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Resumo 

 

  

Neste trabalho estudamos  o efeito magnetocalórico em dois materiais magnéticos, uma liga 

intermetálica monocristalina de Dy2RhGa8 e uma manganita em forma policristalina de 

La0.99Pb0.01MnO3. Estes compostos foram caracterizados por métodos de difratometria de raios X 

à temperatura ambiente, e magnetização dc em função da temperatura e do campo magnético 

aplicado. Das medidas magnéticas concluímos que o La0.99Pb0.01MnO3  apresenta uma transição 

ferromagnética abaixo de 250 K e o Dy2RhGa8 é antiferromagnético para temperaturas menores 

de 11 K. Foi feito o estudo do efeito magnetocalórico nos compostos com o cálculo de suas 

respectivas  variações de entropia  para diferentes campos magnéticos. A  amostra  de Dy2RhGa8 

que ordena antiferromagneticamente a 7 Tesla  teve uma variação de entropia de 2,4 J/mol K 

quando o campo aplicado for paralelo ao eixo cristalográfico c e de 2,1 J/mol K quando o campo 

for perpendicular a direção c. os resultados foram  comparados  com um modelo teórico  de 

modelagem da Hamiltoniana  de campo cristalino  para melhor ajuste dos dados experimentais e 

obtemos  resultados satisfatórios.  

 

 

 

 

 

Palavras – chave: magnetismo, efeito magnetocalórico, terras raras, anisotropia magnética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



 

 

Abstract  

 

 

We study the magnetocaloric effect in two magnetic materials, an alloy intermetallic Dy2RhGa8 

monocrystalline and polycrystalline manganite shaped the La0.99Pb0.01MnO3. These compounds 

were characterized by the methods of X-ray diffraction at room temperature and dc 

magnetization as a function of temperature and applied magnetic field. From the magnetic 

measurements we conclude that the La 0.99Pb0.01MnO3 has a ferromagnetic transition below 250 

K and is antiferromagnetic Dy2RhGa8 to temperatures lower than 11 K. Study was conducted on 

the magnetocaloric effect in the compounds with the calculation of their variations of entropy for 

different magnetic fields. The sample Dy2RhGa8 ordering antiferromagnetically at 7 Tesla had an 

entropy change of 2.4 J / mol K when the applied field is parallel to the crystallographic c axis of 

2.1 J / mol K when the field is perpendicular to the c direction. the results were compared with a 

theoretical modeling of the crystal field Hamiltonian for best fit of the experimental data and 

obtain satisfactory results. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Observamos os avanços tecnológicos que ocorreram no mundo nas últimas décadas; E notamos a 

preocupação que existe em poupar cada vez mais recursos naturais de uma maneira geral, além 

de buscar conforto atrelado a economia de  recursos. Na época da pré- história observamos que o 

homem teve a necessidade de preservar alimentos e demais gêneros por mais tempo que o 

normal e buscava formas de alcançar tal objetivo assim descobriu que se resfriarmos os 

alimentos conseguiria tal feito. Por volta dos séculos XIX e XX começaram o uso dos primeiros 

refrigeradores comerciais onde as substâncias utilizadas como materiais refrigerantes eram 

nocivos ao ser humano e ao meio ambiente por apresentarem alta toxicidade ou inflamabilidade. 

Temos em vários lugares  o uso de vários equipamentos que usam sistemas de refrigeração no 

dia – a - dia como tais temos: geladeiras, freezers, sistemas de ar condicionado e aquecedores de 

ar, todos estes aparelhos indiscutivelmente já fazem parte do nosso cotidiano de forma que 

estamos cada vez mais dependentes deles por possuírem diversas utilidades dentre elas conservar 

alimentos, conservas e também além de tratar  o ar de maneira adequada visando o controle do ar 

em ambientes e a propiciação do desenvolvimento das atividades de um modo geral. Apesar de 

todas as utilidades  existe um inconveniente, para que estes equipamentos funcionem é 

necessário o uso de gases nocivos aos seres humanos que prejudica a camada de ozônio, onde 

cada vez mais ela vem sendo destruída proporcionando um degelo acentuado nas calotas polares 

como também aumenta a incidência de raios solares no planeta e podemos destacar  os CFC’s, 

HCFC’s, HFC’s e  Gás amônia (NH3) onde todos estes são os  gases mais comuns utilizados nos 

sistemas de refrigeração tanto comerciais como industriais  e como todos precisam destes 

equipamentos o ciclo de destruição do meio ambiente se torna cada vez mais intenso se uma 

atitude não for tomada em relação a substituição destes compostos químicos por outros não-

nocivos ao meio-ambiente. Por volta de 1928, o engenheiro norte – americano Thomas Migdley 

foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento dos gases CFC’s   (cloro,  flúor e carbono) que 

possuem as seguintes características: não - tóxicos, não - corrosivos, não - inflamáveis e inodoro  

estes gases foram utilizados sem nenhuma restrição até por volta do ano de 1974 quando o norte-

americano Sherwood Rowland juntamente com o mexicano Mario Molina descobriram que este 

tipo de gás poderia  causar danos a camada de ozônio fato comprovado posteriormente pela 

British Antarctic Survey, organismo do Reino Unido responsável por assuntos de pesquisas na 

Antártica. A partir destas descobertas os CFC’s caíram em desuso principalmente depois da 
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assinatura por vários países dos tratados de Montreal, Canadá [1]  em 1987 e do tratado de 

Kyoto, Japão  em  1998, com estes tratados assinados os países envolvidos se comprometiam a 

reduzir de maneira significativa a emissão de gases poluentes na atmosfera incluindo os 

conhecidos CFC’s. Desde então as indústrias de refrigeradores passaram a substituir estes 

elementos pelos HFC’s (Hidrogênio, Cloro e Carbono) que também foi comprovado que agride o 

meio ambiente. Assim  intensificou-se a busca por materiais refrigerantes que fosse viável tanto 

ecologicamente   como  na eficiência e economicamente. Os materiais encontrados tinham  os 

custos  tão altos que foram inviabilizados. Buscando uma solução para este impasse tem se 

investido em novos mecanismos que propicie um equilíbrio ambiental e a preservação da vida na 

terra e tem como alternativas a refrigeração termoelétrica e magnética como viáveis para o futuro 

uso nos sistemas refrigeração. Onde estamos tratando do efeito magnetocalórico que em poucas 

palavras podemos resumir que é a capacidade do material aquecer quando é aplicado um campo 

magnético e de ser resfriado quando é retirado este campo magnético.  Dentre os materiais que 

podem ser utilizados para tal feito podemos citar: 

 Ligas de gadolínio – apresentam um EMC grande, ou até mesmo gigante podendo 

chegar a Colossal, de excelente aplicação e indicação, a contrapartida é o alto custo destes 

materiais que impossibilita o seu uso, além de algumas ligas destes materiais serem tóxicas. 

 Metais de Transição, Semimetais e  Ligas Heusler – é mais utilizado pois custa quase  

3 vezes menos que as ligas de gadolínio (Gd) apresenta rendimento satisfatório em torno da 

temperatura ambiente mas é limitada a 2º C para EMC máximo, além de ser muito fácil o seu 

manuseio e obtenção na maioria dos compostos. 

 Manganitas – São óxidos à base de Manganês com custo cerca de 60 vezes mais baixo 

que o Gd, não oxida facilmente, mas seu rendimento é cerca de duas vezes menor que o 

Gadolínio (Gd). 

 Ligas Intermetálicas com Terras Raras   -   São ligas que envolvem uma mistura com 

metais de transição, metais representativos e semicondutores mas o elemento destacado  para o 

estudo é um terra rara onde neste trabalho teremos o Lantânio e o Disprósio. Existem alguns 

trabalhos que mostram que de acordo com a estequiometria e também de tratamentos térmicos 

realizados nas amostras propicia o aumento da variação da entropia e assim aumenta a  sua 

utilidade para o estudo do efeito magnetocalórico. Trabalhamos com materiais do tipo terras 

raras do grupo dos lantanídeos, estes elementos se encontram abundantemente em toda a crosta 

terrestre, em especial falaremos  de ligas intermetálicas de Lantânio  e  de  Disprósio que tem 

fases ordenadas e que o estudo de sua magnetização é viável, e são de  interesse para o efeito 

magnetocalórico e assim  foram apresentadas as suas respectivas variações de  entropia. Para 
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determinar as propriedades  magnéticas  das amostras  e de forma especial o efeito 

magnetocalórico das mesmas fizemos medidas de magnetização em função da temperatura e do 

campo magnético  e as estruturas cristalinas das amostras foram estudadas por difratometria de 

raios X. Teremos no capítulo 2 um breve resumo sobre as propriedades do efeito 

magnetocalórico como também o histórico dos primeiros materiais refrigerantes magnéticos, e 

em seguida o funcionamento dos ciclos magnéticos nos equipamentos envolvidos. E buscaremos 

mostrar também o estudo da termodinâmica destes compostos aplicados no efeito 

magnetocalórico. No capítulo 3 apresentaremos algumas características dos materiais com os 

conceitos de diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo e anti - 

ferromagnetismo onde são de suma importância para entender os conceitos dos fenômenos 

magnéticos na matéria, como também apresentamos conceitos de campo cristalino e de 

interações de troca como também o método de  sub – redes que mostra teoricamente um modelo 

de ajuste das curvas de magnetização aplicado a campo cristalino em terras raras feito pelo prof. 

Dr. Edson Plaza. No Capítulo 4 abordaremos a síntese da preparação e caracterização das 

amostras  como também  os aparatos experimentais e equipamentos utilizados e noções de 

técnicas aplicadas. A partir do Capítulo 5 abordaremos os resultados experimentais obtidos e 

suas respectivas interpretações e análises respectivas das amostras juntamente com a comparação 

das curvas de ajuste da magnetização para o Dy2RhGa8. No Capítulo 6 apresentaremos as 

conclusões deste trabalho a partir dos resultados obtidos. No capítulo 7 abordaremos  as 

perspectivas de novos métodos de pesquisa e de novos trabalhos que poderão ser realizados. 

Teremos logo em seguida no capítulo 8 as  Referências Bibliográficas. Por fim temos o 

Apêndice A com  a estrutura do programa de modelagem das curvas de magnetização usado para 

obter os valores teóricos. 
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Capítulo 2 

Efeito Magnetocalórico 

 

Efeito Magnetocalórico é o nome dado a um fenômeno muito interessante que ocorre na maioria 

dos materiais magnéticos onde devido a uma variação  do  campo magnético aplicado num 

material  faz variar a temperatura do material, isto ocorre devido ao acoplamento da sub – rede 

magnética ao campo magnético como também ao acoplamento à rede cristalina que é 

responsável por parte da entropia total de um sólido. O potencial magnetocalórico se  caracteriza 

pelas seguintes  grandezas termodinâmicas: A variação isotérmica da entropia (ΔS) e a 

variação adiabática da temperatura (ΔT) que ambas devem ser feitas com a aplicação de um 

campo magnético no sistema. Fenômeno este onde os registros mais claros de sua descoberta se 

deu por volta do ano de 1881 onde o físico alemão Emil Gabriel Warburg [3] observou que 

amostras feitas com ligas de ferro (Fe) quando submetidas a um campo magnético conseguiam 

absorver calor rapidamente e após retirar o campo magnético iniciava a emissão de calor pelas 

ligas de ferro, ou seja, a partir da variação do campo magnético obtia – se  uma variação de 

energia térmica. Isto ocorre devido ao alinhamento dos spins após a aplicação do campo 

magnético externo, o que por consequência nos materiais estudados   a entropia magnética (Sm) é 

reduzida, ou seja, há um ordenamento magnético. Observando que sob condições adiabáticas, a 

variação da entropia magnética terá  uma forma de compensação com uma variação na entropia 

de rede do material estudado que provocará uma mudança na temperatura do material. 

Posteriormente esta descoberta foi verificada para outros materiais magnéticos e ficou conhecido 

como Efeito magnetocalórico (EMC). Pouco depois da descoberta de Warburg o  americano 

Tomas Alva Edison e o seu assistente físico sérvio Nikola  Tesla deram a ideia de usar geradores 

termomagnéticos utilizando materiais que apresentem dependência da magnetização com  a 

temperatura, para o estudo do EMC mas não obtiveram sucesso. Em 1905 o físico francês Paul 

Langevin [4] foi o primeiro a mostrar que fazendo mudanças na magnetização paramagnética 

provoca mudanças reversíveis na temperatura. Em 1918, Pierre Weiss e August Piccard [5] 

mostraram em publicações as primeiras explicações científicas a respeito do efeito 

magnetocalórico. Mas os cientistas da época ainda enfrentavam um impasse onde não 

conseguiam chegar ao zero absoluto. No ano de 1926 o físico holandês Peter Debye[6] e em 

1927 o químico canadense  Willian Francis Giauque[7] de forma independente, ambos 

estudaram maneiras de resfriar materiais por meio do EMC descoberto por Warburg  até a 

temperatura absoluta de 1K, limite este imposto pelos processos de resfriamento conhecidos na 
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atualidade, para isso usaram He liquefeito e a técnica utilizada foi ciclos de magnetização e de 

desmagnetização de um sal paramagnético. Este processo ficou conhecido como 

desmagnetização adiabática, trabalho este que rendeu a W.F.Giauque em 1949 o prêmio nobel de 

química. 

 

2.1 - Refrigeradores Magnéticos  

A partir da descoberta da desmagnetização magnética que proporcionou um grande avanço  na 

refrigeração magnética, onde o pesquisador W.F. Giauque juntamente com  seu aluno  D. P. 

MacDougall [8] propuseram a construção de um refrigerador magnético com um sal 

paramagnético e conseguiram reduzir a temperatura  abaixo de 1K. O que na época era um 

desafio enorme para a ciência por muito tempo apenas alguns laboratórios conseguiam, porque 

trabalhavam com He liquefeito e assim conseguiram  com sucesso baixar ainda mais a 

temperatura de outras substâncias da ordem de milésimos de Kelvin que está bem abaixo da 

temperatura do Hélio líquido.  No EMC a característica básica é a transferência de entropia 

interna de um material magnético, onde temos duas  formas de manifestação desta energia, uma 

delas é a excitação dos átomos da rede cristalina constituinte do material e a outra forma  é  a  

excitação magnética relativa aos graus de liberdade dos spins. Estas formas  de manifestação das 

energias está intimamente ligada ao elo spin – rede, a ponto desta troca de energia ser feita sem 

perdas e de maneira muito rápida entre as fontes. Assim aplicando um campo magnético externo 

a um determinado material alinha os seus momentos magnéticos que outrora estavam 

desalinhados ocasionando uma redução na entropia magnética. Sendo o processo adiabático onde 

a entropia do sistema é constante teremos que   a  entropia será transferida para a rede 

aumentando a sua intensidade e  fazendo com que os átomos vibrem mais rapidamente  

ocasionando um aumento na temperatura do material. Ilustrando o que ocorre em um ciclo de 

refrigeração magnética temos a figura 2.2 à temperatura ambiente T, e  o material envolvido 

sofre um  aumento de temperatura de valor ΔT quando é aplicado nele um campo magnético. O 

calor gerado no processo, Qext , é retirado do material para o ambiente através de um gás 

refrigerante mantendo o campo magnético aplicado. Se o campo magnético for removido então 

os momentos magnéticos se desalinham e a entropia magnética aumenta e como compensação a 

entropia da rede diminui e a temperatura do material reduz para – ΔT . Tendo a sua temperatura 

reduzida ele está apto a absorver calor, Qabs , do meio que deve ser resfriado, assim 

estabelecendo um ciclo de refrigeração o objeto  é resfriado. Temos nestes ciclos, que a 

eficiência que buscamos é a eficiência do ciclo de Carnot, onde a eficiência é muito próxima de 
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100% mas para os ciclos atuais de refrigeração utilizando os CFC’s a eficiência é de cerca de 

40% e os ciclos que queremos implementar com a refrigeração magnética tem rendimentos entre 

50 e 60%. 

 

Figura 2.1 – Ciclo de Refrigeração Magnética 

Este ciclo usa o modelo quase - estático conseguindo melhores rendimentos. Este método tem 

inúmeras vantagens além de dispensar o uso de compressores que apresenta inúmeras 

irreversibilidades no ciclo onde  reduz e muito a eficiência do sistema. Na refrigeração 

magnética estaremos trabalhando com um sólido,  com menos componentes envolvidos e muito 

mais estabilidade no sistema. Por volta de 1976 foi idealizado um invento importantíssimo para a 

história da refrigeração magnética onde foi criado com base em todas as descobertas já citadas  o 

primeiro protótipo de um refrigerador magnético funcionando a temperatura ambiente, ideia esta 

dada por Gerald V. Brown [9], onde na época o interesse era por materiais que apresentassem 

temperaturas abaixo de 20 K, Brown no artigo clássico  “Magnetic heat pumping near room 

temperature” mostrado em 1976, que foi o primeiro artigo a demonstrar o uso de materiais para o 

efeito magnetocalórico  à temperatura ambiente, onde utilizou como material refrigerante o terra 

- rara Gadolínio (Gd)  com campo magnético de aproximadamente 7 T e  foi  produzido por um 

eletroímã caro e pesado, estes foram os empecilhos para a continuidade deste projeto com 

Gadolínio para o uso doméstico. A partir daí cresceu a busca acentuada por  novos materiais que 

fosse viável a sua produção e utilização. Em 1993 Carl Zimm [10]  desenvolveu um refrigerador 

magnético que utilizava 3 kg de Gadolínio como material refrigerante magnético e que 

conseguiu gerar uma potência de refrigeração em torno de 500 a 600 W com um campo 

magnético de 5T. No ano de 1997 os pesquisadores Gschneidner e Pecharsky [11] descobriram 

um material que possui propriedades muito superiores as do gadolínio. Eles descobriram que o 
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Gd5Si2Ge2  poderia produzir  uma variação de entropia de cerca de  20 J / kgK  para uma 

variação de temperatura  ΔT de  15K  e uma  mudança no campo magnético entre  0 e 50 kOe. O 

que motivou  e  muito os cientistas, e deram o nome de efeito magnetocalórico gigante a 

explicação para isto está numa  forte transição das fases ferro - paramagnética ligada  a uma 

transição estrutural  de primeira ordem, isto é, com uma descontinuidade na magnetização. E que 

levou a diversas pesquisas com outros materiais  e acarretou na produção de inúmeros novos 

elementos para estudo na área magnetocalórica. Após este trabalho de 1997 os mesmos 

pesquisadores conseguiram outra descoberta fascinante onde para o mesmo composto ao 

substituirmos parcialmente o Ge pelo Si foi mais vantajoso, onde altera a temperatura de 

transição de  fase por causa da concentração de Si com ΔS atingindo 40 J/kgK e a composição de 

Si variando de 1,8 para 1,5. Os pesquisadores Wada e Tanabe no ano de 2001 apresentaram 

outros compostos dentre eles  estão MnAs e MnAs1-xSbx onde também apresentaram grande 

EMC com os seguintes dados: ΔS = 30 a 40 J / kgK para ΔH = 50kOe  muito próximo da 

temperatura ambiente. Este composto apresenta transição de primeira ordem à temperatura 

ambiente e apresenta o efeito magnetocalórico gigante (EMCG).O composto MnAs quando   a 

sua temperatura aumenta  apresenta duas transições de fase, a primeira transição que ocorre é de 

primeira ordem de ferromagnética (FM) para paramagnética (PM) a uma temperatura de 318K e 

além disso apresenta uma mudança de estrutura na simetria do cristal de uma estrutura hexagonal 

do tipo NiAs (B81) para uma estrutura ortorrômbica do tipo MnP(B31), a segunda transição 

ocorre a uma temperatura de 398K onde envolve uma mudança na configuração eletrônica de 

baixo spin na fase PM para alto spin na fase PM, para a segunda fase de transição é observada 

também uma mudança  cristalográfica, e a estrutura do cristal volta a ser hexagonal B81. Nas 

pesquisas recentes feitas em 2004 pelo Professor Sérgio Gama e colaboradores observou - se um 

efeito magnetocalórico ainda maior no composto MnAs submetido a variações de pressões 

baixas e ganhou o nome de  efeito magnetocalórico colossal (EMCC), esse nome é dado pela 

intensa variação dos picos de entropia   de  aproximadamente 267J / kgK para uma pressão de 

aproximadamente 2,23 kbar e ΔH = 50 kOe. No ano 2001 Carl Zimm e colaboradores 

desenvolveram o primeiro refrigerador que funcionou  a temperatura ambiente, e usou imãs 

permanentes para aplicar o campo no refrigerante magnético. 

