemos tirar da figura 7.3, é que se houver 𝑁𝑖 3+
neste composto, a quantidade será muito pequena, dado a diferença do raio iônico
do 𝑁𝑖 2+ e do 𝑁𝑖 3+ .

Tabela 7.4: Estimativa do raio do iônico dos sítios cristalográfico da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 .
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Sítio

𝟏
𝟐
𝟑
𝟒

Média

Raio médio

Atribuição

Harm. (Å)

(Å)

íon

raio [52](Å)

0,675
0,697
0,712
0,733

0,690
0,705
0,746
0,740

𝑁𝑖 2+ /In3+
𝑁𝑖 2+ /In3+
𝑁𝑖 2+ /In3+
𝑁𝑖 2+ /In3+

0,69/0,80
0,69/0,80
0,69/0,80
0,69/0,80

Figura 7.3: Comparação dos raios iônicos dos íons nos sítios da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 com os valores
da referência [52].

7.4 Magnetização

As medidas de magnetização em função da temperatura foram realizadas nos
laboratórios de baixas temperaturas do CBPF e no laboratório de magnetismo da
UFF. Os equipamentos utilizados para realização das medições foram um PPMS
no IF-UFF e o Dynacool no CBPF. As medidas foram feitas no composto em
forma de pó.
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Na figura 7.4 é mostrada a medida de magnetização no regime ZFC-FC com
campo aplicado de 100 𝑂𝑒 para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5. Podemos observar que o
composto possui um aumento brusco da magnetização perto de ~35 𝐾, e para
altas temperaturas, nenhuma anomalia foi observada.

Figura 7.4: Medida de magnetização em função da temperatura no regime ZFC-FC com campo
aplicado de 100 Oe para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . A figura interna mostra o ajuste dos dados da
região paramagnética da curva, o inverso da susceptibilidade magnética ( 1⁄χ𝑑𝑐 ).

Na região paramagnética (𝑇  150𝐾) a magnetização segue a lei de Curie-Weiss
(ver gráfico interno da figura 7.4). Através do ajuste dos dados do inverso da
−1
susceptibilidade 𝜒𝑑𝑐
em função da temperatura obtivemos um valor para a

constante de Curie 𝐶 = (6,37 ± 0,03) × 10−3 𝑒𝑚𝑢. 𝐾. 𝑔−1 𝑂𝑒 −1 e a temperatura
Curie-Weiss, 𝜃𝐶𝑊 = −(80,30 ± 1,22) 𝐾. Com o valor da constante 𝐶 calculamos o
valor do momento magnético efetivo por íon:
𝑝𝑒𝑓𝑓 = 2,72 𝜇𝐵

(7.1)

um valor consistente se considerarmos o 𝑁𝑖 2+ com 𝑆 = 1 e 𝐿 = 0 (𝑔 = 2):
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𝜇𝑠 = √𝑔2 × 1(1 + 1) = 2,83 𝜇𝐵

(7.3)

Na figura 7.5 são mostradas as medidas de magnetização em função do campo
magnético aplicado (𝑀 𝑣𝑠 𝐻) para várias temperaturas. A curva de histerese em
45 𝐾 é fechada e a magnetização depende linearmente da temperatura refletindo
o comportamento paramagnético. Para 𝑇 < 36 𝐾 as curvas de histerese se abrem
com um aumento gradual do campo coercitivo e da magnetização remanente a
medida que a temperatura diminui. Em 2 𝐾 o campo coercivo de 1,64 𝑇 e a
magnetização remanente 0,34 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢 . A existência de uma magnetização
remanente indica uma ordem ferro ou ferrimagnética. Ainda em 2 𝐾 e 9 𝑇 não foi
possível alcançar a saturação devido provavelmente a efeitos anisotrópicos.

Figura 7.5: Medidas de magnetização em função do campo magnético aplicado em várias
temperaturas para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 .
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7.5 Susceptibilidade magnética ac (𝝌𝒂𝒄 )
As medidas de susceptibilidade magnética ac foram realizadas no laboratório de
magnetismo do IF-UFF com um PPMS comercial da Quantum Design.
Nas figuras 7.6𝑎 e 7.6𝑏 são mostrada a parte real 𝜒 ′ e a parte imaginaria 𝜒 ′′ da
susceptibilidade magnética em função da temperatura, respectivamente.

Figura 7.6: Medidas de susceptibilidade magnética para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂2 com as frequências
de 100, 500, 1000, 5000 𝑒 10000 𝐻𝑧. Na figura a) é mostrada a parte real da medida de
susceptibilidade 𝜒’ e na figura b) é mostrada a parte imaginária 𝜒”.

Nas figuras é possível notar um aumento repentino da susceptibilidade em ~36 𝐾
e alcançando um valor máximo em 35,8 𝐾 e diminuindo para temperaturas mais
baixas formando um pico em forma de gaussiana muito estreito com uma largura
a meia altura de ~0,4 𝐾. O pico muito estreito indica que o composto experimenta
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uma transição de longo alcance. A temperatura onde o pico é observado coincide
com a temperatura onde há um aumento brusco da magnetização.
Como fica claro na figura 7.7, a transição magnética ocorre em uma faixa de
temperatura bastante estreita, ~1 𝐾, gerando um pico bastante pronunciado. A
posição do pico muda muito pouco com a frequência, ~0,01 𝐾 para uma variação
da frequência em 100 vezes. Esta pequena variação da posição do pico com a
frequência foi analisada com a lei da escala de fenômenos críticos (equação 4.16)
e obtivemos o expoente crítico 𝑧𝜐 = 12 (ver figura 7.8). O valor alto deste
parâmetro, é maior que aqueles encontrados em sistemas vidro spin (5 ≤ 𝑧𝜐 ≤
15), indica que os resultados de susceptibilidade não são compatíveis com um
comportamento vidro spin. A pequena variação na posição do pico com a
frequência se deve provavelmente à dinâmica de spins nas paredes de domínio.
Como veremos mais na frente as medidas de calor específico mostram que
o 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 é um composto com ordem magnética de longo alcance.

