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RESUMO 

Nesta dissertação apresenta-se a síntese em forma monocristalina dos compostos 

intermetálicos DyRhIn5 e Dy2RhGa8 pelo método do auto-fluxo, a caracterização estrutural 

através de medidas de difração de pó de raios X à temperatura ambiente e a caracterização 

magnética através de medidas de magnetização dc em função da temperatura e do campo 

magnético aplicado. As medidas magnéticas foram realizadas aplicando o campo magnético 

paralela e perpendicularmente ao eixo c dos monocristais, com a utilização de um 

magnetômetro comercial MPMS-7, com detecção SQUID. O monocristal DyRhIn5 formou-se 

em fase única com estrutura tetragonal tipo HoCoGa5, pertencente ao grupo espacial 

P4/mmm, com parâmetros de rede iguais a 푎 = 푏 = 4,585 Å e 푐 = 7,359 Å. Este composto 

apresentou uma ordem antiferromagnética com temperatura de Néel de 28 퐾 quando um 

campo de 1 kOe foi aplicado ao longo do eixo c. Nas curvas de histerese magnética em T = 2 

e 5 K, com o campo magnético aplicado paralelamente ao eixo c do cristal, um 

comportamento metamagnético foi observado para campos magnéticos acima de 50 kOe. O 

composto Dy2RhGa8 cresceu em fase pura com estrutura tetragonal tipo Ho2CoGa8, 

pertencente ao grupo espacial P4/mmm, tendo parâmetros de rede iguais a 푎 = 푏 = 4,332 Å e 

푐 = 11,799 Å. Uma ordem antiferromagnética foi observada com uma temperatura de Néel de 

11 퐾 para ambas as direções que fora aplicado o campo magnético. Para ambos os 

compostos, um comportamento típico Curie-Weiss foi observado a partir da temperatura de 

transição, indicando que o momento do íon Dy3+ é localizado.  Os dados de susceptibilidade 

magnética foram analisados incluindo efeitos do campo elétrico cristalino (CEF) nestes dois 

compostos de disprósio. A partir dos dados, estimamos os parâmetros de campo cristalino e 

discutimos que a anisotropia observada pode ser atribuída a efeitos CEF no íon Dy3+ na 

simetria tetragonal. 
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ABSTRACT 

In this dissertation we present the synthesis of intermetallic compounds DyRhIn5 and 

Dy2RhGa8, in single crystalline shape by self-flux method, the structural characterization was 

done by powder X-ray diffraction measurements at room temperature and the magnetic 

characterization by dc magnetization measurements as a function of temperature and magnetic 

field applied in two directions, along and perpendicular to the c-axis of single crystals, using a 

commercial magnetometer MPMS-7 with SQUID detection. The single crystal was formed in 

a single phase with tetragonal structure HoCoGa5-type, belonging to the space group 

P4/mmm, with lattice parameters equals to 푎 = 푏 = 4.585 Å and 푐 = 7.359 Å. This 

compound showed an antiferromagnetic order with Néel Temperature of 28 퐾 when the 

magnetic field of 1 kOe was applied along to the c-axis. In the magnetic hysteresis curves at 

T = 2 and 5 K, with the magnetic field applied parallel to the c-axis, a metamagnetic behavior 

was observed for magnetic fields above 50 kOe. The Dy2RhGa8 compound was growth in 

phase purity with tetragonal structure Ho2CoGa8-type, belonging to space group P4/mmm, 

with lattice parameters equals to 푎 = 푏 = 4.332 Å and 푐 = 11.347 Å. An antiferromagnetic 

order was observed with the Néel temperature of 11 퐾 when the magnetic field was applied in 

both directions. We observed a typical Curie-Weiss behavior above Néel Temperature for 

both compounds, signalizing the localized moment of Dy3+ ion. The magnetic susceptibility 

data were analyzed by means of crystalline electric field (CEF) in these dysprosium 

compounds. From the data we estimate the crystal field parameters, and discuss that the 

observed anisotropy can be attributed to CEF effects in Dy3+  ion in a tetragonal symmetry. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Compostos intermetálicos a base de terras raras são uma classe de materiais que 

exibem uma diversa gama de propriedades físicas. O grupo de compostos RnTX3n+2 com n = 1 

ou 2, R = elementos terras raras, T = Co, Rh e Ir e X = In e Ga tem sido largamente estudado 

por exibir uma variedade de fenômenos físicos, como férmions pesados, supercondutividade 

sob pressão induzida, entre outros. Estes compostos cristalizam-se na forma tetragonal 

pertencendo ao grupo espacial P4/mmm. (JOSHI, et al., 2008). Tanto os compostos com n = 1 

ou n = 2 pertencentes às famílias 115 (RTX5) ou 218 (R2TX8), respectivamente, tiveram os 

estudos pioneiros com o cério fazendo parte da estrutura.  