A partir das novas descobertas foi possível produzir refrigeradores magnéticos que se mostraram 

mais eficientes que os refrigeradores convencionais e apresentam algumas características que 

devem ser listadas para melhor compreensão de sua utilização. Podemos citar por exemplo: 

 Compactos: Pelo fato dos materiais se encontrarem no estado sólido não necessita de 

grandes volumes para acondicionamento com relação aos gases refrigerantes. 



Raul Santos Silva 

 

8 

 Mais resistência a defeitos mecânicos: Com a substituição dos compressores que são 

usados nos métodos convencionais por eletroímãs, supercondutor ou imã permanente  daí o fato 

de conseguirem durar mais tempo, pois não necessitam de partes móveis e outros acessórios de 

baixa durabilidade no uso diário. 

 Eficiência Térmica maior: Os ciclos termomecânicos usados convencionalmente têm 

uma eficiência de aproximadamente 5% a 10% do ciclo de Carnot, já a eficiência do ciclo 

magnetotérmico é de aproximadamente 30% a 60% do ciclo de Carnot. 

 

2.2 Modelos de ciclos de refrigeração magnética 

Na Termodinâmica temos a abordagem dos ciclos que são indispensáveis para a ocorrência do 

efeito magnetocalórico em  sistemas de refrigeração  onde necessita obedecer a ciclos térmicos 

muito parecidos com os ciclos térmicos convencionais. Iremos descrever alguns ciclos 

importantes de maior rendimento para a refrigeração magnética: 

I. Ciclo de Carnot – Possui duas isotérmicas e duas isentrópicas (entropia constante). 

Vamos tentar descrever o que ocorre nas diferentes etapas do ciclo. 

 Na magnetização adiabática e enquanto a entropia permanece constante. A 

alteração do campo magnético deve ser instantânea, deve ser rápida a sua 

aplicação para que o calor do sistema não saia por convecção. Para o processo 

inverso tem-se a desmagnetização adiabática. 

 Na magnetização isotérmica, o calor produzido é retirado do sistema. A mudança  

do campo magnético tem que ocorrer ao mesmo tempo da rejeição do calor 

fazendo o processo ser lento. Observando o ciclo de Carnot constatamos que  só 

é possível existir se tiver pelo menos quatro diferentes intensidades de campos 

magnéticos para haver movimento do material  magnetocalórico envolvido. Para 

o processo inverso temos a desmagnetização isotérmica. 

II. Ciclo de Ericsson – Proposta feita pelo engenheiro sueco John Ericsson, possui duas 

isotermas e dois isocampos (com campo magnético constante). Os refrigeradores que 

usam este processo tem embasamento no conceito de regeneradores magnéticos 

passivos (PMR, sigla inglesa) onde utiliza um fluido numa coluna e tem a função de 

atuar como regenerador. Temos vários processos para descrever neste ciclo. 

 No processo isotérmico - O material magnético é imerso no fluido regenerador, e 

está em equilíbrio térmico com o ambiente. Quando o material é submetido a 

um campo magnético ele passa a ceder calor para o fluido. No processo inverso 
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o campo magnético deixa de ser aplicado e o material magnético em questão 

absorve calor do fluido regenerador, que acaba retirando calor do volume que 

deve ser resfriado, como consequência  baixa - se a temperatura. 

 Num processo isocampo - O material magnético sob a ação do campo magnético é 

muito próximo do volume a ser refrigerado, onde fornece calor ao fluido 

regenerador até que entre em equilíbrio  com o volume que deve ser refrigerado. 

No caminho inverso tem - se  quando o material passa para a parte extrema do 

sistema que é quente e entra em contato com o meio externo e absorve calor do 

fluido regenerador até que entre em equilíbrio térmico  isto ocorre a campo nulo 

e constante. 

A transferência de calor será um processo irreversível e o ciclo de Ericsson tem  a sua eficiência 

reduzida. Portanto não é tão viável.  

III. Ciclo de Brayton – Modelo proposto por George Brayton e possui duas etapas 

isocampos a serem estudados e duas etapas isoentrópicos e consequentemente 

adiabáticos. Os refrigeradores  usam o princípio dos regeneradores magnéticos ativos 

(AMR, em inglês). O fluido magnético utilizado tanto é substância refrigerante como 

regenerador. A formação deste refrigerador se dá por um radiador interno e outro 

externo e por fim ainda tem uma câmara com partes de material magnético, sendo que 

um lado está na mesma temperatura do material a ser resfriado e a outra parte está a 

temperatura ambiente todos os processos são divididos em  estágios descritos abaixo: 

 Processo isoentrópico (também chamado adiabático) – Ocorre que o material é 

transportado por causa do campo magnético, e a entropia é mantida constante, 

quando ocorre a magnetização adiabática a temperatura do material é 

proporcional ao EMC. A parte mais extrema e quente  localizada perto do 

radiador externo tem temperatura superior à temperatura ambiente. Para o 

processo inverso teremos que quando o campo magnético é retirado, a 

temperatura do material é rebaixada proporcionalmente  ao EMC. A parte 

extrema da parte próxima do radiador interno terá temperatura mais baixa que a 

do material que será resfriado. 

 Processo isocampo – Neste processo passa - se um fluido, que se encontrava no 

radiador interno  pelo material magnético. O fluido troca calor com o material e 

penetra no radiador externo com uma temperatura maior que a temperatura  

ambiente, e o material magnético se esfria. Para o caminho inverso temos que o 

fluido ao sair do radiador externo para uma temperatura ambiente e flui pelo 
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material, cede calor, e chega ao radiador interno a uma temperatura abaixo da 

temperatura do volume a ser resfriado. O fluido recebe calor do volume frio, e 

reduz a sua temperatura  e termina o ciclo. 

 

2.3 – Termodinâmica do efeito magnetocalórico 

O efeito magnetocalórico pode ser expresso pela transformação da energia magnética em energia 

térmica. Na figura 2.5 apresentaremos o que ocorre no efeito magnetocalórico, onde mostra que 

o aumento da intensidade do campo magnético num processo adiabático, faz a temperatura do 

material aumentar, já no processo isotérmico  quando o campo aumenta há uma transferência de 

calor para o ambiente com redução na entropia do material. Devemos saber  quanto variou a  

entropia do material  (ΔS) e para isso vamos  utilizar as energias: interna (U), livre de Helmholtz 

(F), livre de Gibbs(G). 

A energia interna pode ser representada em função da entropia (S), do volume (V) e do campo 

magnético (H). 

         

A energia interna também pode ser função de S, V e do momento magnético M. 

 
Se aplicarmos o operador diferencial nas equações  acima teremos: 

 

 
Sendo que p é a pressão e T é a temperatura absoluta. 

 

Figura 2.2 – Exemplo do efeito magnetocalórico 
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Para volumes constantes utilizaremos a energia livre de Helmholtz (F) que é função de T, V,  e 

H. E é definida por:  

 

Diferenciando totalmente esta equação teremos:  

 
Também utilizaremos a energia livre de Gibbs que é utilizada para  pressão constante, e é função 

da variáveis T, p e H. E a equação pode ser descrita como: 

 
Fazendo a diferencial total da energia livre de Gibbs teremos:  

 

Encontraremos as equações de estado para as energias livres baseada em seus parâmetros 

internos S, p e V. Relacionados às várias variáveis  externas T, V  e H. Onde teremos as 

seguintes equações de estado. 

 

 

 

Para a energia livre de Gibbs, um resultado muito semelhante por analogia. 

 

  

 

A partir da teoria da termodinâmica temos que se a primeira derivada da energia livre de Gibbs 

tiver descontinuidade na transição de fase então é de primeira ordem. Concluímos então que 

tanto o volume, a magnetização e a entropia tem descontinuidades nessa transição de primeira 

ordem. Na transição de fase a primeira derivada da energia livre é contínua e a segunda derivada 

é descontínua temos uma transição de segunda ordem. A partir das equações apresentadas 

anteriormente obteremos as equações de Maxwell. 

1) Ao derivarmos as equações (2.12) e (2.13) teremos o seguinte resultado:  
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Observando as duas equações, ao igualarmos teremos: 

 
2) Ao derivarmos as equações (2.12) e (2.14) teremos: 

 

 

 
Unindo as duas equações  obtemos: 

 
Fazendo uma pequena alteração, sendo o  momento magnético (M) em G como uma variável 

externa, posto no lugar do campo magnético (H), temos: 

 
Fazendo a derivada das equações (2.12) e (2.17) obteremos: 

 

 
Comparando as equações teremos: 

 
Na equação (2.15) aplicaremos uma integral onde obteremos a variação da entropia em função 

da variação do campo magnético (ΔH) e da temperatura. 

 
Ao observarmos esta integral temos que para uma variação isotérmica e também  isobárica  da 

entropia poderemos calculá-la por medidas da magnetização. Para melhorar os resultados 

podemos usar a aproximação da soma das contribuições da entropia e poderemos citar: a 

entropia de momentos magnéticos ou de spins SM , temos também a entropia eletrônica SE e 

também a entropia da rede cristalina SR. Utilizando a propriedade de adição aplicada a entropia 

teremos: 
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Sendo  SR  e SE   independentes do campo magnético e só sofrem influência da temperatura , a 

variação que ocorre na entropia total é dada pela variação da entropia magnética que se dará pela 

variação do campo magnético e também da temperatura  e é acoplado  ao EMC. Expressando a 

entropia magnética teremos: 

 

Portanto temos que a segunda lei da termodinâmica  relaciona a variação da entropia com a 

quantidade de calor que é absorvida ou retirada do sistema. Quanto maior a variação da entropia 

maior será a capacidade do sistema de trocar energia com o reservatório, a variação adiabática da 

temperatura para o campo magnético aplicado e se nenhuma troca de calor for permitida então a 

entropia se mantém constante. A integral da relação de Maxwell (equação 2.19) só é válida a 

princípio para transições de fase de segunda ordem, ou seja, as primeiras derivadas da energia 

livre de Gibbs devem ser contínuas. Para transições de primeira ordem  existem 

descontinuidades. O máximo da variação da entropia ocorre quando  for máximo. Temos  

pela segunda lei da termodinâmica que a variação isotérmica da entropia total  

)  se relaciona com a quantidade de calor entrando e saindo do sistema para temperatura 

constante teremos: ) , onde ΔSM está relacionado com a troca de calor, assim quanto 

maior o seu valor maior será o calor trocado do material magnetocalórico com o meio. De todos 

os parâmetros do EMC, temos que o ΔTad  pode ser medido diretamente, através de um  

experimento que mede a variação de temperatura num processo adiabático, e também pode ser 

medido também por medidas de calorimetria. A variação da entropia (ΔST)  pode  ser medida 

tanto por medidas magnéticas tanto por medidas calorimétricas. 

 

 

Figura 2.3 – Ilustração dos parâmetros ΔST e ΔTad onde podem ser obtidos por medidas diretas e indiretas, e 

citamos a magnetometria e a calorimetria. 
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2.4  Maneiras de calcular o Efeito magnetocalórico  

 

Sabemos que o EMC é dado pela absorção ou emissão de calor pelo material magnético sob a 

influência de um campo magnético externo. Adiabaticamente o campo magnético pode fazer o 

material aquecer ou resfriar, como consequência da variação da energia interna. Quando 

aplicamos um campo magnético externo numa amostra  alinha os momentos magnéticos do 

sistema que foram desalinhados pela agitação térmica e a entropia magnética diminui. Para um 

campo magnético aplicado adiabaticamente teremos então  que a entropia de rede aumentará e 

consequentemente  a temperatura  aumentará também devido a essa vibração dos átomos da rede 

cristalina, e a entropia total  do sistema é mantida constante. O aumento da entropia aquece o 

sistema aumentando a  temperatura. Fazendo o inverso teremos uma desmagnetização ou seja 

removemos o campo magnético e ocorre resfriamento do sistema magnético manifestando assim 

novamente o EMC. Vamos apresentar duas formas de calcular o efeito magnetocalórico do 

material: 

 FORMA DIRETA – Temos que medidas diretas envolvem medidas da temperatura ( Ti  e 

Tf )  para campos magnéticos inicial e final (Hi  e  Hf). Podemos fazer medidas diretas pelo 

contato direto entre o sensor  e a amostra ou  por técnicas indiretas em que o sensor   não 

precisa ter contato direto com a amostra  e ambas medem a temperatura inicial e final da 

amostra. Pela  necessidade da  variação rápida e adiabática do campo magnético em 

medidas diretas estas  podem ser feitas com amostras imóveis e um campo magnético 

oriundo de uma fonte de intensidade variável, ou pela movimentação da amostra para 

dentro e para fora de um campo magnético permanente . Daí  é feito o cálculo da variação 

da temperatura nas seguintes condições:  ΔT (Ti)ΔH  =  Tf  - Ti. A precisão  está entre 5% 

e 10% . O que ocorre geralmente neste caso é  o cálculo do efeito magnetocalórico  para 

campo crescente e como também decrescente e os  resultados  são dados em função da 

temperatura inicial para uma certa variação de campo magnético. A precisão na exatidão 

das medidas diretas dependerá dos erros da termometria, erros da aplicação do campo. 

Existem medidas que se obtém flutuações entre os resultados que variam entre 20 e 25%.  

 FORMAS INDIRETAS   

 Através do estudo da magnetização - obtemos o valor de ΔSM (T)ΔH , após 

aplicar um campo magnético e traçando as isotérmicas obtemos  usando a relação 

de Maxwell, que está presente na equação (2.19). Para calcular a variação 

isotérmica da entropia usaremos a equação abaixo:  
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Levando em conta intervalos discretos de temperatura e campo podemos aproximar 

numericamente a integral encontrada do seguinte modo:  

 
Sendo Mn e Mn+1  os valores de magnetização para as temperaturas Tn+1 e Tn respectivamente. 

Nesta técnica a precisão é de  3 a 10% e tem sido muito utilizada ultimamente como técnica 

rápida e eficiente na classificação de materiais magnetocalóricos. Temos  nos  dois  casos  

aproximações numéricas para acharmos a variação da entropia ΔS. Para um melhor resultado 

devemos fazer o máximo de medições possíveis para os ΔH pequenos como também para 

pequenos intervalos de T. Para aproximar por métodos teóricos  pode ser usado  o método de 

Landau para transições de fase para que não se torne tão dependentes da extensão de dados 

experimentais, ou seja para que o método não seja dependente de um grande número de dados, 

podemos utilizar outras rotinas de interpolação numérica ou mesmo usar teorias 

fenomenológicas ou de interações magnéticas,como também novos modelos de teoria impostas 

por teóricos que visem melhorar os resultados.  

 Através do método pela estimativa do  calor específico -  Para uma  pressão 

constante a capacidade calorífica pode ser medida em função da  temperatura 

para um campo magnético constante, C(T)H ,mostra de forma mais completa a 

caracterização do efeito magnetocalórico dos materiais. A entropia pode ser dada 

pelo calor específico a partir da seguinte equação: 

 
Para temperatura nula  com a equação (2.24)  usaremos no lugar do campo magnético , tanto 

para campo inicial (Hi)  como para campo final (Hf), e  acharemos as seguintes entropias S0,Hi  e  

S0,Hf , entropia inicial e entropia final respectivamente. Se o sistema for condensado então estas 

entropias serão iguais então a variação da entropia total, isotérmica  será nula.Este método em 

relação a todos os outros apresentados tem um erro bem inferior para baixas temperaturas, mas à 

temperatura ambiente este erro pode girar em torno de 20 a 30%. 
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2.5  Efeito  magnetocalórico anisotrópico   

Quando  as medidas de magnetização em um dado material pode ser feita em qualquer direção e 

não muda o seu valor dizemos que este material é isotrópico em relação à  magnetização, mas se 

variar as medidas de magnetização nesta amostra de acordo com a direção de campo aplicado 

dizemos que ela tem uma anisotropia, o que indica que deve existir direções preferenciais, ou 

seja, existem direções mais fáceis de serem magnetizadas de menor energia e direções mais 

difíceis de maior energia. Anisotropia  será uma tendência de direção para uma propriedade 

física de um material. Temos que a anisotropia do cristal em geral é devido ao campo cristalino. 

Se calcularmos a diferença de energia magnetocristalina na direção do eixo difícil e na direção 

do eixo fácil teremos a chamada energia de anisotropia magnetocristalina, que é a diferença de 

energia entre a direção de difícil magnetização para a de fácil magnetização. A temperatura faz 

com que a energia de anisotropia magnética reduza mais rapidamente que a magnetização, e no 

ponto de Curie esta anisotropia desaparece, sabendo que o campo coercitivo depende da 

anisotropia então neste ponto de Curie o campo coercitivo também cai a  zero.O EMC   é tratado 

pelos dois termos termodinâmicos que são a variação isotérmica  da  entropia  e  a variação 

adiabática da temperatura por causa da variação do campo magnético aplicado. 

 

Para  sistemas que apresentem anisotropia magnética vemos que a resposta obtida da 

magnetização em razão do campo aplicado dependerá da direção em que está orientado com 

relação aos eixos da cristalografia da amostra. Esperamos  que  quando variarmos a direção de 

aplicação do campo de intensidade  invariável nestes materiais que possuem  anisotropia 

magnética teremos uma variação de entropia e de temperatura. E vemos que o EMC da 

anisotropia é a diferença isotérmica da enntropia que vai ocorrer com a variação da direção do 

campo magnético aplicado. O Efeito Magnetocalórico anisotrópico é consequência da 

anisotropia magnética que certos materiais possuem. Para materiais que tem forte anisotropia 

magnética teremos que a magnetização que é o parâmetro de ordem em questão será intimamente 

dependente da direção do campo magnético aplicado em relação a direção do eixo cristalográfico 

considerado. Observamos também que além da magnetização  também que sofrem alterações o 

calor específico e a entropia ao alterarmos a direção de aplicação do campo magnético. Através 

de estudos observamos também que os valores obtidos nos resultados são mais significativos em 

torno da temperatura de reorientação dos spins. Precisamos formalizar equações matemáticas 

que tentem representar  os potenciais magnetocalóricos anisotrópicos onde devemos priorizar as 
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duas quantidades termodinâmicas do EMC e devemos priorizar em saber a direção de aplicação 

do campo magnético. 

 

 
Observemos que o conjunto   representa os ângulos que a direção fácil de 

magnetização faz com os eixos cartesianos x, y e z respectivamente. Já o conjunto  

representa ângulos formados entre a direção  de aplicação do campo magnético e os eixos 

cartesianos x, y e z respectivamente.A formulação para o EMC anisotrópico apresentada é uma 

regra geral, e não é dependente de meios microscópicos para obter a anisotropia. 