Figura 7.7: Zoom na parte real (𝜒′) da susceptibilidade magnética na região de 35 𝐾.

222

Figura 7.8: Ajuste da curva log (𝜏) × 𝑙𝑜𝑔 ((

𝑇𝑝
𝑇𝑆𝐺

) − 1) da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . O parâmetro

𝑧𝜐

obtido no ajuste parece não indicar um comportamento do tipo Spin-Glass.

7.6 Calor Específico

As medidas de calor específico foram feitas no laboratório de baixas temperaturas
do CBPF no equipamento Dynacool. As medidas foram realizadas na faixa de
temperatura 2 𝐾 < 𝑇 < 200 𝐾 com campos magnéticos aplicados de 0, 4 e 9 𝑇. A
amostra em pó foi prensada em pastilha para melhorar o contato térmico como
calorímetro.
Na figura 7.9 é mostrada a medida de calor específico (𝐶 ⁄𝑇 × 𝑇) com campo
aplicado de 0, 4 𝑒 9 𝑇 para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Como podemos notar, há um
pico pronunciado em 36 𝐾 mostrando claramente uma transição magnética de
longo alcance. Esta temperatura coincide com a temperatura onde um aumento
abrupto da magnetização e um pico na susceptibilidade acontece. Assim,
definimos 36 𝐾 como a temperatura de ordem magnética do 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5. Também
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podemos observar que para campos mais altos, o pico se alarga e se desloca para
temperaturas menores, como acontece em sistemas AFM [5].

Figura 7.9: Medidas de calor específico para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 (𝐶 ⁄𝑇 × 𝑇 ) com campo
magnético aplicado de 0, 4 e 9 T.

Para obter informação sobre o tipo de ordem magnética presente na ludwigita
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5, analisamos os dados das medidas de calor específico (𝐶 × 𝑇) em baixas
temperaturas (2 − 5 𝐾). Foram usados vários modelos para descrever a variação
do calor específico com a temperatura e o modelo que melhor adequou aos dados
experimentais foi uma dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 2 e 𝑇 3 (figura 7.10):
𝐶 = 𝛼𝑇 2 + 𝛽𝑇 3

(7.4)

A forte dependência do 𝐶𝑝 com o termo quadrático da temperatura, indica um
comportamento magnético bidimensional, como acontece nas ludwigitas de
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𝐶𝑜4,26 𝐴𝑙1,74 (𝐵𝑂5 )2

[5],

𝐶𝑜5 𝑆𝑛(𝐵𝑂5 )2

[13],

𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2

[esta

tese],

𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 [esta tese], 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 [esta tese] e na hulsita 𝐶𝑜5,52 𝑆𝑏0,48 (𝐵𝑂5 )2 [33].
Também podemos destacar, que as pequenas impurezas observadas na difração
de raios X não poderiam contribuir para o termo 𝑇 2 . Visto que o óxido 𝐼𝑛2 𝑂3 não
é magnético e só pode contribuir com o termo 𝑇 3 (fônons), e o AFM 𝑁𝑖𝑂 também
só pode contribuir com 𝑇 3 (fônons ou magnons AFM). Deste modo a contribuição
do termo (predominante) quadrático corresponde exclusivamente à ludwigita
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5.

Tabela 7.5 : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.4, para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com 9 T

𝑵𝒊𝟐 𝑰𝒏𝑩𝑶𝟓

0T

4T

9T

𝛼 (𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 3 )

13,33 ± 0,03

10,61 ± 0,04

9,68 ± 0,06

𝛽 (𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4 )

2,03 ± 0,02

2,04 ± 0,05

2,02 ± 0,07
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Figura 7.10: Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
5.8, para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com 9 T

7.7 Discussão
Experimentos de raios X mostraram que o 𝐼𝑛3+ ocupa todos os sítios
cristalográficos do composto, preferencialmente o sítio 4 (ocupando quase a
metade destes sítios), produzindo desordem posicional em todo o composto.
Apesar das distorções, devido à diferença de tamanho dos raios iônicos do 𝑁𝑖 2+
(0,69 Å) e do 𝐼𝑛3+ (0,80 Å), e a desordem magnética em todo o composto, o
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 experimenta uma ordem magnética de longo alcance em 36 𝐾 como
evidenciado pelos experimentos de magnetização e calor específico. A presença
do 𝐼𝑛3+ em diferentes sítios do 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5, força que uma fração dos íons de 𝑁𝑖 no
sítio 4 (pelo menos ~36%) adotem um estado de valência 2 +,e que ~6% de todos
os íons de 𝑁𝑖 no composto tenham um estado de valência 3 +. A presença dos
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íons de 𝑁𝑖 2+ no sítio 4 pode acoplar as camadas magnéticas 1 − 2 − 3 (ocupadas
maioritariamente por íons de

𝑁𝑖 2+ em HS) e como um todo, fortalecer as

interações magnéticas e aumentar o 𝑇𝑐 . Porém a presença do 𝐼𝑛3+ em todos os
sítios, pode causar desordem magnética em todo o composto e enfraquecer as
interações magnéticas e diminuir o 𝑇𝑐 . Assim a temperatura de ordem magnética
vai depender da competição entre estes dois efeitos. Por outro lado, a presença do
𝑁𝑖 3+ no composto pode fazer um papel importante. Assim, o conhecimento do
estado de spin do 𝑁𝑖 3+ pode ser a chave para uma descrição apropriada da
estrutura magnética e das propriedades deste composto.
Da análise das medidas de magnetização obtivemos um momento magnético
efetivo de 2,72 𝜇𝐵 por íon, valor próximo do momento magnético de 2,83 𝜇𝐵 do
𝑁𝑖 2+ devido somente ao spin 𝑆 = 1. A temperatura de Curie-Weiss é menor que
o 𝑇𝑐 , indicando uma competição entre interações FM e AFM e que a frustração
pode ser importante neste sistema.
As correlações magnéticas no 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 parecem se estender a temperaturas acima
′
de 𝑇𝑐 . A dependência da susceptibilidade 𝜒𝑎𝑐
com a temperatura é bem descrita
′
pela lei de potência 𝜒𝑎𝑐
∝ 𝑇 𝛼 com 𝛼 = −0,76, como pode ser visto no gráfico
′
𝐿𝑛(𝜒𝑎𝑐
)  𝐿𝑛(𝑇) da figura 7.11. Tal comportamento é associado com a resposta