 

Figura 2.4 – Representa geometricamente os eixos cristalográficos para a orientação do campo magnético     

,e da magnetização , além da sua componente na direção de aplicação do campo . Temos  também  na 

figura  os  ângulos  α, β e ϒ  que são formados  entre a direção  em  que    o campo    é aplicado e os 

respectivos eixos cartesianos x, y e z, já os ângulos   que estão entre   se apontados para a direção 

de fácil magnetização e o eixo cartesiano respectivamente.  

A componente   da magnetizaçao MH    para um determinado campo é dada pelo produto escalar 

entre         e      a ponto que: 

 
Para coordenadas cartesianas  escreveremos da seguinte maneira: 

 
Também apresentamos a seguinte equação: 

 
Concluímos então por manipulação matemática que: 

 
Agora fazendo um diagrama da Entropia em função da temperatura, colocando uma curva sendo 
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o campo na direção de fácil magnetização e uma outra curva com o mesmo campo na direção de 

difícil magnetização, podemos ver o efeito magnetocalórico  da maneira convencional com a 

diferença de que ao invés de alterar o campo deveremos mudar a direção em que o campo 

magnético é aplicado, este é o Efeito Magnetocalórico Anisotrópico (EMCA). Vemos que se 

variarmos  num processo reversível adiabático  a direção de  onde  aplica – se um campo 

magnético, a partir da direção difícil de magnetização para a direção fácil de magnetização, então 

temos que o EMC anisotrópico será  a diferença isoentrópica das curvas da entropia para uma 

variação de temperatura anisotrópica que é visto pela seta horizontal da figura 2.5. Mas se 

fizermos a variação  isotérmica da direção difícil de magnetização para a direção fácil de 

magnetização de aplicação do campo magnético o EMC anisotrópico  será a diferença isotérmica 

de entropia representada pela seta vertical da figura 2.5. 

 
Figura 2.5 – Nas curvas apresentadas temos a entropia em função da temperatura onde mostra o EMC 

anisotrópico. Temos a entropia total para o campo magnético H0 que foi aplicado para as direções  fácil e 

difícil de magnetização.   

A figura demonstra no esquema as curvas de entropia em função da temperatura quando um 

campo magnético é aplicado tanto para as direções de fácil como para de difícil magnetização 

com a mesma intensidade de H0.   

 

2.6    Relação de Maxwell para o EMC anisotrópico 

Mantemos o campo magnético constante e alteramos apenas a sua direção de aplicação do 

campo obtemos assim a variação do trabalho externo para  o processo a volume constante com 

relação ao campo magnético e vamos representá – la por um produto escalar que será dado a 



Raul Santos Silva 

 

19 

seguir. 

 
Temos a seguir as seguintes equações:  

 

 
Onde estas equações serão reescritas na seguinte equação: 

 
e também  

 
Para melhor aproveitarmos a simetria do sistema  fizemos uma reformulação nestas relações. E 

faremos uma consideração no campo magnético onde passará a ser escrito da seguinte forma: 

 
Sendo 

 
Temos na equação anterior o vetor unitário na direção de aplicação do campo magnético, e além 

do mais θ e φ são respectivamente, os ângulos polar e azimutal, já pré – definidos. Se 

considerarmos uma variação infinitesimal no campo  em relação aos ângulos de (θ,φ)  até (θ + 

dθ, φ + dφ), e ainda  substituindo os valores de  na equação (2.38) e fazendo a sua derivada 

total obteremos a seguinte expressão: 

 
Nesta equação há variação do campo magnético para duas simetrias possíveis. Primeiro 

apresentaremos a seguinte situação fixaremos um valor fixo do ângulo φ e apenas variamos θ. 

Usando as relações (2.34) e (2.35) obteremos  as  equações  a  seguir: 

 

 
Fazendo a integração destas equações obedecendo a ordem respectivamente: 
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Estas equações acima são específicas para estudar o efeito magnetocalórico anisotrópico se 

considerarmos as rotações do campo magnético no plano que contenha as direções de um cubo. 

Como também rotações de direção para as direções dadas de um hexágono. Temos que  obter a 

dependência que existe entre a temperatura e as componentes da magnetização, para cada 

componente do eixo cartesiano (x, y e z) onde serão encontradas numericamente a partir da 

formulação microscópica do meio. Podemos também usar o método alternativo escolhendo que o 

θ seja o ângulo fixo e varie apenas  o ângulo φ e teremos  as  equações que seguem: 

 

 
E Serão reescritas da seguinte forma: 

 

 
Estas equações (2.47) e (2.48)  são  importantes para o estudo do EMC anisotrópico para 

rotações do campo magnético no plano xy para um cubo ou para um hexágono cada um nas suas 

direções respectivamente. Estas equações  encontradas permitem o estudo do efeito 

magnetocalórico anisotrópico pelas curvas de magnetização para os ângulos θ e φ já 

demonstrados anteriormente e como também foram utilizados para o estudo do calor específico. 

Mas para uma melhor sincronização entre as equações e suas respetivas integrais das variações 

de temperatura e de entropia podemos considerar o seguinte. Escolhendo dois vetores unitários 

que consigam definir direções transversais para o campo aplicado. Os vetores são dados por: 

 

 
Onde são os vetores tranversais unitários mantendo fixo o ângulo azimutal e polar, 

respectivamente. Fazendo assim uma analogia teremos que as equações de  (2.43) a (2.48) 

podem ser reescritas como: 

1)  Para φ constante teremos:  

 

 
Temos que a equação abaixo. 
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É uma componente transversal de magnetização. 

2)  Para θ constante temos: 

 

 
Sabendo  que: 

 
É a componente transversal de magnetização. Observando as equações da (2.51) a (2.55) elas se 

referem a sistemas magnéticos comportados  onde    foi  estudado o  seu  efeito   

magnetocalórico    anisotrópico  e que apresentam transição de reorientação do spin de segunda 

ordem pela componente transversal de magnetização em relação ao campo magnético e do calor 

específico. Temos o valor máximo da componente transversal se o campo magnético e a 

magnetização estiverem perpendiculares entre si, e valor mínimo se o campo magnético e a 

magnetização forem paralelos. Os maiores valores das variações do efeito magnetocalórico 

anisotrópico ocorrem quando há reorientação da magnetização pelo campo magnético   na 

temperatura de reorientação do spin, que é dependente de quão  intenso é o campo magnético. 

Sendo assim ΔT e ΔS possuirá valores máximos no valor modular perto da temperatura de 

reorientação de spin. 

 

2.7 – Efeito Magnetocalórico Inverso 

O efeito magnetocalórico conhecido e  que estudamos até agora que é também chamado de efeito 

magnetocalórico usual ou direto consiste de variações de entropia negativas, mas temos também 

o efeito magnetocalórico inverso que consiste no comportamento  contrário das curvas de 

variação de entropia   do efeito magnetocalórico direto, isso se deve a fato de que há uma 

combinação antiparalela das sub – redes magnéticas   ocasionada  pela aplicação de campo 

magnético abaixo da temperatura de Néel, vemos  que o efeito inverso ocorre em compostos que 

apresentam  uma variação de entropia positiva e para uma variação da temperatura adiabática 

negativa,  observamos isto   em materiais antiferromagnéticos  geralmente para temperaturas 

abaixo da temperatura de Néel, TN, e  o material tende a esfriar  e para temperaturas maiores que 

a de Néel o efeito magnetocalórico é direto com aumento mais significativo da variação de 

entropia e ao receber a influência do campo magnético tendem a esquentar. 
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Capítulo 3 

Conceitos de Magnetismo 

 

Alguns conceitos sobre magnetismo são interessantes para tentar interpretar os dados deste 

trabalho como embasamento teórico. Além de serem discutidos os tipos de magnetismo: 

diamagnetismo, ferromagnetismo, paramagnetismo e ferrimagnetismo além do  anti-

ferromagnetismo. Faremos também uma revisão nos conceitos de íons terras raras, um pouco de 

métodos cristalográficos e compostos intermetálicos além de tipos de interações dos materiais e 

demais conceitos. 

3.1 Um pouco da história do magnetismo   

A história do magnetismo é um tanto incerta com relação a sua origem onde alguns dizem  que 

na grécia antiga  falava-se de uma pedra maravilhosa que tinha `` alma ´´ divina, esta foi 

encontrada por um pastor chamado Magnes, daí o nome magnetita. E outros falam que esta pedra 

foi encontrada numa região da Turquia chamada Magnesia, uma das aplicações importantes do 

magnetismo foi a bússola que foi inventada na china segundo datas de 1100 AC na China até por 

volta de 1637 DC. O Primeiro tratado falando sobre magnetismo ´´ DE MAGNETE ´´ escrito  

por volta de 1600 escrito por Gilbert  considerado ´´O pai do magnetismo´´, foi o primeiro a 

dizer que a terra é um grande magneto. Após o surgimento do método científico houve logo em 

seguida a teoria da eletricidade prescrita por Coulomb, 1750. Surgiu logo depois a 

eletrodinâmica de Oesterd. Depois surgiram diversos outros gênios na área eletromagnética 

como Faraday, Weber e outros pesquisadores que contribuíram para a evolução das ideias da 

física. Os momentos magnéticos  podem ser divididos em dois tipos: momentos magnético 

orbital (relativo ao movimento dos elétrons ao redor do núcleo, onde as cragas elétricas em 

movimento geram campos magnéticos) e momento magnético de spin (característica intríseca do 

elétron, sendo da área da quântica relativística). Os átomos possuem o núcleo que possui prótons 

(cargas positivas) e neutrôns (partículas com carga neutra) além de ao redor do núcleo existir a 

eletrosfera que possui os elétrons (cargas negativas). O número atômico é conhecido como o 

número de elétrons do elemento que por sua vez possui o mesmo número de prótons para um 

átomo em equilíbrio eletrostático. E de acordo com este número atômico existe uma organização 

dos elementos numa tabela que é chamada tabela periódica. Além disso existe uma classificação 

segundo os níveis de energia, conhecido como níveis eletrônicos, designados pelas seguintes 
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letras: K, L, M, N, O, P e Q. Quanticamente podemos classificar os estados do átomo, através 

dos números quânticos: n, l, ml, ms. 

 n (Número quântico principal) : Responsável por estabelecer o tamanho da órbita e  a 

energia que o elétron possui, terá valores inteiros positivos maiores que zero com n= 1,2 

e 3... Podemos associar cada n a um nível eletrônico correspondente  como n=1 é 

equivalente a camada K e sucessivamente. Quanto maior o valor de n menor o valor 

atribuído  da energia. 

 l (Número quântico de momento angular orbital) : Indica o momento angular do 

movimento do elétron em órbita, este número  apresenta uma forma geométrica de 

representação, este valor l é dado pela seguinte fórmula , l = 0,1,2,...( n – 1) e mostra as 

sub - camadas de energia que é definida pelo diagrama de Linus Pauli, onde são dadas 

pelas letras correspondentes: s , p, ...etc.  

 ml (Número quântico magnético) : Mostra a direção do momento angular orbital em 

uma direção específica. A cada valor de  l  teremos a seguinte forma ml  =  (2l + 1), com 

ml assumindo os valores: l, (l-1), ... 0, ..., - (l +1),-l. 

 ms (Número quântico de spin) : Mostra a componente do spin do elétron, onde 

quanticamente assume os seguintes valores: - Sħ e + Sħ, a variação destes valores se dá 

pela forma ms = s, (s-1), ... , 0, ..., - (s+1), -s. Os números  ms podem assumir  os valores 

± , pois s = . 

Na distribuição eletrônica cada nível suporta um determinado número de elétrons, que será dado 

pela equação abaixo, onde o fator 2  se dá pelo fato do spin poder ocupar os níveis up e down. 

 
Para entender o que ocorre com os momentos magnéticos utilizaremos os operadores 

magnéticos, chamaremos de operador de momento magnético total (J),  

momento magnético orbital  (L), momento orbital de spin (S) que são os operadores que 

controlam as funções de onda correspondentes dos elétrons. A unidade utilizada nos autovalores 

é ħ  e serão mostrados logo abaixo: 

 

 

 
O elétron possui os seguintes momentos:  

 Momento Magnético Orbital associado a um  momento angular orbital onde é dado por:  
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Onde µB é o magneton de Bohr e é dado pelo valor ≈ 9,27 x 10
-21

 erg / Oe no sistema CGS. 

 Momento Magnético de Spin é dado pela equação: 

 
Temos que g é um fator eletrônico conhecido como de Landè que para os elétrons é de 

aproximadamente 2,0023. Estes dois momentos magnéticos (orbital e de spin) ao se somarem 

resultam no momento magnético total  , além de ter uma componente J  na direção do  eixo 

de J e tem uma componente que precessiona ao redor de J , notemos então que   não é 

paralelo a  J .Onde teremos: 

 

Temos que a componente paralela a J  é dada por:    

  

 

Sendo que g é o fator de Landé dado pela seguinte equação: 

 
Para o íon no estado fundamental, quando houver a distribuição eletrônica devem  ser seguida as 

regras de Hund:  Os elétrons se organizam nos estados de energia de forma que maximize o spin 

total S, respeitando o príncipio de Pauli. Nos orbitais a ocupação deve ser dada de forma que 

atinja o máximo valor de L, respeitando o Príncipio de Exclusão de Pauli. E para o valor 

assumido pelo momento total J seguiremos as seguintes regras : deve ter o valor  ∣L - S ∣ se a 

camada estiver preenchida até menos da  metade, e ∣L + S∣  se   a camada estiver preenchida até 

mais da metade. A partir da regra de Hund poderemos definir se o material pode ter momento 

magnético ou não. Onde  os elétrons que estão fora da última camada cheia é que determinam o 

seu comportamento magnético, sendo que o momento angular total da camada cheia fechada é 

nulo. 

 

3.2 – Classificação dos materias com respeito ao magnetismo 

O comportamento magnético depende  dos que spins possuem momentos magnéticos íntrisecos 

pertencentes as camadas incompletas ou aos elétrons desemparelhados na banda de condução  e 

são os responsáveis pelo  comportamento do material em relação a aplicação dos campos 

magnéticos, estas características dão nomes diferentes para certas categorias de materiais daí 

podemos citar: paramagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo,  e antiferromagnetismo. 
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Todo material apresenta o  diamagnetismo mas alguma das outras características se sobressaem 

fazendo com que  ele quase não apareça.Os materiais podem ter mais de uma característica e vai 

depender da competição entre a energia térmica e a energia magnética do material. A 

propriedade que uma substância adquire ao ser magnetizada e que é  dada pelo momento 

magnético por unidade de volume é conhecida como magnetização. Já a resposta dada pela 

magnetização do material com relação  a aplicação de um campo magnético, que pode ser  

estática (dc) e dinâmica (ac) é chamada de susceptibilidade magnética, χ . Alguns materiais 

apresentam comportamento não – linear, para estudá – los devemos então  tomar o limite de 

excitação com a seguinte  equação:  

 
 

3.2.1 – Diamagnetismo  

Nos materiais diamagnéticos os íons  não possuem momento magnético permanente, mas para 

um campo magnético aplicado há uma magnetização que age contrária ao campo magnético, 

fazendo  reduzir a ação do campo no interior do material diamagnético, seguindo a Lei de Lenz 

onde diz que qualquer corrente induzida terá o sentido tal que o campo magnético que ela gera 

vai se opor a variação do fluxo magnético que a produziu . Todos os materiais tem a contribuição 

diamagnética, mas é  muito pequena da ordem de 10
-6 

e  é negativa e em geral não depende da 

temperatura depende  apenas da  resistividade  do material. Podemos calcular a susceptibilidade 

diamagnética pela equação:  

 
Onde N é o número de átomos por volume, Z  número atômico, m  massa do elemento, c é a 

velocidade da luz e a distância quadrática entre o núcleo e o elétron é dada por . Os 

supercondutores são diamagnéticos  perfeitos. 

3.2.2 – Paramagnetismo  

Os íons  do material paramagnético tem momento magnético permanente mas com direções e 

sentidos aleatórios, a magnetização a campo zero é quase nula pois os momentos estão  

desalinhados. Tem forte dependência com a temperatura e independe da sua origem, àqueles 

materiais que não  dependem  da  temperatura possuem o chamado Paramagnetismo de Pauli que 

ocorre geralmente nos metais denominado de resposta magnética do gás de elétrons, temos 

também  o paramagnetismo de Van Vleck que ocorre  nos isolantes devido a mistura do estado 
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fundamental com os diversos níveis excitados do campo cristalino nas vizinhanças do estado 

fundamental. Mas aplicando um campo magnético externo no material estes momentos tendem a 

se alinhar no sentido do campo, mas com o aumento da temperatura os momentos tendem a se 

desalinhar, e a reduzir a susceptibilidade magnética. A magnetização de um material 

paramagético pode ser dado pela seguinte equação:  

 

Onde Nl é o número de dipolos magnéticos e ( )l lJ
B x  é a função de Brillouin que será escrita 

logo abaixo, gl  é o fator de Landé e  xl será uma função dada em seguida, l é um índice que 

depende da condição imposta para este caso pode ser 1, mas em outras ocasiões específicas 

podem variar, como exemplo num somatório:  

 

   

Para altas temperaturas no limite da função coth  podemos expandir  em série de potências e  

encontrarmos  a magnetização pela seguinte equação: 

 
Para o paramagnetismo associado ao desemparelhamento de elétrons ele é explicado pela lei de 

Curie. Para um material linear e isotrópico a susceptibilidade magnética pode ser dada pela 

equação abaixo, onde C é a constante de Curie. 

 
Temos que o momento magnético efetivo do material paramagnético é dado por: 

 
O valor experimental do momento magnético efetivo é dado pela equação abaixo com a 

condição  que C seja dada na unidade emu K / mol Oe. 

 
Os elétrons de condução possuem momento magnético intrínseco e a resposta magnética ligada a 

esses elétrons desemparelhados   é denominada Paramagnetismo de Pauli, e independe da 

temperatura. 
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3.2.3 – Ferromagnetismo 

Os materiais que apresentam ferromagnetismo possuem momentos magnéticos permanentes com 

direções e sentidos praticamente todos iguais, mesmo sem a aplicação de campo magnético, a 

magnetização é diferente de zero. A existência  do momento magnético permanente está  ligado 

às camadas  eletrônicas internas d ou  f  se estas estiverem incompletas, mas  na temperatura de 

Curie este alinhamento desaparece e é conhecida como    temperatura crítica  do material  e a 

magnetização espontânea tende a zero. Neste tipo de material quando aplicamos um campo 

magnético externo a tendência dos momentos magnéticos é se alinharem  ao campo, até um certo 

ponto de saturação, onde o ponto de alinhamento chega ao limite e  os momentos magnéticos 

apontam na mesma direção e depois de retirado o campo magnético o material ainda mantém 

uma certa magnetização chamada de magnetização remanescente. Geralmente  materiais 

ferromagnéticos são irreversíveis depois de aplicado um campo magnético. Um material 

ferromagnético é formado por regiões com ordenamento chamadas também de domínios, estes  

reagem de acordo com a aplicação de um campo magnético externo. 

 

Figura 3.1 – Histerese de um material ferromagnético. Fonte: Maurer, 2003. 

A  magnetização remanescente e o  campo coercitivo dependem de como o material foi saturado. 