magnética de cadeias de Heisenberg antiferromagnéticas unidimensionais isoladas
e desordenadas (Random Exchange Heisenberg Antiferromagnetic Chains 
REHAC) [81] e têm sido observado nas ludwigitas 𝑁𝑖2 𝐹𝑒𝐵𝑂5 [27], 𝑁𝑖2 𝐴𝑙𝐵𝑂5 [24]
e na warwickita 𝑀𝑔𝑇𝑖𝑂𝐵𝑂3 [80,81].
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Figura 7.11: Ajustes da parte real da medida de susceptibilidade ac da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 usando
′
a lei de potência 𝜒𝑎𝑐
∝ 𝑇𝛼.

Na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 este resultado pode ser interpretado como resposta da
cadeias de 𝑁𝑖 antes que elas se acoplem em 𝑇𝑐 . Mas, como pode isto acontecer em
um composto aparentemente contendo íons de 𝑁𝑖 distribuídos numa rede
tridimensional? De acordo com suas propriedades magnéticas, as ludwigitas
podem ser vistas como sendo formadas por dois subsistemas magnéticos, as
chamadas escadas de 3 pernas (3LL), 313 e 424 [1,10,15]. As pernas se
estendem ao longo do eixo c e os octaedros, que contém o íon magnético,
compartilham suas arestas. Estas pernas podem ser vistas como cadeias
unidimensionais de íons magnéticos que se estendem ao longo do eixo c. No
hipotético caso em que os sítios 3 e 4 da ludwigita fossem ocupados completamente
por íons não magnéticos, as pernas 1 e 2 ficariam isoladas magneticamente (figura
2.11). Na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 , o 𝐼𝑛3+ ocupa principalmente o sítio 4 (46%) e o
sítio 3 (20%). Desta forma, a ocupação aleatória do 𝐼𝑛 em todo os sítios da
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estrutura, pode imitar um cenário de cadeias magnéticas unidimensionais
aleatórias. Além do mais, a ordem magnética da escada 424, onde os sítios 2
são ocupados por íons de 𝑁𝑖 2+ e metade dos sítios 4 por íons não magnéticos (𝑇𝑖 4+ ,
𝐺𝑒 4+ ), foram observadas em temperaturas bem altas, 92 𝐾 para o 𝑁𝑖5 𝑇𝑖(𝐵𝑂5 )2
[15] e 87 𝐾 para o 𝑁𝑖5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2 [23], indicando que as pernas (cadeias) magnéticas
podem realmente estar ordenadas (antiferro) magneticamente acima de 𝑇𝑐 .
O pico estreito observado na susceptibilidade, sem deslocar a sua posição com a
variação da frequência, o aumento brusco no calor específico e a ausência de um
termo linear na dependência do calor específico em baixas temperaturas mostram
claramente uma ordem magnética de longo alcance para o 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 em 36 𝐾.
Os resultados de calor específico indicam um ordenamento ferrimagnético uma
vez que o pico não é suprimido, mas deslocado para temperaturas mais baixas
quando o campo magnético aumenta. Este tipo de ordem é reforçado pelas curvas
de histerese abertas abaixo da transição magnética. Um comportamento similar
foi observado na ludwigita 𝐶𝑜4,26 𝐴𝑙1,74 (𝐵𝑂5 )2 [5]. O calor específico em baixas
temperatura (𝑇 ≲ 6𝐾) mostra uma contribuição 𝑇 2 dominante com campo zero.
Esta contribuição vem de excitações sem gap com uma relação de dispersão linear
ℏ𝜔 = 𝑣𝑘 em sistemas bidimensionais [33]. Esta contribuição 𝑇 2 também foi
observado em compostos bidimensionais como a própria ludwigita homometálica
Co3BO5 [esta tese] com planos paralelos formados pelos íons 1, 2 e 3 e a hulsita
𝐶𝑜5 𝑆𝑏(𝑂2 2𝐵𝑂3 )2 formada por duas famílias de camadas paralelas [33].
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Capítulo

8

Propriedades magnéticas da ludwigita Ni2CrBO5
8.1 Introdução
As ludwigitas heterometálicas de 𝑁𝑖 geralmente possuem transições magnéticas
em temperaturas mais elevadas que as ludwigitas de 𝐶𝑜. Neste capítulo iremos
discutir a síntese e a caracterização da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5. Este composto já foi
reportado na literatura, porém apenas sua estrutura é conhecida e ainda não há
informações sobre suas propriedades magnéticas [84]. Quando a ludwigita de 𝑁𝑖 é
dopada com 𝐹𝑒 3+ , o 𝐹𝑒 gera uma desordem magnética e o composto não possui
uma ordem magnética bem definida [27]. No entanto quando a ludwigita de 𝑁𝑖 é
dopada com 𝑀𝑛3+ , as propriedades magnéticas são fortalecidas e o composto se
ordena magneticamente em ~85 𝐾. Resultados preliminares mostraram que
quando a ludwigita de 𝑁𝑖 é dopada com 𝐶𝑟 3+ , as propriedades magnética são
fortalecidas e o composto se ordena magneticamente em ~140 𝐾. Esta é a
temperatura de transição magnética, envolvendo todos os íons, mais alta
observada até agora nas ludwigitas.

8.2 Síntese
O método utilizado para a síntese dos monocristais da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 foi o
método do fundente (𝑏ó𝑟𝑎𝑥 = 𝑁𝑎2 𝐵4 𝑂7 . 10 𝐻2 𝑂) [2].

8.3 Difração de raios X
O refinamento dos dados de difração de raios X em monocristal confirmaram a
estrutura ortorrômbica e o grupo espacial Pbam nº 55 (ver tabela 8.1) [84].
Tabela 8.1: Dados cristalinos do refinamento estrutural da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 .

Fórmula empírica

𝑵𝒊𝟐,𝟎𝟔 𝑪𝒓𝟎,𝟗𝟒 𝑩𝑶𝟓
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Massa molecular

260,68 𝑔/𝑚𝑜𝑙

Temperatura

293(2) 𝐾

Comprimento de onda

0,71073 Å

Sistema cristalino

𝑂𝑟𝑡𝑜𝑟𝑟ô𝑚𝑏𝑖𝑐𝑜

Grupo espacial

𝑃𝑏𝑎𝑚

Dimensões da célula unitária

𝑎 = 9,2209(5) Å 𝑎 = 90°
𝑏 = 12,1253(6) Å 𝑏 = 90°
𝑐 = 2,9870(10) Å 𝑐 = 90°

Volume

333,97(3) Å3

Z

4

Densidade calculada

5,185 𝑀𝑔⁄𝑚3

Coeficiente de absorção

14,400 𝑚𝑚−1

F(000)

501

Tamanho do cristal

0,261 x 0,121 x 0,086 mm3

Faixa de 𝜽

2,775 a 52,966°.

Faixa dos índices 𝒉 =

−20,20

𝒌=

−27,27

𝒍=
Reflexões coletadas

−6,6
52308

Reflexões independentes

2195

R(int)

0,1061

Completeza para o 𝜽𝑴𝑨𝑿
Correção de absorção

25,242
𝑠𝑒𝑚𝑖-𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Transmissão max./min

0,7504/0,4770

Método de refinamento

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝐹 2

Dados/ restrições /parâmetros
Qualidade do ajuste em

F2

2195⁄0⁄61
1,070

Índice R final [𝑰 > 𝟐𝝈(𝑰)]

𝑅1 = 0,0417, 𝑤𝑅2 = 0,0622

Índice R (todos os dados)

𝑅1 = 0,0726, 𝑤𝑅2 = 0,0680

Coeficiente de extinção
Pico de densidade eletrônica

0,0043(6)
2,333 𝑒. Å−3

residual
Buraco de densidade eletrônica

−1,860 𝑒. Å−3

O refinamento mostrou que o 𝐶𝑟 entra em todos os sítios cristalográficos da
ludwigita, com exceção do sítio 1. Foi observada a concentração de 10,8% de 𝐶𝑟
no sítio 2, 6% no sítio 3 e 81,7 % no sítio 4 (ver figura 8.1 e tabela 8.3). Como
podemos notar, há no sítio 4 a presença majoritária de 𝐶𝑟. A fórmula unitária
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obtida foi de 𝑁𝑖2,06 𝐶𝑟0,94 𝐵𝑂5, porém por comodidade chamaremos o composto de
𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5.

Tabela 8.2: Coordenadas atômicas e o fator de ocupação dos sítios para a ludwigita heterometálica
𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . Esses parâmetros foram obtidos através da análise de Rietveld.

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠
𝑵𝒊(𝟏)
𝑵𝒊(𝟐)
𝑪𝒓(𝟐)
𝑵𝒊(𝟑)
𝑪𝒓(𝟑)
𝑵𝒊(𝟒)
𝑪𝒓(𝟒)
𝑶(𝟏)
𝑶(𝟐)
𝑶(𝟑)
𝑶(𝟒)
𝑶(𝟓)
𝑩(𝟏)

𝑥\𝑎 (Å)
0
1⁄2
1⁄2
−0,00079
−0,00079
0,23988
0,23988
0,10847
0,38256
0,34551
0,15203
0,37809
0,27120

𝑦/𝑏 (Å)
0
0
0
0,28091
0,28091
0,11368
0,11368
0,14330
0,07710
0,26163
−0,04092
−0,14045
0,36047

𝑧/𝑐 (Å)
0
1⁄2
1⁄2
0
0
1⁄2
1⁄2
0

0
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2

𝐼𝑠𝑜
0,250
0,223
0,027
0,469
0,031
0,092
0,408
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
1⁄2
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Figura 8.1: Estrutura cristalina da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 vista do plano 𝑏 − 𝑐 . Os íons de 𝐶𝑟
entram preferencialmente no sítio 4. Na cor verde os íons de 𝑁𝑖 e na cor azul os íons de 𝐶𝑟.

Os cálculos de raios iônicos são compatíveis com o 𝑁𝑖 2+ (𝐻𝑆) e 𝐶𝑟 3+ (𝐻𝑆). Cálculo
BVS também confirmaram um estado de valência 2 + para o 𝑁𝑖 e 3 + para o 𝐶𝑟.

8.4 Magnetização

As medidas de magnetização foram realizadas nos laboratórios de magnetismo do
CBPF, e no laboratório de baixas temperaturas da UNICAMP. As medidas foram
feitas no composto em forma de pó.
Na figura 8.2 é mostrada a medida de magnetização em função da temperatura
para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . Podemos notar a presença de anomalias na
magnetização, em três regiões de temperatura diferentes. Primeiramente notamos
um aumento brusco da magnetização em 140 𝐾, posteriormente há um pequeno
vale região de ~40 𝐾, e por último há um segundo aumento na magnetização do
composto em 23 𝐾. Para temperaturas maiores que 140 𝐾, nenhuma anomalia foi
observada.
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Figura 8.2: Medida de magnetização no regime ZFC-FC com campo aplicado de 100 Oe para a
ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . É possível notar um aumento brusco da magnetização do composto na
temperatura de 142 𝐾 e também em 23 𝐾. O gráfico interno ilustra o inverso da susceptibilidade
magnética para a medida com campo aplicado de 1 𝑇.