Alguns materiais possuem campo coercitivo baixo e saturam muito rápido e são chamados de 

materiais moles e não dependem da velocidade da saturação. Mas para um material considerado 

duro, o valor da magnetização remanescente será diferente para cada velocidade de saturação, à 

medida que a saturação for lenta a magnetização será maior. Observando o gráfico acima 

constatamos que quanto maior a área do ciclo, mais duro será o material  por que apresenta 

maior energia armazenada. Uma teoria importante sobre o ordenamento magnético nos 



Raul Santos Silva 

 

28 

ferromagnéticos  foi postulada por Pierre - Weiss observando o magnetismo remanescente e 

espontâneo existente nos ferromagnéticos, onde as suas hipóteses foram: o material pode ser 

partilhado em regiões minúsculas chamadas de domínios magnéticos, com magnetização 

espontânea e individualizada e a outra hipótese apontada  por ele é o fato de existir um campo 

efetivo chamado de campo molecular que resulta da interação que existe entre os spins  de um 

determinado sítio com os seus spins vizinhos  no material. A interação responsável por deixar os 

momentos magnéticos  alinhados é a interação de troca  mostrada por Heisenberg  que é uma 

interação   quântica onde  para cada elétron do material existe uma função de onda associada  e  

para  elétrons tratamos estes como indistinguíveis e utilizaremos a Estatística de Fermi - Dirac , 

mas para sólidos   que são  considerados distinguíveis será utilizada a Estatística  de  Maxwell – 

Boltzmann com  a seguinte condição:  Para J  > 0 teremos um tripleto com (S = 1)  e existirá o 

paralelismo entre os spins,  para J < 0, teremos o singleto (S = 0) e os spins estarão  antiparalelos. 

Concluímos então que se a troca for positiva o sistema é ferromagnético e para trocas negativas o 

sistema é antiferromagnético. O modelo de interação de troca que iremos trabalhar será o modelo 

de interação de troca localizado que é mais indicado para materiais isolantes e terras raras, e o 

modelo que  representa melhor esta interação é  o modelo do Hamiltoniano de Heisenberg que 

foi introduzido em 1928 e de uma forma geral pode ser visto como uma generalização do modelo 

de Ising e  adotaremos este modelo para os nossos trabalhos, onde temos   numa direção  dois 

sentidos, onde se faz um somatório entre os primeiros vizinhos. 

 
Si é o spin no sítio i, Sj é o spin no sítio j e Jij é a integral de troca que ocorre pela superposição 

de funções de onda  representadas por  com seus respectivos índices de troca i e j como 

também tem os seus respectivos conjugados e é cada um para o seu respectivo elétron 1 ou 2  e 

teremos duas situações que podem ser observadas:  

 Para Jij  positivo, quando os spins estiverem alinhados em paralelo, a energia é mínima 

entre os vizinhos, é o que caracteriza  o ferromagnetismo. 

 Mas para Jij negativo, quando os spins estiverem alinhados antiparalelamente, a energia é 

máxima caracterizando o antiferromagnetismo.   

O campo efetivo proposto por Weiss é proporcional à magnetização adquirida pelo sistema, para 

valores abaixo de TC, o efeito deste campo efetivo é grande e a amostra é ferromagnética, mas 

para temperaturas acima de TC, a temperatura influencia completamente o campo e o material 

torna - se um paramagnético. A equação para campo efetivo é dada por: 

 



Raul Santos Silva 

 

29 

Onde H é o campo aplicado, λM  é o campo molecular, sendo λ uma constante que depende do 

material, quase independe da temperatura para a maioria dos casos. Para altas temperaturas,  com 

T > TC , a susceptibilidade será dada pela  equação  abaixo, com o campo magnético sendo o 

campo efetivo. Sendo Θw = λC  a temperatura de Curie paramagnética. 

 

 
A Equação (3.20) é chamada  lei de Curie – Weiss. 

 

3.2.4 - Antiferromagnetismo 

Estes materais não tem magnetização espontânea macroscópicas a baixas temperaturas, para 

temperaturas  abaixo  da temperatura de Néel  TN  os valores da susceptibilidade e da 

magnetização são diretamente proporcionais a temperatura, quando esta tende a zero a 

magnetização e a susceptibilidade  reduzem também. O  pesquisador Néel propôs uma teoria   

baseada na teoria de  campo molecular  introduzida por Weiss. Para  um material deste tipo 

temos duas sub – redes  ordenadas mas com as direções dos spins opostos  a resultante da 

magnetização é nula. A figura abaixo representa um material antiferromagnético. 

 

Figura 3.2 – Material antiferromagnético YMn2Ge2 para temperaturas abaixo da temperatura de Néel. 

Fonte: BUSCHOW, 2004. 

Para um material antiferromagético em  temperaturas acima da temperatura  de Néel ele passa a 

ser paramagnético. A  temperatura  de Néel geralmente será abaixo da temperatura ambiente. 

Quando submetemos um material antiferromagnético a um campo magnético muito intenso, os 

seus domínios se alinham paralelo ao campo e ao mesmo tempo se alinham em paralelo  com os 
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domínios vizinhos onde o seu antiferromagnetismo é superado.   

 

3.2.5 - Ferrimagnetismo 

São materiais  que são aparentemente ferromagnéticos e tem magnetização espontânea não – 

nula  abaixo da  temperatura crítica Tc. Como exemplo temos a magnetita com as seguintes 

fórmulas: Fe3O4, Fe
2+

O, Fe2
3+

O3, ao analisar a estrutura cristalina destes materiais  vemos que há  

interações de supertroca entre os pares de íons para os diferentes sítios, possuem 

antiferromagnetismo dominante onde  nota – se pela   temperatura de Curie – Weiss negativa. 

Fazendo  os íons se alinharem  antiparalelamente entre si e outros se alinharem paralelamente 

entre si, em que resulta num spin total (S = 2) por molécula. Experimentalmente este fenômeno 

foi confirmado por difração de neutrôns polarizados. Este  comportamento da matéria  é o  

ferrimagnetismo onde os momentos magnéticos não possuem mesma intensidade para sentidos 

opostos o que não anula a magnetização. A figura abaixo ilustra o que ocorre neste caso. 

 

Figura 3.3 –  demonstração  do comportamento de material ferrimagnético  

 

3.3 - Íons Terras Raras  

Estes  elementos químicos  na tabela periódica estão localizados no grupo dos lantanídeos, com 

início no lantânio e fim no lutécio, além do Escândio e do Ítrio, classificados segundo a IUPAC 

(União Internacional de Química Pura e Aplicada). Estão  em toda a crosta terrestre, alguns  são  

raros  mas   a maioria  pode ser encontrada em abundância. Podemos atribuir a eles como 

característica eletrônica que o estado de oxidação   +3 é estável e podem ser divalentes ou 

trivalentes. Terras raras vem de como os primeiros elementos foram encontrados, na forma de 

óxidos  (chamados de ´´ Terras ´´)  com as  propriedades muito semelhantes possuem o  nome 

raros, em especial os lantanídeos. Por causa de sua configuração eletrônica, estes elementos tem 
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propriedades semelhantes como exemplo: bandas estreitas de absorção e emissão, estados 

excitados de longa duração e pequenos deslocamentos do tipo Stokes (diferença dos espectros de 

emissão e de absorção). Todos os terras raras com exceção do escândio e do Ítrio derivam da 

configuração eletrônica do Xenônio (Xe)  em seguida temos o preenchimento a partir da camada 

4f que com exceção do Lantanío e do Lutécio os outos elemetos tem essa camada incompleta. Os 

elétrons 4f determinam os estados eletrônicos a serem  estudados e estão  na parte mais interna 

do íon, e  são protegidos das interferências externas através das camadas 5d e 6s, assim  os 

elétrons da camada 4f serão como átomos livres. Quanto maior o número atômico num material  

maior será o seu raio atômico,  onde ao adicionar mais elétrons aos níveis mais altos de energia  

dá um   equilírio ao efeito de contração pelo aumento da carga do núcleo. Nos lantanídeos onde 

possuem elétrons na camada 4f quanto maior o número atômico maior será a carga nuclear 

efetiva, e isso reduz o volume do átomo pela atração das cargas, essa redução do tamanho do 

átomo associado ao aumento do número atômico é conhecido como contração lantanídica. Estes 

elementos  se parecem quimicamente mas são diferentes  nas propriedades físicas. Estes 

elementos para temperaturas   maiores que  TC são paramagnéticos, mas para baixas 

temperaturas tem determinado  ordenamento magnético. Existem algumas forças responsáveis 

pelas interações dos íons terras  raras e podemos citar: As interações coulombianas entre os 

elétrons e o núcleo; A interação spin – órbita; A interação hiperfina nuclear; E a interação 

quadrupolar. As propriedades magnéticas são controladas geralmente pelos elétrons da camada  

4f. Abaixo teremos estes  elementos  com as  configurações  eletrônicas básicas, e a 

representação do estado fundamental do íon ionizado triplamente obedecendo a regra de Hund.   
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Tabela 1 – Elementos terras raras seguindo a regra de Hund. 

A regra de Hund, em geral mostraremos as 3 regras principais:  

1º. Regra : O valor máximo do spin total  S segue o princípio de exclusão de Pauli. 

2º. Regra : O valor máximo do momento angular orbital L obedece tanto a primeira regra já 

citada como ao princípio de Pauli.  

3º. Regra : O momento angular total  J seguirá a seguinte regra para os valores que devem 

ser assumidos: 

 J = ∣L - S∣, se a camada estiver com menos da metade dos elétrons preenchendo - a. 

Temos um acoplamento anti – paralelo e são os chamados terras raras leves. 

 J = ∣L + S∣, se a camada estiver com mais da metade dos elétrons preenchendo – a. O 

acoplamento é paralelo e os terras raras são chamados pesados. 

 

3.3.1– O Elemento Lantânio (La) 

Elemento químico de número atômico 57 de massa atômica 138,9 u é um terra rara, lantanídeo 

pertence ao grupo IIIb na classificação da tabela periódica,  primeiro elemento na série onde  

carrega o seu nome no grupo dos lantanídeos. À temperatura ambiente se apresenta no estado 

sólido. Metal de  transição interna  branco prateado, com certa maleabilidade e ductibilidade, 
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mole pode ser  cortado é o metal mais reativo no grupo dos terras raras, oxida facilmente em 

contato com o ar e possui configuração eletrônica  [Xe] 5d¹ 6s²,  a sua descoberta ocorreu em 

Estocolmo na Suécia pelo pesquisador Carl  Gustav Mosander o nome do elemento se deu de 

origem grega  lanthanein  que quer dizer “estar escondido” e foi descoberto em 1839 onde o 

pesquisador Mosander através da extração do novo elemento do nitrato de cério com impurezas 

Ce(NO3)3  batizou - o com o nome  atual  após  obtê – lo   do óxido de Lantânio  La2O3. Em  

1923 o Lantânio finalmente foi isolado através de técnicas de troca iônica. Possui uma densidade 

de  6146 kg / m
3
,  ponto de fusão de 1191K  e ponto de ebulição de  3737K, tem configuração 

eletrônica básica dada por 4f
 
 
0 

, com  L = 0, S = 0 e J = 0, para o estado fundamental do íon R
3+ 

 

temos a seguinte configuração 
1
S  e  apresenta toxidade entre baixa e moderada. 

 

3.3.2– O elemento Disprósio (Dy) 

O número atômico é 66 é um lantanídeo, tem peso atômico de   162,50 g.mol
-1

  com um ponto de 

fusão de 1410 ºC e  ponto de ebulição de 2567 º C, com densidade de  8,53 g. cm
-3

 , possui   cor 

branca  prateada, é maleável e muito mole, foi descoberto pelo cientista francês Boisbaldran em 

1886, por ser muito instável é difícil de encontrar na forma pura, a primeira vez que consta na 

literatura em que foi isolado na forma pura foi  em 1950 pela  Speeding & Associados através do 

desenvolvimento de técnicas metalográficas por redução e troca entre íons, o nome Disprósio 

vem do grego “dysprositos” e o seu significado é difícil de chegar,   no estado fundamental tem a 

configuração eletrônica [Xe] 4f
10

 6s
2
 , onde quando o cátion perde 3 elétrons apresenta a 

seguinte configuração [Xe] 4f
9  

. As configurações dele no estado fundamental são: S = 5 / 2, L = 

5 e J = 15 / 2. É  paramagnético e temperatura de Curie em torno de 88K. É um metal pouco 

reativo e  tem uma certa estabilidade quando em contato com o oxigênio  do ar em temperatura 

ambiente, mas se aquecido é muito reativo e reage bruscamente com o ar, além disso ele sofre 

rapidamente com contaminação por  impurezas onde afeta as suas características físicas e 

químicas, possui um alto potencial industrial e um bom poder magnético por isto o grande 

interesse por ele nas  pesquisa e  também por ser difícil de ser manipulado. 

 

3.3.3 – Magnetismo em Terras Raras 

O Magnetismo dos lantanídeos é notado pela subcamada 4f  que está incompleta na maioria 

deles. O estudo das propriedades magnéticas nestes compostos se deu por volta de 1930 quando 
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foi descoberto o ferromagnetismo no Gd  quando investigava – se o paramagnetismo nos terras 

raras pesados. A  teoria quântica do magnetismo foi observada  em 1932 com a publicação do 

pesquisador  VAN VLECH, J.H., ( The Theory of Eletric and Magnetic Susceptibilitie) , onde 

permitiu que fosse calculada a susceptibilidade magnética para íons terras raras isolados. Na 

mesma década de 30 ainda foi iniciado o estudo do ferromagnetismo no Gd e foi determinada a 

temperatura de Curie nos terras raras pesados. Na década de 50 foram detectadas anomalias de 

origem magnética e também da capacidade térmica nos terras raras leves. Em 1951  iniciou – se 

os estudos teóricos sobre o magnetismo em terras raras e foi onde sugeriu – se que ao invés de 

estudar apenas os momentos magnéticos localizados deveriam também  ser estudados os  

acoplamentos  indiretos dos elétrons de condução do meio. No ano de 1954 os pesquisadores 

Ruderman e Kittel por meio da publicação Indirect Exchange Coupling of  Nuclear Magnetic 

Moments by Conduction Electrons  mostraram a quantificação do acoplamento entre os 

momentos nucleares e os elétrons livres de um gás. Já os pesquisadores T. Kasuya e K. Yosida  

em 1957 fizeram um estudo para os momentos eletrônicos localizados. Fizeram a junção dos 

estudos realizados pelos quatro pesquisadores  e formularam o modelo  RKKY ( Ruderman, 

Kittel, Kasuya e Yosida ). Também podemos destacar os trabalhos de Stevens com o método de 

Operadores equivalentes que tem o seu nome, como também destacamos os trabalhos de Mason 

com o efeito magnetoestático e  o trabalho de Zener que mostra a dependência da anisotropia 

magnética com a temperatura. O estudo do magnetismo clássico nos elementos  terras raras teve 

início em meados de 1957 com medidas de magnetização em monocristais de Dy  com o 

objetivo de estudar as propriedades dos elementos terras raras pesados. Na década de 70  

pesquisas feitas no Pr  tiraram  as dúvidas que existiam  sobre a excitação de campo cristalino e 

a excitação magnética, e foi proposto um esquema para o campo cristalino aceito até  hoje   isso 

só foi possível com o uso da técnica de difração de nêutrons onde  propôs o ordenamento 

magnético. Observando  as  camadas  4f  incompletas nos  terras raras,  são preenchidas 

parcialmante entre o La  ao Lu,  onde elas são  responsáveis  pelas propriedades magnéticas 

conhecidas nos terras raras, abrindo exceção para o Ce, Eu e Yb, todos os outros terras raras tem 

estado trivalente, a exceção observada nestes três elementos citados vem da mecânica quântica. 

Para entender melhor o spin, o momento angular orbital e o momento angular total dos íons 

terras raras deve  ser observada a regra de Hund. No caso dos íons R
+3  

o momento magnético é 

dado por     para o estado paramagnético e para os estados ordenados usamos    

sendo que  gJ  é o fator de Landé,  µB é o magneton de Bohr e J é o momento magnético total.  
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 3.4  –  Campo Cristalino  

Faremos o estudo dos terras raras  imersos em uma rede cristalina. Observemos que sistemas 

magnéticos  com momentos magnéticos intrísecos tem na sua composição elementos de 

transição com camadas d ou  elementos terras raras que possuam a camada 4f  incompleta. Para 

analisar este modelo usaremos o modelo de campo cristalino (chamado também de modelo de 

campo elétrico cristalino). O campo cristalino tem as seguintes característica: os íons magnéticos 

se localizam  na banda de valência e  consideramos que o potencial do campo é uma pertubação 

da configuração eletrônica que ocorre no íon livre,  outro aspecto  considerado é o efeito 

exclusivamente eletrostático onde apenas temos o potencial elétrico causado por íons da 

vizinhança. Nos terra rara com a camada 4f  incompleta  os  elétrons estão  confinados no  

interior do átomo, e são blindados parcialmente pelas camadas  5s
2
5p

6
, esta condição de 

blindagem faz com  que o CEF não seja tão intenso e predomina a interação spin – órbita (L . S). 

Quando a energia do campo cristalino tiver um valor menor que a separação entre os multipletos 

Spin – Órbita o Campo Cristalino é considerado fraco.  Sendo assim J é um número quântico 

bom a fim de estudos onde a sua degenerescência é quebrada na presença do CEF, este campo é 

responsável pela anisotropia magnética que  mostra  a melhor orientação dos momentos 

magnéticos ordenados localizados nos sítios dos íons  terras raras , ou seja ,  a  direção de fácil  

magnetização. O campo cristalino é atuante na parte elétrica do íon magnético e altera a sua 

densidade de carga, como também reduz o valor do momento magnético, comparado com o 

valor de momento para um íon livre. Observando  os íons de metais de transição  teremos  que  

não tem blindagem dos elétrons 3d por isso o CEF tem influencia acentuada em relação ao 

acoplamento spin – órbita e vemos que o L (Momento Angular) se comporta como que se fosse 

igual a zero ou constante  o que é conhecido como quenching  do  L   fazendo assim com que o J 

não seja um bom número quântico para o caso, pois predomina o número de spin S. Os  i 

elétrons da respectiva camada poderão ser somadas conjuntamente,  isso tanto em relação  ao S 

como  em relação ao L cada um com seu respectivo somatório para os i elétrons, sempre 

seguindo a regra de Hund, o momento angular total é dado por  J = L + S que resulta   na camada 

incompleta  4f. O acoplamento Spin – Órbita  determinará as diretrizes para a adição entre L e S, 

e isto indica que tanto L como S são antiparalelos para cada camada incompleta  em mais da 

metade  e de  maneira análoga serão  paralelos se a camada estiver incompleta em menos da 

metade. Poderemos calcular o momento magnético efetivo de cada elétron ou mesmo do  íon 

pelo magneton de Bohr, sendo g o fator de Landé. Quando os elétrons magnéticos de uma 

camada são pouquíssimo afetados pela blindagem eletrostática provocada pela distribuição das 



Raul Santos Silva 

 

36 

cargas dos íons das vizinhanças do sólido teremos que as 2J + 1 autofunções do estado inicial 

serão degeneradas e o efeito do campo efetivo cristalino causará um aumento da degenerescência 

que como consequência é quebrada pela ação deste campo e a degenerescência para o estado 

fundamental que é regida pela regra de Hund é removida levando em conta também a simetria do  

cristal. E o momento angular total, J, será alterado e consequentemente o valor do momento 

magnético do íon. Isso se não houver superposições entre as funções de onda dos elétrons da  

camada 4f e nem mesmo da distribuição das cargas dos elétrons das vizinhanças, poderemos 

então considerar os elétrons como cargas puntiformes e poderemos estudar o caso como na teoria 

de campo cristalino. O modelo de teoria molecular é mais interessante mas seus cálculos são 

extremamente complicados. O modelo de campo cristalino é mais  simples e  dá um forte 

esquema que permite descrever as propriedades espectroscópicas, magnéticas e várias outras 

características dos terras raras. Num sólido cristalino cada íon sente a presença de outros íons 

vizinhos da rede. Cada íon cria um campo eletrostático que altera a densidade de carga deste, 

este campo gerado pelos átomos vizinhos é chamado de campo elétrico cristalino. Sendo que a 

magnitude depende da simetria do local estudado. O campo cristalino é responsável pela 

anisotropia do sistema, ou melhor dizendo, para cada direção do campo magnético aplicado num 

certo eixo do cristal terá  uma resposta diferente, e este campo cristalino  ainda é responsável 

pela  quebra da degenerescência do momento angular total nos terras raras. A teoria de campo 

cristalino considera a interação eletrostática entre os íons através de seus elétrons, e podemos 

representá - lo usando o potencial coulombiano onde ele irá representar a simetria cristalina do 

material que é diretamente proporcional a soma das cargas e inversamente proporcional a 

distância entre os íons terra rara da rede, onde qj é a carga do  j – ésimo íon vizinho ligante, que 

está no ponto Rj que gerará a interferência no ponto r que será a posição do elétron 4f  no espaço. 