É mostrado no gráfico interno da figura 8.2 o ajuste do inverso da susceptibilidade
magnética utilizando a lei de Curie Weiss feito na curva da medida de FC com
campo de 1 T. O ajuste forneceu uma constante de Curie, 𝐶, de (19,74 ± 0,01) ×
10−3 𝑒𝑚𝑢 𝐾 ⁄𝑔 𝑂𝑒, e também uma temperatura de Curie Weiss de 𝜃𝐶𝑊 =
−(162,40 ± 0,50) 𝐾. A temperatura de Curie-Weiss negativa indica que as
interações antiferromagnéticas são predominantes.

Através da constante

𝐶 obtida, e com o auxílio da relação 4.6, foi possível estimar o momento efetivo
paramagnético para o composto:
𝑃𝑒𝑓𝑓 = 6,34 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.

(8.1)
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Para estimar a contribuição magnética de cada íon, vamos calcular o momento
efetivo com base apenas nos spins dos íons, do mesmo modo feito anteriormente.
Considerando a fórmula unitária determinada por difração de raios X,
𝑁𝑖2,06 𝐶𝑟0,94 𝐵𝑂5, teremos a contribuição de 2 íons de 𝑁𝑖 2+ (𝑆 = 1), 0,6 de 𝑁𝑖 3+ (𝑆 =
3⁄2) e 0,94 de 𝐶𝑟 3+ (𝑆 = 3⁄2), deste modo, utilizando da equação 4.11, vamos
ter:
3 3
3 3
𝜇𝑆 = √𝑔2 [2 × 1(1 + 1) + 0,6 × ( + 1) + 0,94 × ( + 1)]
2 2
2 2

(8.2)

= 5,56 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢.
Logo, vemos que o momento angular orbital não está totalmente apagado. Na
figura 8.4 são mostradas as medidas de 𝑀 𝑣𝑠 𝐻 para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . As
medidas foram realizadas com campos aplicados de −5 𝑎 5 𝑇 em diversas
temperaturas. Na medida acima da temperatura de transição (300 𝐾), o composto
exibe um comportamento paramagnético, como já é esperado. Vemos que a
medida na temperatura de 100 𝐾 a curva é levemente aberta, porém em 50 𝐾 a
curva é fechada. Este fato pode estar associado a um reordenamento magnético
do composto. Para a medida na temperatura de 5 𝐾 podemos observar que a
curva é aberta no centro e se fecha nas extremidades. Este fato parece indicar que
o composto exibe uma ordem do tipo ferrimagnética.

235

Figura 8.3: Medidas de histerese magnética para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 em várias temperaturas,
com campo magnético aplicado de 5 𝑎 − 5 𝑇.

8.5 Susceptibilidade magnética 𝝌𝒂𝒄 (ac)
Na figura 8.4 e 8.5 são mostradas as medidas de susceptibilidade magnética em
várias frequências para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5. Com base na figura 8.5, vemos que
as medidas de susceptibilidade confirmaram as 3 transições magnéticas observadas
na medida FC 100 𝑂𝑒. Porém, podemos notar uma distinção entre as 3 transições
magnéticas observadas. Com base nas medida de magnetização (ZFC-FC),
esperaríamos observar um pico acentuado em 142 𝐾, no entanto esta transição
não fica evidente à primeira vista.
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Figura 8.4: Medidas de susceptibilidade magnética para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 com as frequências
de 100, 500, 1000, 5000 e 10000 Hz. Na figura a) é mostrada a medida de susceptibilidade
magnética χ’ e na figura b) é mostrado a susceptibilidade χ”.

Primeiramente, em 23 𝐾 vemos um grande pico na medida de susceptibilidade,
que é seguido por um pequeno pico na região de ~40 𝐾,

e em 142 𝐾

aparentemente não há nada. No entanto ao dar um zoom na região entre
100 a 200 𝐾 (ver figura 8.6), podemos notar que há um pequeno pico referente a
uma transição magnética nesta região. Nota-se que o pico observado nesta
temperatura é bem pequeno, cerca de 4% do valor da magnetização observada
em 23 𝐾. Este fato pode indicar que há um ordenamento parcial do composto em
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142 𝐾, e o pico observado em 23 𝐾 pode ser devido a um ordenamento total do
composto.

Figura 8.5: Zoom da medida de susceptibilidade magnética na região de 100 𝐾 𝑎 200 𝐾 para a
ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 com as frequências de 100, 500, 1000, 5000 𝑒 10000 𝐻𝑧.

8.6 Calor Específico

As medidas de calor específico realizados na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 foram realizadas
no laboratório de baixas temperaturas do CBPF.
Na figura 8.6, é mostrada a medida de calor específico da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5
com campos aplicados de 0, 4 e 9 T. Pela figura, vemos claramente que há um
pico pronunciado em 138 𝐾, e este pico deixa claro que o composto possui um
ordem magnética de longo alcance. É curioso notar que esta transição se destaca
nas medidas de calor específico e 𝑀 × 𝑇, mas fica bastante ofuscada nas medidas
de susceptibilidade. Outro fato que nos chama atenção, é que não foi observada
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nenhuma transição magnética para temperaturas menores que 138 𝐾, transições
estas que são facilmente observadas nas medidas de 𝑀 × 𝑇 e susceptibilidade
magnética. Isto nos dá um forte indício de que a transição magnética observada
em 138 𝐾 se trata de uma transição magnética total e os outros dois picos
observados, em 23 𝑒 40 𝐾 nas medidas de magnetização, possivelmente são
devidos a um reordenamento parcial dos íons magnéticos.

Figura 8.6: Medidas de calor específico para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 com campo magnético aplicado
de 0, 4 e 9 T. O gráfico interno da figura mostra um zoom na região entre 120 e 170 𝐾.