Esta equação satisfaz a Equação de Laplace e permite que seja expandida em harmônicos 

esféricos e é dada a seguir. 

 
O comportamento magnético dos materiais dependerá dos elétrons desemparelhados, ou seja, 

que sejam de camadas que não estejam completamente preenchidas, se os elétrons forem 

itinerantes. Utilizaremos modelos simples para desenvolver a descrição do magnetismo para 

primeiras aproximações. Temos como exemplo vários átomos individuais dentro da estrutura 

cristalográfica e com configuração de elétrons bem complexa, onde cada elétron possui  

momento magnético localizado e é descrito o modelo do magnetismo localizado. Fazendo os 

elétrons passarem de um átomo a outro, geralmente eles estão no estado funadmental e  temos 
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uma maneira de transportar  informações sobre os estados  magnéticos dos átomos de um a um. 

O modelo atômico de magnetismo localizado tem  caracterização da correlação atômica entre 

seus elétrons. A interação dos átomos não destrói a característica atômica de configuração dos 

elétrons  e  usaremos este sistema em  terras raras. Após escrever o potencial coulombiano  em 

seguida a sua Hamiltoniana de campo cristalino  que  será a soma da energia potencial destes 

elétrons desemparelhados, onde  em metais  na sua rede cristalina estão os íons que possuem  

outros íons na sua vizinhança, quando trabalhamos com campo cristalino tratamos este como 

pertubação  do multipleto fundamental, sendo que a influência deste  é menor que a interação 

spin – órbita, o campo cristalino  tem a função de quebrar a degenerescência no estado 

fundamental em compostos magnéticos dos terras raras, e interfere no comportamento magnético 

destes materiais escreveremos  o hamiltoniano do campo cristalino da seguinte forma:  

 
Apartir dos  harmônicos esféricos, vamos  expandir esta Hamiltoniana onde  teremos  que os 

coeficientes da expansão são dados por  que são os parâmetros do campo cristalino efetivo de 

ordem n e dependem da simetria do cristal  e as funções  são os harmônicos esféricos. 

 
Utilizamos então o modelo de cargas pontuais, com os coeficientes de expansão citados, e 

tomaremos a soma de todos os íons vizinhos, que estão nas posições (Rj, Θj, ϕj ), e poderemos 

escrever   a seguinte equação:  

 
Esta Hamiltoniana pode ser representada por uma matriz para  encontrarmos  os auto – estados  

do íon livre e depois poderemos diagonalizá - la e  em seguida encontraremos os autovalores e as 

autofunções do Campo Cristalino. Utilizaremos os harmônicos tesserais e ainda o teorema de 

Wigner – Eckart que faz uma associação entre os elementos de matriz dos operadores com os 

termos de matriz dos operadores do momento angular, podemos escrevê  - los da seguinte forma 

 ( ) nkn f r k G n f J k  sendo que nkG  é constante dependente apenas do estado  k  e do 

estado n . Escreveremos com os operadores de Stevens que é o melhor  método  para obter os 

elementos de matriz do Hamiltoniano de campo cristalino. E a equação será dada por: 

 
Quando o estado for  4f  os termos dos harmônicos esféricos não terá termos com valores de i’ > 
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2i ( i = 3 ). E  os valores da matriz com n > 2l serão nulos em razão da  ortogonalidade dos 

harmônicos e teremos a expansão destes até a sexta ordem. Já para os operadores  os 

elementos da matriz serão nulos para os estados   e também   se atenderem a seguinte 

condição i’ + i’’+ n = deve ser par, sendo ainda i’ = i’’  o hamiltoniano não terá termos ímpares. 

Aplicando o método dos Operadores de  Stevens teremos que os harmônicos esféricos serão 

expressos em coordenadas cartesianas, e será representado  pela função, f (x,y,z)    em seguida 

faremos a substituição de algumas variáveis  x →JX , y → Jy  e z → JZ , onde  aplicamos as  

regras de não - comutação de operadores para os momentos angulares e ainda teremos que 

substituir os produtos dos termos x, y e z por uma fórmula que tenha as combinações dos Jk (com 

k = x,y,z)  em  seguida será feita a divisão pelo número de permutações, para não haver 

multiplicidade. Teremos um operador constituído das propriedades de transformações de rotação 

dos harmônicos esféricos. A hamiltoniana dada pela equação (3.28) é reescrita pelo método de 

função de operadores de  Steven e a equação será:  

 
O fator de multiplicidade é dado pelo Θn que serão os fatores de Stevens αJ , βJ, γJ , para cada 

cada valor multiplicativo de 2ª, 4ª e 6ª ordem, seguindo  a ordem, sendo o número quântico 

orbital dos elétrons da camada parcialmente cheia, considerando  (Θ2 = αJ , Θ4 = βJ , Θ6 = γJ)  e 

  o raio dos elementos terra raras  da camada 4f que é o valor esperado da nésima – potência 

de R n, m. Sendo dado que  
 

  são os operadores equivalentes de Stevens de ordem n  e se 

encontram já tabelados e são expressos em termos dos operadores de momento angular total  J 

do íon. Com  manipulação de fórmulas podemos através da equação (3.31) chegarmos a:  

. Chamamos este termo de parâmetros de campo cristalino onde geralmente só 

obtemos por análise de dados experimentais  de magnetização e de medidas de calor específico 

por exemplo, e fazendo a substituição na equação (3.31) teremos a seguinte equação: 

 
Estes    conhecidos como parâmetros de campo cristalino  determinam a 

escala de separação entre os níveis energéticos, vemos que este m

nB  é  função do raio médio   

relativo a potência n, exemplo se n = 4 é o raio de quarta potência do elétron magnético. 

Observamos também que o m

nB  é função  de θn  e vai ser uma constante para cada ordem, será 

um valor fixo para cada n, ou seja, para n = 4 terá um valor fixo, já para n= 6 terá um outro valor 

fixo e que dependem de  J e  para cada íon terá  um valor diferente,  dependerá do valor de l e da 
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quantidade de elétrons da camada  f ,e é  considerada uma notação reduzida dos operadores de 

Stevens. E  m

nB  depende de m

nA  que são os parâmetros do campo cristalino e tem a função de 

caracterizar o potencial para o CEF e não dependem de J dependem apenas de m e de l. Para um 

valor de J definido os operadores em equivalência são conhecidos. O Hamiltoniano para  campo 

cristalino é descrito por  pontos que mostram a simetria cristalográfica local que o terra – rara 

ocupa e  dependerá das variações de orientações do sistema de coordenadas em relação à direção 

cristalográfica. O número de parâmetros de um campo cristalino não depende da escolha do 

sistema de coordenadas. Se os terras raras num cristal  ocupam sítios diferentes  terá assim  o 

mesmo número de simetrias diferentes seguindo as respectivas localizações, e  a simetria local 

do elemento terra rara deve ser diferenciada da classe de cristalografia. Para um ponto local 

temos que o Hamiltoniano  terá termos que não variam  nas operações de simetrização do grupo 

localizado, e apenas os termos de representação irredutível da região de ponto local terão 

influência e estarão na Hamiltoniana. Para sistemas de  simetria maior   usaremos menos 

operadores para  o campo cristalino, se este for tetragonal  como é um dos nossos casos  

expandiremos a equação (3.32)  para a estrutura tetragonal assim: 

 
Para o  sistema de simetria cúbica teremos a seguinte equação: 

 
O Hamiltoniano do campo cristalino  será determinado pela região do grupo de ponto local do 

sítio em que o terra – rara  ocupa  seguindo a orientação das coordenadas em relação ao eixo 

cristalográfico. Da equação observamos os termos dos parâmetros para o campo cristalino B4  e 

B6 que  mostraremos na tabela abaixo, com distribuições  de cargas para  simetria cúbica. 

 

Tabela 2 – Parâmetros para B4 e B6 de uma simetria cúbica. 

Através dos operadores da mecânica quântica de levantamento e de abaixamento onde são 

relacionados por JX  e JY  e também usaremos  Jz como também J
2
  e consideraremos a seguinte 

relação: J± = Jx ± iJy que são os operadores de criação e de aniquilação para os parâmetros 

quânticos, onde  cada operador deste agirá não apenas num elétron separado mas sim nos 

elétrons da camada  4f . E não devem comutar entre si. E escreveremos estes operadores assim: 
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Expandimos os termos para segunda, quarta e sexta ordens, com dependências do número 

quântico orbital l, dos n’ que serão os números de elétrons envolvidos na camada estudada e 

dependem de  J. Onde  a interação spin – órbita for pequena e a interação do campo cristalino for   

maior então  no lugar de cada J dos operadores de Stevens substituiremos por L vemos que  é o 

momento angular quem predomina nestes casos. Como só tivemos expansão até  seis termos já 

mostrados na equação (3.33) este limite é dado por um conjunto de regras que selecionam os 

termos baseado na ortonormalidade dos harmônicos esféricos.   

 

 

3.4.1 – Consequências  dos  efeitos do campo cristalino 

Da hamiltoniana do campo cristalino do multipleto fundamental  temos que pelos  efeitos do 

CEF não pode ser  criado um estado que não seja magnético como estado fundamental  em terras 

raras. Para alterar o número do nível de energia excitado temos que a energia térmica deve ter o 

valor da variação do campo cristalino. A entropia  leva em conta a  alteração dos níveis de 

energia térmica do campo cristalino  e faremos  a derivação da energia livre de Helmholtz dada a 

seguir:  

 
Retirando o termo do somatório e também l  na equação acima a  derivada será dada por:  

 
Fazendo N o número total de íons envolvidos no processo, Ei são energias dos níveis de campo 

cristalino, Z é a função de partição correspondentemente temos    . Podemos 

achar o calor específico através do Campo Cristalino da seguinte forma: 
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Analisando a curva de calor específico em função da temperatura veremos que a contribuição do 

campo cristalino provoca anomalias na curva. Com picos que serão analisados criteriosamente. 

 
Sendo Δ  a variação de energia, R é a constante Universal dos gases (R = 8,3144 J/mol K) e g  é 

a degenerescência (diferença do estado excitado e fundamental). Observamos que  aumentou a 

entropia por causa do aumento dos níveis térmicos acessíveis onde o seu limite magnético  é 

dado por Rln (2J+1) que  é associado ao campo cristalino. Se variarmos os parâmetros de campo 

cristalino podemos modificar a temperatura de ordenamento magnético como também a direção 

do momento magnético em  num   sistema.  

 

 

3.5 - Interações de Trocas magnéticas  

 

Temos  interações que ocorrem eletrostaticamente entre os elétrons de camadas externas dos íons 

próximos onde estes  sofrem pertubações como por exemplo por: campo cristalino que ocasiona 

divisões nos níveis de energia quebrando a degenerescência destes níveis. A energia de troca ou  

exchange decresce rapidamente e depende da distância entre os íons   decaindo  

exponencialmente muito mais rápido que a interação coulombiana. Temos que a interação de 

troca é de curto  alcance e a interação dipolar é de longo alcance. 

 

3.5.1 – Interação de dupla troca  

Em manganitas foi observado que há valências  mistas nos átomos de manganês e  através da 

transferência de elétrons entre os orbitais do oxigênio foi atribuída uma explicação para o 

ferromagnetismo e para a condutividade metálica pelo  mecanismo de dupla troca proposto por 

Zener [57]. Segundo a hipótese de Zener [57]  essas duas propriedades descritas anteriormente se 

deve ao fato de os elétrons nos átomos de manganês Mn
+3  

 e Mn
+4

  poderem transitar entre estes 

e o oxigênio  que será o átomo mediador. Observando que nas manganitas este mecanismo 

ocorre pelo acoplamento das camadas incompletas dos átomos de manganês. 

No mecanismo de dupla troca descrito por Zener [57]  temos um elétron se transferindo de um 

íon Mn
+3 

para o íon de oxigênio O
-2 

 onde este transfere um elétron para o Mn
+4 

 sendo todos 
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estes vizinhos entre si e os Mn devem estar acoplados ferromagneticamente daí chamamos esta 

interação de dupla troca. Ilustrando melhor teremos  os átomos aqui tratados da seguinte forma: 

Mn 
+3 

– O
-2 

– Mn
+4

  e  Mn
+4 

– O
-2

 – Mn
+3

 onde estes são degenerados se os spins de seus 

respectivos elétrons das camadas d forem paralelos e satisfazerem a regra de Hund. A 

movimentação dos elétrons no sistema irá mostrar se os spins dos íons do Mn não estão paralelos 

ou até mesmo se as ligações entre os dois íons de Mn e O não estiverem plenamente alinhadas e 

concluímos assim que esta interação de dupla troca geralmente é para materiais ferromagnéticos 

e as interações de super – troca geralmente são para materiais antiferromagnéticos [57]. Portanto 

temos  uma equação para a condutividade atrelada a este ferromagnetismo [57]  e será dada por: 

 
 σ é a condutividade elétrica, e é a carga eletrônica, x é a dopagem do composto, a distância entre 

os íons de Mn, Tc é a temperatura crítica, h é a constante de Planck e T é a temperatura atual. 

3.5.2 - Interação de Troca RKKY 

 

É uma Interação  de  troca indireta, pela teoria uma troca direta seria aquela em que os elétrons 

de  átomos  magnéticos vizinhos interagem entre si sem intermediários, nos terras raras  pelo  

fato das funções de onda dos elétrons   4f  se  estenderem a distâncias menores do que as 

distâncias interatômicas, mas aqui levaremos em conta as  interações de troca indiretas que são 

mais interativas entre estes  átomos e que é ocasionada pelos seus elétrons de condução.A 

interação RKKY que  é a principal forma de ordenamento magnético dos íons que se comportam 

como íons localizados principalmente em terras raras, vemos o íon terra rara que está em um 

ponto polarizar os elétrons da banda de condução  que se acoplam a outro íon da rede em outro 

ponto. Estes elementos  possuem os seus elétrons 4f  blindados pelas camadas s e p. Nesta 

interação que os momentos magnéticos localizados que estão  em um imenso mar de elétrons de 

condução polariza os spins destes elétrons e  estes se acoplam aos momentos magnéticos dos 

elétrons vizinhos resultando em um acoplamento entre estes   momentos  que não interagiam 

diretamente entre si. Esta interação pode explicar a existência de regiões antiferromagnéticas de 

curto alcance. A sua Hamiltoniana será: 

 
J  é o operador momento angular total,  KRKKY   é o  parâmetro de interação de troca  entre os 

dois íons  nos sítios m e n. A hamiltoniana dada é  para os íons  que   interagem via interação  

RKKY de potencial oscilante  periodicamente na fase paramagnética. E   o  seu KRKKY  é   dado 
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por: 

 

Se nc  é a densidade de elétrons de condução, Jsf, é a interação de troca dos momentos magnéticos 

e entre os elétrons de condução. ɛF é a energia de Fermi, kF é o raio da esfera de Fermi, r é a 

distância de separação entre os íons magnéticos. Quando definimos os vetores de propagação 

magnética a interação  RKKY é  responsável pelo ordenamento de longo alcance e a anisotropia 

assim  será determinada pelo efeito do campo cristalino CEF, que vai se refletir na orientação 

dos momentos magnéticos no sítio do íon. Quando  tem um campo cristalino, a degenerescência 

do estado fundamental  seguirá  a regra de Hund e  vai  ser  removida,  onde isso  vai determinar 

a simetria do campo elétrico cristalino que este pode influenciar o comportamento da 

temperatura de Néel, ou mesmo  influenciar na formação de fases metamagnéticas para baixas 

temperaturas, quando há alta competição com energias de interação RKKY  pode ter distorções 

nas modulações do spin. Quando o íon é posto próximo a um campo cristalino perde – se a 

degerescência pela presença dos campos elétricos  no entorno provocando uma separação entre 

os níveis de energia. Vemos que  a degerescência  das autofunções  dependem  da simetria do 

campo cristalino. Matematicamente para entender melhor o caso podemos estudar teoria de 

grupos o que não foi focado neste trabalho. 

 

3.6 – Interação Spin – Órbita 

 Na interação  spin -órbita  teremos  que o momento angular de spin de um elétron livre depende 

do fator de separação conhecido como fator de Landé g = 2,00232. Mas  quando o elétron está 

ligado ao átomo pode ser que o elétron assuma valores de momento angular orbital não nulo, e  

há o acoplamento com o momento de spin. Levaremos  em conta a regra de Hund onde temos 

que esta interação é uma perturbação dos termos S e L , para L e S separados  não há a 

conservação destes momentos, mas se trabalharmos com o momento angular total J  então este é 

conservado. Os estados  L e S  quando estão separados através de níveis de energia com valores 

de J diferentes  cada nível chama – se  multipleto. Na interação Spin – órbita pode haver mistura 

dos estados excitados com o estado fundamental que possui por hipótese  puro spin onde gera 

um momento orbital diferente de zero para o estado fundamental. A Equação  será dada por: 

 
Sendo que:                                

2

2 3

1

2 e

e

m c R
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Onde   λ  é a constante do acoplamento  spin – órbita efetivo, e é a carga do elétron, me é a massa 

do elétron, c é a velocidade da luz e R é o raio de órbita. Devido ao acoplamento spin – órbita 

temos que transições multipolares tornam – se sensíveis ao magnetismo de spins, assim quanto 

maior o acoplamento  teremos uma sensibilidade maior para a polarização de estados excitados. 

 

3.7 – Estruturas de Compostos Intermetálicos 

Os  compostos aqui utilizados são intermetálicos  de fases ordenadas de mais de um elemento 

metálico, onde ocupam posições definidas na estrutura da rede cristalina e estáveis com 

proporções iguais de estequiometria para temperatura ambiente ou intermediária. Estes 

compostos apresentam uma estrutura no arranjo atômico  mais longa e mais ordenada à 

temperatura ambiente. Em altas temperaturas é resistente mecanicamente com retenção para 

grande faixa de temperatura e com alta elasticidade. Podemos observar que pequenas alterações 

na microestrutura do material altera grandemente a sua tenacidade e sua ductibilidade.  Constitue  

classe de materiais única que consegue formar   estruturas cristalinas ordenadas com longo 

alcance  abaixo da temperatura crítica Tc .Possuem alto ponto de fusão, baixa densidade e boa 

resistência a altas temperaturas. 

 

3.8 – Sub – redes magnéticas 

Para falar de redes magnéticas devemos saber  sobre  aproximação de campo médio onde temos  

a interação de um íon com o  campo molecular gerado pelos n primeiros íons vizinhos, 

observando que J   é o momento angular total e J  é o valor médio termodinâmico do J . 