Para a análise dos dados de calor específico da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 em baixas
temperaturas, foi considerado uma dependência de 𝐶𝑝 com 𝑇 3⁄2 e um 𝑇 3 :
𝐶 = 𝛿𝑇 3⁄2 + 𝛽𝑇 3

(8.3)
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Os parâmetros de ajuste são mostrados na tabela 8.3 e ilustrados na figura 8.8.
Como já é sabido, a dependência do termo 𝑇 3⁄2 é associado a contribuição dos
magnons, ferromagnéticos ou ferrimagnéticos, em 3𝐷, e o 𝑇 3 é a contribuição da
rede para o calor específico. Podemos notar que o termo 𝑇 3⁄2 contribui de forma
predominante em baixas temperaturas. Vemos uma diminuição do coeficiente 𝑇 3⁄2
à medida em que o campo aplicado aumenta.
Tabela 8.3: Coeficientes do calor específico obtidos através da análise dos dados em baixas
temperaturas, utilizando a equação 8.3.

𝑵𝒊𝟐 𝐂𝐫𝐁𝐎𝟓

𝟎𝑻

𝟒𝑻

𝟗𝑻

𝛿 (𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 5⁄2 )

50,64 ± 0,27

44,04 ± 0,39

24,23 ± 0,56

𝛽 (𝑚𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 𝐾 4 )

0,07 ± 0,04

0,87 ± 0,06

2,43 ± 0,08

Figura 8.7: : Ajustes das medidas de calor específico em baixas temperaturas usando a equação
4.25, para a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . Figura a) sem campo magnético aplicado, b) com 4 T e c) com
9 T.
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Comparando com a ludwigita de 𝐶𝑜 dopada com 𝐶𝑟 [28], estudada no capítulo 4,
vemos que a dopagem da ludwigita de 𝑁𝑖 com 𝐶𝑟 também favorece o surgimento
de um magnetismo tridimensional.

8.7 Discussão
A análise dos dados de difração de raios X mostrou que o 𝐶𝑟 ocupa
majoritariamente os sítios 4, preenchendo ~82% destes sítios. O cálculo BVS
mostraram um estado de valência 2 + para o 𝑁𝑖 e 3 + para o 𝐶𝑟.
As medidas de magnetização em função da temperatura mostraram que o
composto possui um ordenamento magnético em 138 𝐾, e dois reordenamentos
em 40 e 23 𝐾 (veja figura 8.3). O ajuste do inverso da susceptibilidade magnética
forneceu uma temperatura de Curie negativa, 𝜃𝑐𝑤 = −162,4 𝐾, indicando a
dominância das interações antiferromagneticas. O parâmetro para estimar as
frustrações magnéticas |𝜃𝑐𝑤 |/𝑇𝑀 possui um valor pequeno (1,17), e indica que a
competição entre as interações magnéticas é pequena neste composto. O ajuste
dos dados de magnetização também possibilitou estimar o momento magnético
por fórmula unitária, e comparando o valor experimental, 6,34 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢., com o
valor teórico (considerando somente o spin dos íons), 5,56 𝜇𝐵 ⁄𝑓. 𝑢., vemos que o
momento angular orbital não está totalmente apagado. As medidas de 𝑀 𝑣𝑠 𝐻,
reforçaram o fato de que o composto possui um tipo de ordem magnética do tipo
antiferro ou ferri, devido ao fato de que os ciclos de histerese magnética são
fechados nas extremidades e levemente abertos no centro da curva (ver figura
8.4). As medidas de susceptibilidade ac mostraram que a transição magnética em
23 𝐾 fica bastante evidenciada e a transição principal que ocorre em 138 𝐾 fica
ofuscada e é pouco notada (figura 8.5). Olhando as medidas de susceptibilidade
ac, ficamos com a forte impressão de que todo o composto se ordena
magneticamente em 23 𝐾, e isto se deve ao tamanho do pico observado. No
entanto essa forte impressão é desfeita quando olhamos as medidas de calor
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específico, e vemos que as transições observadas em 40 𝐾 e 23 𝐾 não estão
presentes. Isto se deve ao fato destas duas transições (40 𝐾 𝑒 23 𝐾) se tratarem
de transições parciais, e não de um ordenamento de longo alcance. Deste modo,
as medidas de calor específico confirmaram que a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 possui
apenas um ordenamento magnético total em 138 𝐾 (ver figura 8.8), esta é a
temperatura de transição magnética, envolvendo todos os spin, mais alta
observada até agora nas ludwigitas. O calor específico em baixas temperaturas
tem uma dependência com 𝑇 3⁄2 . Este fato está diretamente relacionado com a
presença de um ferrimagnetismo tridimensional. Como vimos no ajuste dos dados
de magnetização, o 𝜃𝑐𝑤 negativo, as curvas 𝑀 𝑣𝑠 𝐻 fechadas e o termo 𝑇 3⁄2 no
calor específico fornecem um forte indício de um ordenamento ferrimagnético.
Também é válido destacar que a ludwigita de 𝐶𝑜 dopada com 𝐶𝑟, estudada no
capítulo 4, também apresentou uma ordem ferrimagnética [28].
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Capítulo

9

Conclusão
O estudo das ludwigitas de 𝐶𝑜 dopadas com o íon magnético 𝐶𝑟 tem mostrado
um aumento gradual da temperatura de ordem magnética com o aumento da
concentração de 𝐶𝑟, desde 42 𝐾 para o composto puro 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 até 120 𝐾 para o
composto 𝐶𝑜2 𝐶𝑟𝐵𝑂5. Da mesma forma, a presença do 𝐶𝑟 na ludwigita de 𝑁𝑖,
𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 fortalece as interações magnéticas elevando a temperatura de transição
magnética para 140 𝐾, a maior temperatura de transição magnética, envolvendo
todos os spins, observada até agora em uma ludwigita. Estes resultados sugerem
que a presença do 𝐶𝑟 3+ no sítio 4 (que na ludwigita pura é ocupado por íons de
𝐶𝑜3+ em LS) acopla magneticamente os planos magnéticos 1 − 2 − 3, fortalecendo
as interações magnéticas, elevando a temperatura de ordenamento magnético. O
caráter magnético bidimensional da ludwigita pura, 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 , muda para
tridimensional quando dopada com 𝐶𝑟. A ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 exibe também um
caráter magnético tridimensional, diferente da maioria das ludwigitas de 𝑁𝑖, que
exibem magnetismo bidimensional.
Assim, o estudo das ludwigitas de 𝐶𝑜 dopadas com íons não magnéticos,
tetravalente de camada aberta 𝐻𝑓 e 𝑍𝑟, fortalecem as interações magnéticas
elevando a temperatura de transição magnética para ~71 𝐾. Por outro lado,
quando o íon não magnético é o 𝐼𝑛3+ , trivalente, a temperatura de transição
magnética é levemente incrementada alcançando apenas 47 𝐾. O 𝐼𝑛 no
𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 têm quase o mesmo efeito que nas ludwigitas de 𝐶𝑜, o composto se
ordena magneticamente somente em 37 𝐾, temperatura de ordenamento mais
baixo encontrado nas ludwigitas de 𝑁𝑖. Os resultados mostram que este
aumento/diminuição da temperatura de ordenamento magnético depende da
posição que o íon magnético ocupa na estrutura e a presença de 𝐶𝑜2+ em HS no
sítio 4. Os íons não magnéticos tetravalentes ocupam preferencialmente os sítios
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4 enquanto que os íons trivalentes se espalham por todos os sítios da estrutura.
A natureza bidimensional de todos estes compostos é revelada nas medidas de
calor específico. As principais características encontradas em cada composto são
descritas a seguir. Para simplificar a apresentação as ludwigitas são mostradas
com fórmulas equivalentes (3 íons metálicos por 𝑓. 𝑢.)

9.1 Ludwigita Co2,5Cr0,5BO5
Os resultados mostram que a dopagem da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com 𝐶𝑟 fortalece as
interações magnéticas, elevando a temperatura de transição magnética de 42 𝐾
deste sistema para 76 𝐾 no composto dopado, 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5 . Esta mudança
drástica acontece devido aos íons de 𝐶𝑟 3+ ocupam majoritariamente os sítios 4 da
estrutura, substituindo uma fração dos 𝐶𝑜3+ em LS, presentes neste sítio na
ludwigita pura. O maior raio iônico do 𝐶𝑟 3+ , em relação ao 𝐶𝑜3+ , produz um
aumento do volume do cristal. Isto induz os íons de 𝐶𝑜3+ remanescentes nestes
sítios adotem um estado de HS. Era de se esperar que a presença de três íons
magnéticos na estrutura (𝐶𝑜2+ , 𝐶𝑜3+ e 𝐶𝑟 3+ ) com configurações eletrônicas e spins
diferentes, aumentasse o número de interações de troca frustrantes e diminuísse a
temperatura de transição magnética. Porém, a posição específica do 𝐶𝑜3+ e 𝐶𝑟 3+
nos sítios 4, de acordo com os cálculos de interações de troca e as regras de
GoodenoughKanamori, gera poucas ligações frustradas e uma ordem magnética
é estabelecida em 76 𝐾. A magnetização e o calor específico em baixas
temperaturas têm uma dependência com 𝑇 3/2 , consistente com uma estrutura
ferrimagnética para o 𝐶𝑜2,5 𝐶𝑟0,5 𝐵𝑂5. Um modelo de estrutura ferrimagnética foi
proposto para este composto. A análise do calor específico mostrou que o caráter
magnético bidimensional da ludwigita pura 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 (com 𝐶𝑝 ∝ 𝑇 2 ) muda para

tridimensional quando uma fração do 𝐶𝑜3+ em LS é substituído por 𝐶𝑟 3+ .

9.2 Ludwigita Ni2CrBO5
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Os efeitos causados pelo 𝐶𝑟 na ludwigita de 𝑁𝑖 são muito parecidos aos efeitos
causados nas ludwigitas de 𝐶𝑜 (acima). No 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 , o 𝐶𝑟 3+ ocupa praticamente
(~82%) todo os sítios 4 e fortalece as interações magnéticas. O composto
experimenta uma ordem magnética em ~140 𝐾. Esta ordem é de longo alcance,
como evidenciado pelo pico no calor específico e pelo pico na susceptibilidade ac
cuja posição não muda com a variação da frequência. Também pela ausência de
uma dependência linear com a temperatura e pelo valor próximo de 1 do
parâmetro de frustração (indicando baixa competição entre as interações
magnéticas. Esta é a temperatura de transição magnética, envolvendo todos os
spins, mais alta até agora registrada para uma ludwigita. Em baixas temperaturas
o calor específico tem uma dependência com 𝑇 3/2 , indicando uma ordem
ferrimagnética tridimensional. Isto está em concordância com as regras de
GoodenoughKanamori que indicam que todas as interações de supertroca na
escada 4 − 2 − 4 são ferromagnéticas.
Deste modo, tanto nas ludwigitas de 𝐶𝑜 quanto nas de 𝑁𝑖, o 𝐶𝑟 3+ (no sítio 4),
apesar de ter configurações eletrônicas e de spin diferentes dos hospedeiros, não
causa frustração magnética, e pelo contrário, fortalece as interações magnéticas
estabelecendo um ordenamento ferrimagnético em temperaturas elevadas.