Tendo em vista um sistema magnético com  R  sub – redes  e possuindo R momentos 

magnéticos, J 
R
.  Aplicando um campo magnético temos que no equilíbrio termodinâmico o seu 

hamiltoniano pode ser escrito e  faremos  as seguintes considerações: que os íons de cada   sub – 

rede  são  idênticos e possuem equivalências entre si e  poderemos fazer uma aproximação de 

campo médio por íon  para simplificar os cálculos e obteremos a seguinte expressão: 

 
Considerando que os índices l  e  m  são índices  de  sub – redes,  λlm  são parâmetros de troca 

entre os íons magnéticos da rede, e faremos a seguinte consideração para  l ≠ m existe a interação 

de troca inter – redes  e   para  l = m  observamos que é a interação de troca intra – rede. Temos 
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que J 
l 
 representa os momentos magnéticos totais envolvidos e  gl   é o fator de Landè  de cada 

sub – rede. Este último termo é a Interação Zeeman que consiste no efeito de desdobramento 

das linhas espectrais, ou seja, é desfeita a sua degenerescência e ocorre através da aplicação  de 

um campo magnético que vai interagir com L de forma diferente para  elétrons de diferentes 

números quânticos modificando as suas energias em (2l + 1) níveis  e  encontraremos muitas 

configurações de mesma energia e após  a aplicação do campo  teremos várias energias o que faz 

aparecer muitas linhas espectrais,  na maioria dos átomos existem muitas configurações 

energéticas e ocorrem transições entre os diferentes pares de configurações corresponde a uma 

linha única, pela teoria quântica a mudança de frequência associada a essa linha espectral  mostra 

que houve uma variação do nível de energia de um dos estados  envolvidos na transição, estas 

transições entre os estados estão associadas a elétrons opticamente ativos, que são elétrons que se 

encontram na última camada do átomo, temos que quando há mais de um elétron envolvido na 

transição os seus estados atômicos serão construídos pelo spin total dos elétrons, que pode 

assumir valores inteiros ou semi – inteiros. Quando o spin total é nulo o efeito Zeeman pode ser 

explicado pela teoria clássica de Lorentz pois a única contribuição é do momento angular orbital 

do elétron e é chamado de efeito Zeeman normal, mas  quando esse spin total é diferente de zero 

só com a teoria quântica para explicar e foi chamado de efeito Zeeman anômalo. Da equação 

(3.46) teremos que h é o campo magnético externo, µB é o magneton de Bohr  temos também que 

µ0 é a  permeabilidade magnética no vácuo. Teremos  as seguintes considerações  se: λlm >  0 a 

interação é ferromagnética entre os  átomos do tipo l  e os átomos do tipo  m, e assim  os 

momentos magnéticos da sub – rede devem ficar paralelos entre si. Para λl,m < 0 a interação é 

antiferromagnética  entre  os átomos do tipo  l e do tipo m,e os momentos magnéticos tendem a 

ficar antiparalelos entre si. Z l,m ≠ Z m l. Os valores de  lJ   tem relação com a magnetização da 

sub – rede  que será dada pela fórmula l

l l l BM N g J    para sub – redes magnéticas teremos  

Nl = pl N   que são átomos magnéticos do tipo J 
l 
, sendo  N  o número de  átomos  magnéticos, pl  

será a fração de átomos magnéticos de cada sub – rede e o somatório destes para N valores será 

igual a 1. Temos que para um único íon o hamiltoniano efetivo pode ser dado da seguinte forma:  

 

Sendo  l lm l

m

h H M    e  também  
2

lm lm
lm

m l m B

Z

N g g





   que são parâmetros de troca 

normalizados e temos que  H = µ0h. Para l ≠ m  temos  Zlm > Zml  e haverá mais átomos tipo m 

que tipo l, ou seja Nm > Nl , os átomos de cada sub – rede são equivalentes.  A razão  Zlm / Nm  se 

mantêm constante e  assim γlm = γml. Para a função de partição  do ensemble canônico temos  
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k

k

Z e





  sendo  

1

Bk T
   , sabendo que kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e 

εk são os autovalores da energia do hamiltoniano visto  na  equação (3.47)  que será substituída  

no  εk  da função de partição do ensemble canônico e fazendo produtos entre as funções de 

partições levando em conta cada sub – rede e por meio de manipulações matemáticas adequadas 

chegamos a forma da função de partição de cada sub – rede em função de senos hiperbólicos:  

 

Com a função de partição  podemos obter  as grandezas termodinâmicas que nos interessar. 

Utilizando a equação (3.40)  que é a energia livre de Helmholtz  poderemos obter várias 

grandezas termodinâmicas como a magnetização e a entropia. Utilizaremos a equação (3.11)  que 

é a função de Brillouin considerando  seus componentes   pequenos     podemos  aproximar por:  

1
( )

3
J

J
B x x

J


    e isto  só  é  válido  para campos magnéticos baixos e para altas temperaturas. E  

temos  para a magnetização l
l l

C
M h

T
  ,Considerando ainda  

2 2 ( 1)

3

l l

l l B
l

B

p Ng J J
C

k

 
  , sendo kB 

a constante de Boltzman e Cl  é a constante de Curie para cada sub – rede. 

 

 

3.8.1 – Sistema com duas  sub – redes magnéticas no caso simples 

Para a magnetização total faremos um somatório  l

l

M M   que  estará em função da 

temperatura com um campo magnético  fixo  e  para  fazer  o cálculo da magnetização em função 

do campo magnético manteremos a temperatura fixa. Os campos moleculares hl  dependem do 

valor da  magnetização, mas não sabemos quem é h e nem M  e para encontrar estes  Ml da 

equação  (3.10) iremos supor valores até encontrar um valor de M em que a sua precisão 

numérica esteja num  valor determinado de erro em relação ao valor real de M, este método é 

conhecido como método autoconsistente, após encontrar um valor para M dentro da precisão que 

prevemos poderemos calcular o h, as curvas de magnetização apresentarão formas diferentes de 

acordo com os parâmetros escolhidos. Sendo  o  sistema de  duas  sub – redes  um  caso  

particular do caso do sistema de  N  sub – redes  e teremos    que seus spins interagem entre si, J
1
 

, J
2
, e ainda teremos g

1 
e g

2
 como os fatores de Landé. Representaremos na figura abaixo o 
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primeiro  átomo  (1) pelas bolinhas vermelhas e o segundo átomo (2)  por bolinhas verdes, e por 

fim a soma deles numa junção considerando as suas interações de troca. 

 

Figura 3.4 – Duas sub – redes magnéticas para cada elemento envolvido em 2D 

Utilizaremos a equação (3.47)  aplicada  para duas sub – redes magnéticas para descrever o 

hamiltoniano efetivo quando há interação de um campo magnético para aproximação de campo 

médio e será dada por: 

 
Os seus respectivos campos moleculares são dados por : 

 
Fazendo a substituição destes valores na equação (3.10)  obteremos as seguintes expressões: 

 

Onde teremos 
1

1 1
1

B

B

g J h
x

k T


    e  

2

2 2
2

B

B

g J h
x

k T


 . Esta equação mostra a magnetização adquirida 

pelo sistema de dois átomos  denominados 1 e 2  de forma separada.  

 

3.8.2  -  Método de Sub – Redes  para o  Dy2RhGa8  

As  curvas  de   magnetização  M   podem  apresentar  diferentes  perfis  de  acordo com os 

parâmetros  escolhidos como: de troca (γlm), do parâmetro dos íons (gl ,  J
l
) e  da fração molar dos 

íons magnéticos para o tipo l (pl) e de  cada comportamento do  material como: ferromagnetismo, 

antiferromagnetismo. Para o Dy2RhGa8 buscaremos demonstrar o comportamento 

antiferromagnético  e fizemos  as seguintes considerações  para o nosso caso,  levamos  em 

consideração os seguintes termos: fatores de Landè gl, os momentos magnéticos representados 

pelo J 
l 
 e  pl  que são frações molares iguais    em cada sub – rede. Em  duas  sub – redes  temos  

que   os   parâmetros   de     troca   intra – redes    ( γ11 , γ 22 )
 
 serão iguais entre eles. E ainda 

temos que o parâmetro de troca  inter – redes  γ12 tem de ser   negativo  pelo caráter 
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antiferromagnético. Temos a equação (3.46)  onde temos os termos do hamiltoniano para o efeito 

Zeeman e outro para o campo molecular para o nosso caso em particular acrescentaremos à 

equação citada o termo do Hamiltoniano de Campo Cristalino que interage na nossa amostra e 

deve ser levado em consideração e a equação citada  ficará da seguinte forma: 

 
Observando que Hcef  já  demonstrado no tópico 3.4,  este termo é acrescentado na hamiltoniana,  

onde  há um terra – rara o Dy e a interação de sua rede e como são dois íons de Dy,  são duas sub 

– redes consideradas e elas acrescentam na energia da Hamiltoniana. E deve ser levado em conta  

que na equação (3.51)  a função  utilizada  na magnetização foi  a  de  Brillouin  que é simples  

para o nosso caso e  devemos usar uma  função mais geral que será utilizada  considerando g = 

4/3   escreveremos ela da seguinte forma: 

 
Esta equação para a magnetização  dependerá de J 

l
  que é o momento magnético total e o índice 

l  indicará o número de sub – redes existentes os i são combinações que dependerá do número do 

J dos elementos, para este caso  J = 15 / 2 do  Dysprósio e a matriz de diagonalização  será do 

tipo 16 x 16. Sendo as energias εi  dadas pela Hamiltoniana da equação (3.52). Devemos 

considerar a direção z preferencial. Com o parâmetro da magnetização temos o  ajuste teórico 

onde o esquema do programa usado está no apêndice A: 
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Figura 3.5 – Ajuste da magnetização versus campo magnético. 

Para realizarmos este ajuste dependemos dos parâmetros implementados e assim temos: Para as 

temperaturas de 5K, 7,5 K, 10 K, 12,5 K e 15 K, g = 4 / 3 , J =  15 / 2,  γ12 = - 2,5 T 
2
 / meV ,  γ11 
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=  γ 22 = 0,5 T 
2
 / meV  além dos parâmetros de campo cristalino  sendo: 0

2B = + 0,02546 meV, 

0

4B = 0,00000731034meV, 4

4B = 0,000000062069 meV, 0

6B = 0,00000004775862 meV, 4

6B = 

0,00000562069 meV. Observamos que estas curvas de magnetização dependerão dos parâmetros 

que foram empregados, onde serão influenciadas  pelo  modelo magnético como: 

ferromagnetismo, antiferromagnetismo e ferrimagnetismo, como também dependerá do fator de 

Landé que pode ser diferente de acordo com o elemento  em estudo que terá números de J, L e S 

diferentes   e assim cada material terá um valor diferente de g. Outro fator que influenciará será o 

J que dependerá de cada material, e para cada caso poderá levar em conta outros fatores.   
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Capítulo 4 

Técnicas Experimentais 

Das etapas de produção das amostras e  da execução dos experimentos vamos tentar descrever  

os passos dos experimentos que fizemos  e dos aparatos experimentais envolvidos além das 

técnicas empregadas. A Produção de amostras se deu  por dois métodos: Crescimento de 

monocristais pelo método de auto – fluxo e método de síntese de estado sólido, caracterização da 

cristalografia de monocristais pelos métodos de difração de raios  X  e medidas da magnetização 

em função da temperatura e do campo magnético.  

4.1 – Produção de amostras 

Para a produção das amostras tivemos dois tipos diferentes que foram definidos de acordo com 

as diferentes situações de cada material  e citamos: para  a amostra de  La0.99Pb0.01MnO3  foi 

utilizado o método de síntese de estado sólido e para a amostra de Dy2RhGa8  foi utilizada a 

técnica de crescimento de monocristais onde  apresentaremos elas a seguir: 

4.1.1 – Síntese de Estado Sólido 

A amostra foi sintetizada por um método simples e convencional chamado de rota de síntese de 

estado sólido. Seguindo a estequiometria realizamos os balanceamentos de valências dos 

elementos precursores da reação que foram os seguintes óxidos: La2O3, PbO  e  MnO2. Após isto 

juntamos os pós e colocamos  em um forno  nas seguintes temperaturas crescentes : 800°C, 

1000ºC e 1100°C por um período de 24 h em seguida realizamos  moagens intemediárias e 

resfriando de forma lenta a uma taxa de 0,5 ºC / min  a  temperatura ambiente. Com o pó das 

amostras  fizemos pastilhas num pastilhador de dimensões definidas e direcionado para este fim 

específico  e para as pastilhas ficarem padronizadas para o estudo fizemos o seu polimento com 

lixas do tipo 1200 e 2000 a fim de deixar as suas superfícies lisas e padronizadas, estas amostras 

por fim deveriam atingir 1,4 mm de espessura e 1,7 mm de diâmetro. 

 

 4.1.2 – Crescimento de Monocristais 

 Neste trabalho fizemos as amostras pelo  método de auto – fluxo. Também conhecida como 

método do fluxo metálico que é uma maneira fácil de síntese para obter de forma rápida e fácil 

monocristais de qualidade vamos tentar descrever como consiste esta técnica: 
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Para fazer os monocristais crescerem devemos envolvê – los num solvente de baixo ponto de 

fusão, isso permite que estes elementos cresçam abaixo do seu ponto de fusão, onde a sua 

estrutura tem menos defeitos e menos tensão térmica. O metal utilizado como fluxo que é 

fundido proporciona um local limpo pois ele geralmante retira as impurezas. 

O fluxo é o elemento que é colocado em maior quantidade e propicia o meio de difusão dos 

elementos para a formação do cristal. E chamamos de técnica do auto – fluxo quando o elemento 

precursor é constituinte do produto final. Apresentando baixo ponto de fusão, podemos citar 

como exemplo o In com ponto de fusão em torno de  156 ºC , e do Ga em torno de  30ºC. Para 

que cresçam os monocristais, os elementos  com pureza maior  que 99,99% são pesados  e postos 

em um cadinho de alumina (Al2O3). Em seguida o cadinho é selado dentro de uma ampola de 

quartzo com vácuo, para que os reagentes não oxidem. Entre as paredes da ampola e do cadinho 

foi colocada lã de quartzo, para que a ampola não quebrasse no aquecimento, onde os 

constituintes tem diferentes coeficientes de expansão térmica. O cadinho também recebeu lã de 

quartzo com o intuito de servir de filtro até o momento  que a ampola fosse invertida para retirar 

o fluido em excesso que ainda era líquido. A ampola a uma temperatura de 1100 º C foi levada 

ao forno durante 24 horas, seguindo o controle do aquecimento e em seguida a temperatura foi 

para 500º C. Depois  a ampola foi retirada do forno, posta na forma contrária e colocada em uma 

centrífuga , para que fosse retirado o excesso de elemento precursor e só restar no cadinho os 

monocristais. 

 
Figura 4.1 – Centrífuga usada na produção de monocristais 
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4.2 – Difratometria de raios  X 

Por volta do ano de 1895 o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, descobriu novos raios que 

atribuiu o nome de raios X, onde até 1915 não teve a  sua natureza explicada, ele observou que 

estes raios eram difratados por cristais. Isto propiciou que se conhecesse a ordem de grandeza do 

comprimento de onda dos raios X e também novas técnicas para estudo da estrutura fina da 

matéria, onde uma delas é a técnica de difratometria de raios X. Nesta técnica  faz incidir um 

feixe de raios X  numa amostra e por meio de detectores descobrir as direções e intensidades dos 

feixes difratados. Isto definirá a estrutura da rede cristalina além das fases  do composto. Temos 

que estes raios utilizados nos difratogramas são de excitações de uma corrente eletrônica de alta 

energia, que colide com um alvo metálico por causa de uma alta voltagem que proporciona uma 

alta energia cinética, os elétrons na colisão tem  a energia cinética  transformada em calor. O 

difratômetro de raios X é um equipamento que detecta as direções e intensidades dos feixes que 

sofrem difração por amostras que podem ser monocristais ou policristais. 

Temos que ao atingir o alvo o elétron de uma camada é liberado como fotoelétron deixando o 

local vago na camada. Nisso um elétron de uma camada mais externa passa para este local vago 

ocupando – o e assim libera energia em forma de fóton de raios X. A diferença entre a energia 

inicial e final entre os elétrons é a energia do fóton de raios X que acabamos de estudar. 

Observemos então que para cada nivel a  energia variará com o elemento atômico que é posto 

como alvo. Então cada alvo libera energia em comprimentos de onda diferentes, a ordem de 

grandeza dos comprimentos de onda dos raios X é de 10
-10

 m , que é   da dimensão do átomo e 

de suas ligações, isto permite o uso de cristais como rede de difração. Abaixo teremos as 

radiações características para diferentes elementos químicos usados nos tubos de raios X usuais. 

 
Tabela 3 – Elementos mais comuns usados em tubos de raios X. 

Na difratometria de raios  X    os  feixes saem da fonte e há um grande número de ondas 

eletromagnéticas difratadas e  um  grande número de ondas espalhadas onde estas dependerá de 

suas respectivas  fases e ainda se o tamanho do epaçamento entre os átomos for igual ao 
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comprimento da onda em algumas regiões terá uma adição de ondas reforçando assim a sua 

intensidade e neste caso estas ondas estão em fase e são chamadas  ondas construtivas  e  em 

outras regiões estas ondas serão aniquiladas e não estarão em fase e portanto serão chamadas de 

destrutivas. A interferência construtiva  consiste de ondas em planos sucessivos e existe quando 

a diferença entre os caminhos seguidos pelas ondas for um número inteiro n com comprimento 

de onda λ, e enunciaremos a lei de Bragg  que será dada pela equação (4.1). Sendo d  a distância 

interplanar entre os planos hkl (índices de Miller) de uma estrutura cristalina e Θ é o ângulo na 

difração, chamado de ângulo de Bragg, que está entre o feixe incidente e os planos cristalinos. 

 
Em seguida teremos a representação da lei de Bragg  com os raios incididos em um plano.  

 
Figura 4.2 – Representação da Lei de Bragg 

Nós utilizamos nos nossos trabalhos um difratômetro da marca Rigaku, a uma temperatura muito 

próxima da ambiente (23ºC), com uma tensão de 40 Kv e uma corrente de 40 Ma, utilizando  

radiação Kα   de cobre (Cu) como também usamos radiação de  Cobalto (Co). O software 

utilizado para análise foi o Jana 2006. E a base de dados utilizada foi do Powder Diffraction 

Files Version 2 da ICSD. Para refinamento utilizamos dois métodos: Rietveld e Lebail. Onde o 

método de Rietveld  consiste em refinar estruturas cristalinas por ajustes do padrão de difração 

de raios X por um modelo fenomenológico pelo método de mínimos quadrados onde refina 

simultâneamente os parâmetros instrumentais onde leva – se em conta  a largura ocasionada pelo 

tipo de arranjo instrumental e o deslocamento da amostra, além dos parâmetros que são 

relacionados com as características físicas da amostra como exemplo: o tamanho do cristalino e a 

microdeformação da rede. Quando Rietveld  implementou  o método este  não corrigia o que 

chamamos  de background  referente a medidas do equipamento sem a amostra, e que deve ser 

retirado para obter melhores resultados, em 1969 foi publicado um trabalho com essa correção da 

intensidade e  o método  ganhou seguidores pelo mundo. O método foi aperfeiçoado e  funções 

foram implementados e como exemplo temos: para determinar a concentração de fase, para fazer 

o cálculo da fração de fase amorfa do material. Dentre os programas de refinamento podemos 
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citar as inúmeras versões dele que se difundiram pelo mundo: DBWS, GSAS, Fullprof, além de 

programas com interfaces gráficas mais avançadas como: Philips PC – Rietveld, Riqas, Rietan e 

diversos softwares. Matematicamente o método de Rietveld é baseado no método de mínimos 

quadrados residual buscando  minimizar uma função  da soma dos pontos do padrão de difração 

da diferença que há entre a intensidade observada e a intensidade calculada. Como também não 

podemos deixar de levar em conta os parâmetros estruturais como célula unitária, posição 

atômica e deslocamentos atômicos. O método Lebail é  usado quando  temos  uma estrutura 

desconhecida, ou seja não existe um modelo estrutural definido  e o método de Rietveld não 

resolve o problema, então partimos para o método de Lebail que utiliza para obtenção dos 

parâmetros da função de resolução instrumental  dados da amostra padrão e dos parâmetros do 

perfil da amostra e por manipulações dos parâmetros de rede, dos ângulos  e como também por 

escolha da função de ajuste adequada consegimos reduzir os erros da medida da amsotra até um 

ponto aceitável de ajuste. 

 

4.3 – Medidas de Magnetização 

 
Para estudar a magnetização dos compostos utilizamos o Magnetômetro   MPMS – 7 (Magnetic 

Property Measurement System – Sistema de medidas de propriedades magnéticas)  da Empresa 

Quantum Design. Este equipamento  tem uma sensibilidade  alta para detectar magnetização  da 

ordem de 10
-6

  emu. Utilizando tecnologia de ponta com controladores de sistemas embarcados, 

detectores e outros aparatos, este equipamento usa a tecnologia SQUID (Superconducting  

Quantum Interference Device – Dispositivo Supercondutor de Interferência Quântica) como 

detector usando o efeito Josephson. Ilustrando  o que ocorre no SQUID, temos  dois super 

condutores  acoplados e fracamente separados por um isolante pequeno, esta configuração é 

conhecida como efeito Josephson, daí o SQUID baseia – se no efeito Josephson e na 

quantificação do fluxo magnético em um circuito de supercondutores fechado. O efeito 

Josephson experimentalmente consiste de uma corrente elétrica crítica, sendo que abaixo desta 

há uma barreira de potencial  chamada também de junção supercondutora, neste estado de 

supercondutividade a tensão e a resistência são nulas, mesmo sendo polarizados por uma 

corrente elétrica. Se o valor da corrente for superior à corrente crítica, a barreira de potencial vai 

para o estado normal e a tensão será não nula, no SQUID   a corrente crítica é função do fluxo 

magnético aplicado, que tem uma periodicidade de manifestação que será equivalente ao 

quantum h / 2e, sendo h a constante de Planck e e  a carga do elétron. Os SQUID’s  possuem um 

anel supercondutor com uma ou duas junções de Josephson. A primeira junção é  chamada de 
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SQUID RF, na segunda junção temos o SQUID DC. Quando medimos no MPMS utilizamos a 

primeira junção que é a mais importante dos medidores, o SQUID RF. Quando vamos medir 

devemos fornecer alguns parâmetros configuracionais para fazer as medidas, estes comandos  

irão definir como o sistema deve proceder na medida. Para ter certeza da veracidade das medidas 

fazemos calibrações do momento magnético  no aparelho usando uma amostra padrão de paládio 

onde conhecemos a sua massa e a sua susceptibilidade magnética. Para calibrar o equipamento à 

temperatura ambiente devemos achar uma susceptibilidade paramagnética para o  Pd de 

aproximadamente  5,25 x 10
-6

 emu / g Oe  com m = 0,240 g    para uma variação de campo 

magnético entre ± 5 T , e assim calibramos o magnetômetro. A faixa de variação de campo 

magnético que o equipamento pode atingir é entre – 70kOe até + 70kOe, onde o magneto 

longitudinal tem dois tipos de modos de operação persistente e não – persistente. As bobinas do 

equipamento funcionam por criogenia e a sua refrigeração usa hélio líquido, utilizando estes 

sistemas possibilita utilizar uma ampla faixa de temperatura como de 1.8  K  até  400K e se 

adaptarmos com  um forno especial chegaremos a 800 K, mas para isto requer controle do fluxo 

de calor da amostra e ainda um controle do gás para equilibrar o resfriamento. Podemos ainda 

manipular  a amostra pelas bobinas de detecção. Ainda há um computador que opera todo o 

equipamento que  possui sistema operacional Windows XP Professional.  

 
Figura 4.3 – Magnetômetro utilizado nestas pesquisas 

 

Podemos executar  vários tipos de medidas no magnetômetro e  são classificadas pela 

dependência da temperatura, do campo ou mesmo do método de aplicação. Cada medida 

magnética pode ter comportamentos diferentes dependendo do tipo de esfriamento da amostra 

em função da temperatura e em relação ao tipo de campo.Mostraremos os tipos a seguir: 

 FC ( Field cool) – Esfria – se o material com campo aplicado, e ainda se subdivide 

em:  
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I. FCC (Field Cooled Cooling) – Esfria o material com campo 

aplicado e faz as medidas magnéticas  reduzindo a  temperatura. 

II. FCW (Field Cooled Warming) –  Esfria – se o material com campo 

aplicado até a temperatura mínima almejada, depois aumentamos a 

temperatura  e  pode ser chamado  de FC apenas. 

 ZFC (Zero Field Cooling) – Esfria o material sem campo. Na temperatura 

mínima, aplica – se  campo e mede  a  magnetização  aumentando a temperatura. 

Se fixarmos a temperatura e variarmos apenas o campo magnético observaremos o 

comportamento magnético da amostra em função do campo. Iniciando de 0 até um campo 

máximo e depois faz o caminho inverso. Este é o método de encontrarmos curvas de histerese se 

existirem para materiais magnéticos. Para realizar a medida no equipamento, ao mensurarmos a 

massa da amostra numa balança de precisão ela é  colocada num suporte de plástico, que é 

colocado dentro de um canudo plástico transparente, a uma distância de aproximadamente 9 cm 

de uma das extremidades, a parte inferior do canudo foi fechada com um tampão, para que a 

amostra não escape. A parte superior do canudo é conectada a  um vareta de fibra de carbono, 

que é ligada ao sistema de transporte do equipamento que é responsável por permitir o 

movimento vertical da amostra pelas bobinas de captação no sensor. Ainda deve centrar a 

amostra para que sejam realizadas as medidas, a bobina supercondutora produz campo 

magnético dc, e assim as medidas são feitas pelo método RSO  (Reciprocating Sample Option) 

este método faz com que a amostra oscile através de um motor  numa certa frequência assim as 

medidas serão feitas mais rapidamente de forma instantânea e com mais eficácia na medição e 

coleta de dados. Podemos calcular com as medidas  os momentos magnéticos em função da 

temperatura ou em função do campo magnético. A unidade do momento magnético é o emu, da 

temperatura é o kelvin e do campo magnético é  Oe. Para  o cálculo da susceptibilidade 

magnética fizemos a razão do momento magnético pela massa e este valor foi multiplicado pelo 

peso molecular da amostra, depois dividimos este valor pelo campo magnético aplicado e 

encontramos a susceptibilidade na seguinte unidade emu / mol Oe. Para a  histerese magnética o 

resultado do momento magnético é dado em  magneton de Bohr, µB , e a magnetização é dada 

por emu / mol e  foi dividida pelo número de Avogadro multiplicado pelo magneton de Bohr. 
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Capítulo 5 

Resultados e Discussões 

 

Mostraremos  as técnicas usadas e  os resultados obtidos. Utilizamos as  técnicas de 

caracterização e realizamos as medidas necessárias para estudar  as propriedades  em cada 

material, dividimos os tópicos em duas partes, uma para:  o  La0.99Pb0.01MnO3    e  outra para o   

Dy2RhGa8 , cada um em sua seção respectivamente. Os materiais foram caracterizados  por 

difração de raios  X  à temperatura ambiente através do difratômetro da marca Rigaku  (DMAX 

2000 / PC) com radiações  incidentes de  Cu Kα e de Co Kα, o equipamento permite que sejam 

feitas medidas de amostras na forma policristalina e  a   amostra de Dy2RhGa8 é monocristalina 

trituramos   com um almofariz e um pistilo de ágata e realizamos as medidas pelo método do pó. 

Realizamos medidas nas amostras no magnetômetro  MPMS - 7  com sistema de detecção 

SQUID da  magnetização em função do  campo magnético. Estudamos  o efeito magnetocalórico 

realizando os cálculos de suas respectivas variações de entropias em função da temperatura. 

5.1 - La0.99Pb0.01MnO3     

Obtemos a manganita  La0.99Pb0.01MnO3 com estrutura cristalina do tipo perovskita é  

policristalina e  foi sintetizada pela rota de síntese de  estado sólido a partir dos seguintes óxidos: 

La2O3,  PbO, e MnO2  realizamos a   mistura dos pós onde foi colocada num cadinho de alumina 

e levada  até  a temperatura de 1200
o
C durante um dia num forno elétrico no ar. O pó da amostra 

foi  pastilhado  usando um pastilhador com medidas pré – definidas  e para padronizar as 

amostras  fizemos o polimento com lixas do tipo 1200, 2000  em seguida aquecemos as amostras 

num forno para as  temperaturas de: 800 ºC, 1000ºC  e 1100ºC  no período de 24 h fizemos 

moagens intermediárias pausadamente e em seguida resfriamos lentamente a uma taxa de 0,5 ºC 

/ min à temperatura ambiente. 

  

5.1.1 - Medidas de Difração de raios X  do La0.99Pb0.01MnO3     

Pelo método  de difração de raios X  caracterizamos as amostras. A amostra possui fase única. O 

difratograma da amostra de La0.99Pb0.01MnO3   será apresentada na figura 5.1.  
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Figura 5.1 -  Difratograma de pó de raios X   do La0.99Pb0.01MnO3. 

 

Para realizar as medidas na amostra necessitamos de uma lâmina para ser posto o pó que foi 

fixado com um gel fixante.  Este aparato foi colocado no difratômetro e através de varredura 

contínua  pela radiação para  temperaturas de 15º C a 80 ºC  a uma taxa de 0,5 passos por 

segundo fizemos as medidas. A  ficha cristalográfica de comparação foi  075216 do banco de 

dados do ICSD (Inorganic Crystal Structure Database). Foi utilizada a fonte de radiação  de 

cobalto  (Co) Kα com comprimento de onda de 1,78892 Å,  o composto possui sistema cristalino 

romboédrico pertence ao grupo espacial R - 3c com a = b = 5,2839  Å, c = 12,763 Å, sendo  α = 

β = 90 º  , γ = 120, 028 º. 

 

5.1.2  Medidas de Magnetização do La0.99Pb0.01MnO3     

Realizamos  medidas de magnetização  no magnetômetro  MPMS - 7 com detecção do tipo  

SQUID aplicando o campo magnético na amostra. Conseguimos obter curvas da magnetização 

versus temperatura, curvas da susceptibilidade versus a temperatura e curvas  do inverso da 

susceptibilidade versus temperatura. A seguir teremos as curvas de magnetização versus 

temperatura para os campos de 100 Oe e 2000 Oe, o maior valor para a magnetização no gráfico 

apresentado  ocorre para campo de 2000 Oe na temperatura de  10 K com um valor de 

magnetização de  50,56 emu/g em seguida decresce na forma hiperbólica suave  até chegar a  

zero  para  temperaturas acima de 275 K, vemos também que para o campo de 100 Oe a 

magnetização cresce até 7,49 emu/g em aproximadamente 95 K e em seguida cai suavemente até 
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zero acima de 270 K aproximadamente, o material que é um ferromagnético com temperatura de 

Curie   de aproximadamente 264 K. 
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Figura 5.2 – Magnetização versus Temperatura para o La0.99Pb0.01MnO3 

Para o gráfico  da magnetização versus temperatura  tivemos curvas para os  campos de 100 Oe e 

2000 Oe  no intervalo de temperatura de 0 K e 300 K. As curvas foram do tipo ZFC. 

Apresentaremos a curva da susceptibilidade em função da temperatura possuindo um caráter 

muito próximo da curva da magnetização versus temperatura para o campo de 2000 Oe.  
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Figura 5.3 – Susceptibilidade versus temperatura para o campo magnético de 2000 Oe 

O comportamento dos gráficos acima indica  que temos o  composto de La0.99Pb0.01MnO3 

apresenta um  comportamento ferromagnético. Em 150 K a amostra apresenta uma inflexão ou 

queda da magnetização que pode ser associada com alguma impureza e acredita-se seja uma 
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propriedade extrínseca já que quando aplicado campos magnéticos mais intensos essa queda em 

150 K desaparece. 

Logo em seguida apresentaremos o gráfico do inverso da susceptibilidade em função da 

temperatura (Figura 5.3). Da curva do inverso da susceptibilidade  versus  a  temperatura para 

um campo magnético de 2 kOe   vemos  um comportamento característico de um 

ferromagnético. Obtivemos a partir de um ajuste pela lei de Curie para paramagnéticos neste 

gráfico a constante de Curie e a temperatura Crítica, onde a inclinação da reta de ajuste se 

relaciona com o momento magnético efetivo do material e foi encontrado um valor de µeff = 4,8 

µB/fórmula total. O valor do momento efetivo está de acordo com o valor esperado, assumindo 

que o spin efetivo é uma contribuição dos spins dos íons Mn
3+

 (S=2) e Mn
4
+ (S =3/2). Isto é, 

3 40.99 0.01ef Mn Mn
S S S    com    2 1 2 1,98 1,98 1 4,85ef ef ef B B BS S        . Do 

ajuste obtivemos uma temperatura de Curie em torno de  264 K, este valor corrobora o caráter 

ferromagnético do La0.99Pb0.01MnO3. 
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Figura 5.4 – Inverso da susceptibilidade em função da temperatura 
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Foram feitas medidas  de magnetização em função do campo magnético (M x H)  para as 

seguintes temperatura:  1,8 K, 80 K  e 150 K, observamos que para  a temperatura  de 1,8 K  

obtivemos um valor de  magnetização de saturação de aproximadamente 78,84 emu/g,  notamos 

assim que a magnetização não aumenta mais   mesmo  continuando  aplicando campo magnético 

onde essa é a característica da saturação, notamos a presença de Mn
+3

 e Mn
+4

 juntos e  

observamos então que o La, Pb e O não contribuem para o magnetismo do composto de forma 

significativa, a contribuição magnética efetiva  é do Mn
+4

 que possui momento magnético de 

spin diferente de zero observamos uma interação de dupla – troca entre estes íons de Mn
+3

 e 

Mn
+4  

através de uma ponte o Oxigênio (O). Em seguida apresentaremos as curvas de 

magnetização versus o campo magnético. A magnetização em função do campo magnético a 1.8 

K, a temperatura mais baixa que podemos atingir,  é ilustrada na Figura 5.5. A histerese é típica 

de um comportamento ferromagnético, com magnetização de saturação de ~79 emu/g ≡ 3,43 

B/formula total . Podemos comparar este valor com o valor esperado da magnetização saturada 

a 0 K segundo a teoria de campo molecular, onde Msat= gSef  B  = 2(1,98 B ) = 3,96 B . O 

valor experimental está ligeiramente abaixo (erro de 13%), podemos atribuir a diferença no valor 

de saturação, a que o material ainda não chegou a saturação total como podemos observar no 

destaque da Figura 5.5. O valor esperado em emu/g é de 90 emu/g. 
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Figura 5.5  - Magnetização do La0.99Pb0.01MnO3 em função do campo magnético à temperatura de 1.8 K 
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Na figura 5.6 são mostradas curvas de histerese para as temperaturas: 1,8 K, 80 K e 150 K   

vemos que  não há diferença significativa  dos valores  da  magnetização para as temperaturas de 

1,8 K e 80 K,  apenas em  150 K  há uma certa diferença onde  notamos a influência da 

temperatura na magnetização pela competição de energia térmica com a magnética. 
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Figura 5.6 - Magnetização do La0.99Pb0.01MnO3 em função do campo magnético para as temperaturas fixas de 

1.8 K, 80 K e 150 K. 

 

 

Observamos as curvas de M x H  entre 0 e ~ 4 kOe, as medidas foram feitas no modo dc   

(contínuo), temos que para valores de campo acima de 4 kOe  o seu comportamento torna – se 

constante ocorrendo a saturação de sua magnetização. A amostra apresenta  ferromagnetismo  

onde a temperatura ambiente a vibração térmica não quebra o alinhamento que há nos momentos 

magnéticos. Apresentaremos o gráfico da magnetização em função da temperatura para campos 

magnéticos  de 20 a 300 Oe e para temperaturas entre 220 K a 245 K nos modos ZFC e FC. 
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Figura 5.7 – Magnetização versus Temperatura ZFC  e FC 

Observando as curvas de magnetização em função da temperatura nos modo ZFC e FCC  do 

gráfico acima temos que as curvas do tipo FCC são  mais altas que  as curvas  do tipo ZFC   na 

região ferromagnética antes da temperatura de Curie e  as curvas apresentam irreversibilidade 

termomagnética (MFCC  ≠  MZFC ) isso ocorre para temperaturas abaixo da temperatura de Curie,  

para explicar tal feito  podemos citar a ideia de  Chaudhary  [56]  em recentes pesquisas feitas e 

temos que para um composto resfriado por um campo magnético  propicia uma direção de 

melhor alinhamento dos momentos magnéticos e quanto mais reduz a desordem térmica a 

magnetização chega ao valor máximo  e assim a magnetização do tipo FCC  terá  os valores de 

equilíbrio  em função da temperatura. Para campos  do  tipo  ZFC,  ou seja, quando resfria a 

amostra sem campo os domínios magnéticos estarão de forma aleatória que podem ser 

influenciados por anisotropia magnetocristalina local ou  por defeitos no material como  

vacâncias  que impõem barreiras para haver o movimento das paredes de domínio. Assim a 

magnetização é pequena para campos baixos no modo ZFC mas se aumentarmos a temperatura 

até um  limite   o movimento das paredes de domínio é ativado e as curvas podem chegar  aos 

valores das curvas do tipo FCC isso para campos intensos. Depois da temperatura de Curie as 

curvas de magnetização  não mostram  diferença entre o modo ZFC e FCC. No  gráfico (5.7) 

vemos que o valor  máximo de magnetização  para o tipo FCC  foi  de 16 emu / g  para um 

campo de 300  Oe  e  temperatura de 6 K mas  para o tipo ZFC o maior valor de magnetização 

foi cerca de 12,38 emu / g e ocorreu para campo de 300 Oe e temperatura de 200 K. 



Raul Santos Silva 

 

64 

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60
T= 240 K

T= 242 K

T= 244 K

T= 246 K

T= 248 K

T= 250 K

T= 252 K

T= 254 K

T= 256 K

T= 258 K

T= 260 K

T= 262 K

T= 264 K

T= 266 K

T= 268 K

T= 270 K

T= 272 K

T= 274 K

T= 276 K

T= 278 K

T= 280 K

La0.99Pb0.01MnO3

M
 (

e
m

u
/g

)

H (kOe)  
 Figura 5.8 - Magnetização do La0.99Pb0.01MnO3 em função do campo magnético para  temperaturas entre 240 

K e 280 K. 

A partir das  curvas  de  M x H  para  temperaturas entre  240 K e  280 K  observamos que para 

valores de campo zero a magnetização é nula e após a aplicação do campo há um crescimento 

contínuo da magnetização e  os vetores  dos momentos magnéticos  giram  ao receber a 

influência do campo, isso é a reorientação de spins, este campo magnético na qual há esta 

reorientação de spins  é chamado de campo crítico Hc , a  temperatura crítica  Tc encontrada  é  

de aproximadamente  264 K,  depois deste valor  as  linhas são praticamente lineares  indicando  

que a magnetização cresce linearmente com o campo até o seu ponto de saturação, estas curvas 

são chamadas de curvas de histerese magnética que mostra a história do material, o que ocorre ao 

aplicarmos um campo magnético e onde ele satura.  