9.3 Ludwigita Co2,5A0,5BO5 (A=Zr, Hf )
Quando a ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 é diluída diamagneticamente com os íons não
magnéticos tetravalentes 𝐻𝑓 e 𝑍𝑟, as interações magnéticas são fortalecidas,
aumentando a temperatura de transição magnética de 42 𝐾, deste sistema, para
71 𝐾 para o 𝐶𝑜2,5 𝑍𝑟0,5𝐵𝑂5 e 72 𝐾 para o 𝐶𝑜2,5 𝐻𝑓0,5 𝐵𝑂5.
A dopagem com 𝑍𝑟 4+ e 𝐻𝑓 4+ induz a aparição de 𝐶𝑜2+ em HS nos sítios 4. O
aumento inesperado da temperatura de ordenamento magnético com a diluição
diamagnética se deve à aparição de íons magnéticos de 𝐶𝑜2+ nos sítios 4, os quais
acoplam as camadas magnéticas 1 − 2 − 3. O aumento da temperatura de ordem
é atribuído à ocupação preferencial dos íons de 𝑍𝑟 4+ e 𝐻𝑓 4+ nos sítios 4 e a
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ausência de interação de dupla troca. As características magnéticas destes dois
compostos são quase as mesmas que as do 𝐶𝑜2,5 𝑆𝑛0,5 𝐵𝑂5 com temperatura de
transição magnética de 82 𝐾. Em baixas temperaturas, o calor específico Cp destes
três compostos (𝐶𝑜2,5 𝐴0,5 𝐵𝑂5, 𝐴4+ = 𝑍𝑟, 𝐻𝑓 𝑒 𝑆𝑛) têm uma dependência com 𝑇 2 ,
mostrando a natureza magnética bidimensional, remanescente do composto pai
𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 . Estes três compostos são isoestruturais, isoeletrônicos, com as mesmas
configurações de spins e com a mesma dimensionalidade magnética, porém
temperaturas de transição magnética ligeiramente diferentes. Essa diferença na
temperatura de ordem magnética pode ter sua origem nas interações de
supersupertroca mediadas pelo íon não magnético (𝐶𝑜2+ − 𝑂 − 𝐴4+ − 𝑂 − 𝐶𝑜2+ ).
O íon não magnético com camada fechada (𝑑10 ) 𝑆𝑛4+ é o mais efetivo, comparadas
com os íons de camada aberta (𝑑 0 ) 𝑍𝑟 4+ e 𝐻𝑓 4+ , em fortalecer as interações
magnéticas. Distorções causadas pelos diferentes tamanhos dos íons não
magnéticos também podem ter um papel importante.

9.4 Ludwigita Co2InBO5
Os efeitos causados pela dopagem da ludwigita 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 com o íon não magnético

trivalente 𝐼𝑛, são um pouco diferentes daqueles produzidos pelos íons tetravalentes
𝐴4+ . No 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5, os íons de 𝐼𝑛3+ ocupam majoritariamente o sítio 4 (~60%
destes sítios), porém uma parcela menor destes íons ocupam também os outros
sítios cristalográficos, criando uma desordem posicional e magnética em todo o
composto. Os únicos íons magnéticos são os 𝐶𝑜2+ em um estado de HS. A
desordem magnética produzida pelos íons não magnéticos de 𝐼𝑛3+ , enfraquece as
interações magnéticas e provoca apenas um pequeno aumento da temperatura de
transição magnética de 42 𝐾 para a ludwigita pura 𝐶𝑜3 𝐵𝑂5 para 47 𝐾 para a
ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . Apesar da desordem magnética produzida pelos íons de 𝐼𝑛,
a transição magnética observada é de longo alcance. É de se esperar que a
proximidade dos raios iônicos do 𝐼𝑛3+ e 𝐶𝑜2+ produzam poucas distorções o que
favoreceria uma ordem magnética de longo alcance. Também, os experimentos de
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raios X sugerem a presença de uma pequena fração de 𝐶𝑜3+ . O conhecimento do
estado de spin destes íons pode ser fundamental para explicar o estabelecimento
de uma ordem magnética e a estrutura de spin. A dependência do calor específico
com 𝑇 2 , em baixas temperaturas, revela o caráter magnético bidimensional deste
composto.

9.5 Ludwigita Ni2InBO5
As características magnéticas da ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 são similares às exibidas
pela ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . No 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 , os íons de 𝐼𝑛3+ ocupam todos os sítios da
estrutura (majoritariamente o sítio 4) induzindo uma desordem posicional e
magnética em todo o composto. As interações magnéticas são enfraquecidas
quando comparada com outras ludwigitas de 𝑁𝑖. Apesar da desordem magnética
produzida pela presença do íon não magnético 𝐼𝑛3+ , a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5
experimenta uma ordem magnética de longo alcance em 37 𝐾, temperatura de
ordenamento magnético mais baixa observada em uma ludwigita. A dependência
da susceptibilidade magnética ac com 𝑇 −0,76 indica que as interações magnéticas
se estendem bem acima da temperatura de transição magnética. Esta resposta
magnética pode ser produzida pela presença de cadeias 𝐹𝑀 de 𝑁𝑖 2+ desacopladas.
A presença do 𝐼𝑛 em todos os sítios simula um cenário com cadeias magnéticas
de 𝑁𝑖 unidimensionais. Igual que o 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 a ludwigita 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 também exibe
um caráter magnético bidimensional.

Perspectiva de trabalhos futuros
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Terminar a caracterização magnética e térmica de toda a série das ludwigitas
𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5. Finalizar a redação do trabalho envolvendo toda a série
𝐶𝑜3−𝑥 𝐶𝑟𝑥 𝐵𝑂5.



Finalizar a redação do trabalho sobre os compostos 𝐶𝑜5 𝑍𝑟(𝐵𝑂5 )2 e 𝐶𝑜5 𝐻𝑓(𝐵𝑂5 )2.



Finalizar as medidas de susceptibilidade ac e 𝑀 𝑣𝑠 𝐻 na ludwigita 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 . E
prosseguir com a redação do trabalho das ludwigitas 𝐶𝑜2 𝐼𝑛𝐵𝑂5 e 𝑁𝑖2 𝐼𝑛𝐵𝑂5.



Terminar as caracterizações magnéticas na ludwigita 𝑁𝑖2 𝐶𝑟𝐵𝑂5 . E iniciar a
redação deste trabalho.



Tentar sintetizar monocristais da ludwigita 𝐶𝑜5 𝐺𝑒(𝐵𝑂5 )2

e realizar a

caracterização térmica e magnética deste composto.


Terminar as caracterizações e a redação do trabalho da ludwigita 𝐶𝑜3−𝑥 𝑆𝑐𝑥 𝐵𝑂5.
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