 

5.1.3 Cálculo da Variação da Entropia do La0.99Pb0.01MnO3     

 

Podemos escrever a equação para a variação de  entropia assim: 2 1S S S      onde independe 

do caminho percorrido dependerá apenas da entropia final e da entropia inicial.  Apresentaremos 

em seguida a contribuição para o efeito magnetocalórico onde realizamos os cálculos para a 

variação da entropia versus a temperatura e constatamos a  contribuição deste material para o 

campo da refrigeração magnética. Vamos fazer a seguinte consideração que a entropia do 

sistema dependerá da temperatura e do campo magnético externo. A relação de Maxwell 
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 foi usada para realizar os nossos cálculos de variação da entropia. 

Esta equação demonstra que a variação da entropia magnética é diretamente proporcional  à 

derivada da magnetização em função da temperatura para um campo magnético constante.  

Em seguida na figura 5.9 mostraremos as curvas de variação de entropia versus temperatura num 

intervalo de temperatura entre 240 K a 280 K, e para campos magnéticos entre 1 T e 5 T. 
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Figura 5.9 – Variação da Entropia versus Temperatura para campos entre 1T e 5 T do  La0.99Pb0.01MnO3 

Em materiais ferromagnéticos ocorre o que chamamos de efeito magnetocalórico direto, os 

valores máximos de ΔS  estão  próximos   da   temperatura   de    Curie. Para ferromagnéticos a 

previsão teórica diz que ΔS  <  0, a amostra aquece quando é aplicado um campo magnético 

adiabaticamente. Vemos no gráfico que os potenciais do efeito magnetocalórico dependem das 

derivadas da magnetização em função da temperatura, a variação isotérmica da entropia  será  

negativa como teremos a variação adiabática da temperatura  será positiva no método direto. 

Observamos  a contribuição da amostra para a refrigeração magnética onde  o processo de 

organização e desorganização dos momentos se torna mais intenso na temperatura crítica  e a 

variação de entropia atinge o seu valor máximo em  TC,  o maior  pico  que encontramos foi de  

1,27 J/ mol K para uma temperatura de  250 K e campo magnético de 5 T; Também vemos   

outros  picos de variação de entropia que estão entre 1,13 e 0,41 J /mol K para os demais campos 

aplicados entre 4T e 1T respectivamente. Observamos que os  picos encontrados são moderados 

e além disso o material apresenta uma contribuição em temperaturas  próximas da temperatura 

ambiente com   boa contribuição para o efeito magnetocalórico  principalmente quando 

aumentamos o campo magnético onde alcançamos valores mais altos de variação de entropia.   
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5.2 - Dy2RhGa8 

Apresentaremos  as medidas do Dy2RhGa8 ,  é um composto intermetálico ternário do tipo  Rn 

TX3n+2 (R = terra rara; T =  Rh ; X =  Ga) e n = 2 . É um monocristal   produzido pela técnica de 

auto – fluxo  colocamos como reagente em excesso o gálio (Ga). Esta liga intermetálica com 

terra rara  e para estudá–la devemos levar em consideração as seguintes interações em ordem 

decrescente: interação de campo central, interação spin – órbita, campo cristalino  e interação 

Zeeman. E  a sua hamiltoniana total é dada por: TOTAL CC SO CEF ZEEMH H H H H    , onde Hcc é  

o hamiltoniano de campo central, HSO é correspondente a interação spin – órbita. HCEF é do 

campo cristalino, HZEEM é da interação Zeeman. 

 

5.2.1 Medidas de Difração de raios X  do Dy2RhGa8 

As medidas de Difração de raios X foram feitas no Difratômetro da marca Rigaku.  Os valores 

obtidos nas medidas  foram comparados com a tabela do banco de dados  JCPDS (Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards, Swarthmores), EUA. O alvo do experimento foi de 

cobre Cu Kα  com comprimento de onda de 1,5418 Å. O difratograma do Dy2RhGa8 realizado à 

temperatura ambiente é  apresentado na  Figura 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Figura 5.10 -   Difratograma do  Dy2RhGa8 à  temperatura ambiente [51] 
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Não há ficha catalográfica do composto na base de dados JCPDS (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards, Swarthmores), EUA e  comparamos nossa amostra com o composto 

Ho2CoGa8  registrado na ficha cristalográfica 00-033-0419 do respectivo banco de dados. O 

composto possui  estrutura tetragonal  pertence ao grupo espacial P4/mmm. A impureza  na 

amostra  foi o  Gálio (Ga) destacado com um (*). A presença de Ga deve-se a que ele  foi usado 

como fluxo no método de preparação.  A partir dos ajustes de quadrados mínimos encontramos 

os  parâmetros de rede  da amostra,  α = b = 4,332 Å  e c = 11,799 Å.  

 

5.2.2  - Medidas de Magnetização do Dy2RhGa8 

 

As medidas de magnetização dc foram realizadas no magnetômetro comercial de detecção 

SQUID aplicando o campo magnético paralelo e perpendicular ao eixo c para um intervalo de 

temperaturas entre 2 K e 350 K.  Das curvas de magnetização  em função da temperatura (Fig. 

5.11) um pico   em  11 K é observado e associado a uma  ordem  longa  antiferromagnética na 

liga, a temperatura de Néel  é de ~ 11 K. Para o gráfico  M x T  o campo magnético ficou fixo 

em 1 kOe e a temperatura aumentando. E para  as curvas de M x H aplicamos  o campo 

magnético para diversas temperaturas, e com as  medidas plotamos as curvas  de susceptibilidade 

magnética  e  do inverso da susceptibilidade magnética ambas em função da temperatura. 
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Figura 5.11 – Curvas da magnetização em função da temperatura com campo magnético aplicado paralelo ao 

eixo c  e para campo perpendicular ao eixo c. 
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Figura  5.12 – Susceptibilidade versus temperatura para campo de 1kOe [51] 

A permeabilidade magnética (μ)  é   associada à facilidade de passagem do fluxo magnético,  e 

dos  gráficos acima podemos concluir que a magnetização e a susceptibilidade mostra que o 

composto possui um  ordenamento antiferromagnético  antes de atingir a temperatura de Néel a  

11 K e se tornar paramagnético e as curvas se tornam hiperbólicas e  inversamente proporcional 

à temperatura tanto para o campo magnético paralelo como para o campo perpendicular ao eixo c 

e  o campo tenta alinhar  os dipolos magnéticos  mas com o aumento da temperatura não 

consegue   e  a magnetização cai muito devido ao aumento da entropia ocasionada pelo aumento 

da energia térmica, vemos pelos gráficos que a melhor direção de magnetização é para campo 

perpendicular  ao eixo c onde apresenta valores maiores de magnetização. Temos no 

paramagnetismo que os momentos magnéticos são independentes, mas quando há  interação 

entre eles há alterações que ela  provoca na resposta magnética do sistema, e aplicamos a teoria 

de aproximação de campo médio pela lei de Curie – Weiss que determina o comportamento dos 

materiais paramagnéticos. No antiferromagnetismo há o ordenamento dos momentos magnéticos 

da amostra em pares  mas em sentidos inversos e a  susceptibilidade é positiva e baixa, e para 

altas temperaturas tanto em  materiais ferromagnéticos como antiferromagnéticos a 

magnetização desaparece pelo aumento da entropia, nos antiferromagnéticos acima da 

temperatura de Néel eles tornam – se  paramagnéticos e estão divididos em domínios  e os 

momentos magnéticos estão alinhados antiparalelamente mas com  a aplicação do  campo alguns 

momentos se alinham paralelamente. 
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Figura 5.13 – Curvas do inverso da  susceptibilidade versus temperatura para campo magnético paralelo e 

perpendicular ao eixo c [51]. 

Das curvas plotadas temos que  o inverso da susceptibilidade apresenta comportamento linear e é 

diretamente proporcional a temperatura para um campo magnético de 1 kOe  tanto na direção 

paralela como na direção perpendicular ao eixo c que é exatamente o comportamento 

apresentado por uma amostra que tem uma transição magnética da fase antiferromagnética para a 

fase paramagnética.  Encontramos através de um ajuste pela lei de Curie – Weiss  do inverso da 

susceptibilidade em função da temperatura, onde a  inclinação da reta está relacionada com o 

momento magnético efetivo e obtivemos  para a direção perpendicular ao eixo c o valor do 

momento efetivo do material µeff  = 11,8 µB  para o íon   e  a  temperatura de Curie 

encontrada  foi  de c  = - 29,8 K.  Para a direção paralela ao eixo c encontramos  uma  

temperatura de Curie  c = - 33,3 K  e  o momento magnético efetivo µeff  = 12,3µB  também para 

o íon Dy
+3

. Abaixo mostraremos o comportamento anisotrópico das curvas de magnetização 

versus campo magnético para as direções paralela e perpendicular ao eixo c respectivamente.   
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Figura 5.14 – Magnetização em função do campo magnético na direção paralela ao eixo c [51] 
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Figura 5.15 – Magnetização em função do campo magnético  perpendicular ao eixo c [51] 

Levando em consideração o efeito da anisotropia fizemos medidas da magnetização para campos 

magnéticos paralelo e perpendicular ao eixo c respectivamente e apresentou pequena diferença 

nos resultados  entre o valor  da máxima magnetização do campo perpendicular ao eixo c em 

relação a máxima magnetização  do campo paralelo ao eixo c, o que indica uma baixa 

anisotropia. Observamos que a magnetização ainda não saturou para estes campos aplicados até 

7 T onde no nosso equipamento o campo magnético máximo  é de 7 T  mas é esperada uma 

saturação da magnetização segundo a teoria de campo molecular de Curie - Weiss onde  Msat = 

gS,  sendo g ~ 2.0 e S é o valor do spin do átomo ou íon magnético. No experimento foi 

observado que o composto não apresenta histerese magnética e  o maior valor de magnetização 

obtido foi de 4,38 µB na direção paralela ao eixo c e de 4,90 µB  para a direção de campo 
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perpendicular ao eixo c e a magnetização de saturação do íon Dy 
+3

  encontrada é  de 10 µB. Esta 

linearidade para campos magnéticos altos é uma característica de materiais com 

antiferromagnetismo. 

 

5.2.2.1  -  Comparação de dados experimentais com ajuste do método de sub - 

redes  

Pelos ajustes do método de sub – redes das retas das curvas de magnetização versus campo 

magnético para as temperaturas de 5, 7,5 , 10, 12,5 e 15 K respectivamente, observando ainda as 

curvas acima de magnetização versus campo magnético onde se caracteriza uma baixa 

anisotropia e mostraremos uma curva de ajuste para as curvas. 
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Figura 5.16 – Aplicação nas curvas  experimentais do  ajuste  das curvas de magnetização versus campo  

 

Os ajustes  são representados pelas curvas pretas lineares sobre o gráfico de magnetização versus 

campo e temos  que as curvas teóricas se ajustam às curvas experimentais, onde há um 

alinhamento evidente   entre teoria e experimento para esta faixa de temperatura. Vemos pelas 
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curvas de magnetização versus campo que  o material apresenta ordenamento 

antiferromagnético. 

 

 

 

5.2.3 – Cálculo da Variação da Entropia do Dy2RhGa8 

 

 

Num sólido magnético temos as várias contribuições de sua entropia total, e assim  temos a 

entropia da rede que é devido a estrutura cristalina e a entropia magnética pela interação dos 

momentos magnéticos. A entropia magnética é dada pela seguinte fórmula: 

 

Sabendo que R é a constante universal dos gases ideais e tem o valor de 
 
 e  J  é o 

momento angular total do íon magnético  livre. O interesse principal  é a variação da entropia ΔS  

que  será apresentada a seguir  e quanto maior o seu valor melhor é a contribuição para o efeito 

magnetocalórico. A partir dos valores encontrados de entropia realizamos os cálculos entre os 

valores iniciais e finais de entropia e observamos as variações de entropia em função da 

temperatura tivemos que para certas faixas de temperatura esta variação de entropia aumenta 

com a temperatura como serão mostrados nos resultados  a seguir deste trabalho.  

Nas  figuras 5.17 (a) e  (b)  teremos as curvas de variação de entropia versus a temperatura. 
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Figura 5.17 – Variação da Entropia versus Temperatura para campos entre 1T a 7T  para Campo paralelo ao 

eixo c (a)  para Campo perpendicular ao eixo c (b) 

Nos gráficos da variação de entropia versus a temperatura acima temos  um composto 

antiferromagnético o Dy2RhGa8 com campos magnéticos aplicados paralelo e perpendicular ao 

eixo c respectivamente. Na figura para campo magnético paralelo ao eixo c (a) o máximo valor 

encontrado de variação de entropia foi  de 2,32 J /mol K com  temperatura de 13 K para campo 

magnético de 7 T, e para o efeito magnetocalórico inverso o valor máximo em torno de – 0,22 J / 

mol K, temperatura de 5 K e campo de 2 T. Para o campo perpendicular ao eixo c obtivemos 

para o efeito magnetocalórico direto valor da variação de entropia de 2,11 J / mol K na 

temperatura de 13,5 K e campo magnético de 7 T , para o efeito magnetocalórico inverso o valor 

máximo encontrado foi de – 0,07 J / mol K para uma temperatura de 5 K e campo de 1 T. Vemos 
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nos gráficos 5.17 (a) e (b)   que este composto apresenta  picos moderados de variação de 

entropia para as temperaturas após a temperatura de transição de anti – ferromagnético para 

paramagnético e com  campos magnéticos mais altos temos  variações  de entropia cada vez 

maiores.   
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Capítulo 6 

Conclusões 

 

Neste trabalho observamos conceitos do magnetismo dentre eles podemos citar: 

antiferromagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo  que foram encontrados nos materiais 

que estudamos e  levamos em conta  as interações de troca entre os compostos intermetálicos.  

Tratamos inicialmente da manganita  La0.99Pb0.01MnO3  com estrutura perovskita  onde se trata de 

um composto do tipo  LaMnO3  dopado com 1% de Chumbo (Pb)   foi produzido pelo método de 

rota de síntese do estado sólido, é romboédrica pertence ao grupo espacial R - 3c   e é isotrópico 

além de ser  um material que possui  ferromagnetismo,  possui temperatura de ordenamento dos 

dipolos magnéticos  abaixo da temperatura ambiente, o seu campo coercitivo é  baixo como 

também a sua magnetização remanescente, obtivemos uma densidade de magnetização de 

saturação de 78,84 emu / g para uma temperatura de 1,8 K e apresenta temperatura crítica de 264 

K.  Utilizamos  as relações de Maxwell para realizarmos os cálculos da variação da entropia 

magnética que é proporcional à derivada da magnetização em função da temperatura para um 

campo magnético constante. O valor máximo do ΔS  encontrado foi de 1,27 J / mol K  na 

temperatura de 250 K e campo de 5 T, temos que apesar dos valores de variação de entropia não 

serem tão altos para os campos apresentados mas apresenta uma boa contribuição por estar em 

temperaturas  próximas da temperatura ambiente e por ter um bom intervalo de temperatura em 

que há contribuição para o efeito magnetocalórico e que cresce com campos magnéticos cada vez 

maiores, e temos que o material pode ser usado para os estudo do efeito magnetocalórico com 

boa contribuição para campos magnéticos altos e próximo à temperatura ambiente. 

O  Dy2RhGa8   é um composto intermetálico ternário,  monocristal produzido  por técnica de auto 

– fluxo tem  estrutura tetragonal do grupo espacial P4/mmm e é antiferromagnético. Possui 

anisotropia que depende do campo cristalino e faz com que a magnetização adquirida pelo 

material dependa da direção de aplicação do campo magnético onde temos duas direções:  H  

paralelo ao eixo c e  com H perpendicular ao eixo c .E ainda devemos levar em consideração a 

influência do campo cristalino em sua anisotropia que se mostrou baixa. Há um crescimento 

curto da sua magnetização enquanto antiferromagnético mas  ao atingir a temperatura de Néel 

em 11 K torna – se paramagnético e a sua magnetização decresce com o aumento da energia 

térmica e o campo magnético não consegue mais alinhar os momentos magnéticos, no 

paramagnetismo para as interações entre os momentos foi levada em consideração a teoria de 

campo médio de Curie – Weiss. A melhor direção de magnetização é para H perpendicular ao 
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eixo c. Sendo a magnetização máxima atingida pelo material quando H paralelo ao eixo c de 

4,38 µB, e para H perpendicular ao eixo c a  magnetização máxima atingida foi de 4,90 µB.  Pelo 

ajuste feito pelo programa para campo cristalino do Prof. Edson Plaza constatamos que as curvas 

experimentais são idênticas  às curvas teóricas. Além do efeito magnetocalórico direto que é 

usualmente visto com ΔS < 0   observamos  também o efeito magnetocalórico inverso que 

notamos nos gráficos como uma variação de entropia positiva sendo que ΔS > 0, isto faz o 

sistema esfriar quando é aplicado o campo,  sendo esta variação de entropia  diretamente 

proporcional ao campo magnético aplicado, é um comportamento inverso do que conhecemos  

no efeito magnetocalórico usual. No nosso trabalho levamos em consideração as direções de 

fácil magnetização com H perpendicular ao eixo c e a direção de difícil magnetização com H 

paralelo ao eixo . Temos que os valores de variação de entropia são moderados para o  

Dy2RhGa8   principalmente depois da temperatura de transição de anti – ferromagnético para 

paramagnético onde  levamos em conta a sua anisotropia e comparamos as curvas de 

magnetização com o modelo teórico do prof. Dr. Edson Plaza onde levou em consideração as 

interações que ocorrem na amostra e principalmente os efeitos do campo cristalino em sua 

anisotropia e vemos que quanto maior o campo magnético aplicado maiores são os valores de 

variação de entropia. 

De um modo geral obtivemos resultados interessantes para o estudo do efeito magnetocalórico 

onde no geral cada material tem as suas peculiariedades. Como resultado mostramos que o 

La0.99Pb0.01MnO3  possui contribuição para o efeito magnetocalórico em temperaturas próximas 

da temperatura ambiente e com campos magnéticos maiores poderemos alcançar valores maiores 

de variação de entropia portanto é aconselhável o seu estudo e como consequência poderá até ser 

usado como refrigerante magnético. E para o Dy2RhGa8  mostramos que possui  contribuição 

moderada mas focamos em mostrar a  comparação dos dados experimentais com um modelo 

teórico onde se confirma a teoria  e visou estudar a contribuição do campo cristalino em sua 

anisotropia que se mostrou baixa e portanto também é aconselhável o seu uso como refrigerante 

magnético para campos magnéticos mais altos.   
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Capítulo 7 

Perspectivas 

O ramo do efeito magnetocalórico  está em expansão  e ainda há muito o que se fazer, tem – se 

uma imensidão de materiais com suas respectivas combinações que devem ser estudados e além 

do mais devem ser explorados cada vez mais  extraindo de maneira sistemática cada propriedade 

que cada material pode fornecer além de levar em consideração as devidas interações de troca 

que ocorrem,  e principalmente estes materiais que possuem anisotropia deve ser estudado   

como também as ligas que possuem terras – raras devem ser estudadas levando em conta  as 

interações  envolvidas e também novos métodos de cálculos da variação da entropia devem ser 

implementados e os já existenetes aperfeiçoados para ter uma melhor precisão do alcance dos 

resultados e assim chegarmos aos nossos objetivos.   
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Apêndice A – ( Diagrama de Blocos) 
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