O grande número de trabalhos à base de cério deve-se à quantidade de fenômenos que 

este elemento pode apresentar em um material, tais como a flutuação de valência, a formação 

de quasi-partículas com enormes massas efetivas (férmions pesados), a formação de 

momentos magnéticos localizados, entre outros. (SERENI, 1999). Estes fenômenos são 

devido à competição entre as propriedades magnéticas e o campo elétrico cristalino. 

(JOHNSON, et al., 2010).  

A classe de materiais conhecidos como férmions pesados supercondutores é composta 

principalmente de elementos com a camada f parcialmente preenchida, além de elementos das 

séries p ou d da tabela periódica, apresentando pelo menos um elemento destes por fórmula 

unitária. (RISEBOROUGH, 2000). Estes compostos apresentam enorme valor experimental 

do coeficiente do calor específico eletrônico, o que indica a presença de elétrons fortemente 

correlacionados, com massa efetiva da ordem de 102 – 103 vezes a massa do elétron livre.  

Os compostos a base de Ce pertencentes à primeira família foram os primeiros a 

dispensarem grandes estudos. Estes compostos são conhecidos como monocamada, uma vez 
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que possuem apenas um átomo de cério por célula unitária. Os compostos CeTIn5 podem ser 

encarados como derivados do composto cúbico CeIn3. Sua estrutura tetragonal pode ser vista 

como camadas de CeIn3 e TIn2 empilhadas sequencialmente ao longo do eixo c. (PAGLIUSO, 

et al., 2000).  

O composto CeRhIn5 é um antiferromagneto à pressão ambiente com TN = 3,8 K e 

apresenta um calor específico eletrônico γ = 400 mJ/molK2 (PAGLIUSO, et al., 2000). À 

pressão ambiente, CeIn3 e CeRhIn5 ordenam-se antiferromagneticamente abaixo de TN = 10 e 

3,8 K, respectivamente. Aplicando pressão, ambos exibem uma transição para o estado 

supercondutor com TC = 0,25 K à P = 2,5 GPa para CeIn3 e TC = 2 K à P = 1,6 GPa para 

CeRhIn5. (OHARA, et al., 2003). Já o composto CeIrIn5 mostra resistividade zero próximo de 

1 K. (PETROVIC, et al., 2001).  

Os compostos pertencentes à segunda família são conhecidos como bicamadas pelo 

fato de que, acrescentando mais uma camada de CeIn3, tem-se o composto Ce2TIn8 no qual 

duas camadas de CeIn3 para cada de TIn2 alternam-se ao longo do eixo c. Na Figura 1.1 

apresentam-se as estruturas cristalinas dos compostos RX3, RTX5 e R2TX8. 

 
Figura 1.1: estrutura cristalina dos compostos RX3, RTX5 e R2TX8, com R = Ce, T = Co, Rh ou Ir e X = In ou 

Ga. Fonte: ADRIANO, 2009  

O composto Ce2RhIn8 ordena-se antiferromagneticamente com temperatura de Néel de 

2,8 K, porém torna-se um supercondutor em 2 K sob pressão de 2,3 GPa, enquanto que 

Ce2IrIn8 é um férmion pesado paramagnético. (JOSHI, et al., 2008).   

O objetivo deste trabalho foi a caracterização magnética dos compostos DyRhIn5 e 

Dy2RhGa8. Esses compostos foram produzidos pelo professor Nelson Moreno durante o 
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período de pós-doutoramento no Laboratório Nacional de Los Alamos. Foram realizadas 

medidas de magnetização num magnetômetro comercial MPMS7 com detector SQUID. 

Muitos compostos das mesmas famílias já foram bastante explorados, o que possibilita 

comparar a evolução dos fenômenos físicos ocorridos e analisar o que pode causar tais 

comportamentos.  

Esta dissertação está dividida da seguinte forma:  

No capítulo 2 estão apresentados alguns aspectos teóricos úteis para a análise dos 

dados experimentais. Este capítulo inclui uma revisão da origem do magnetismo, de alguns 

tipos de magnetismo: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, 

antiferromagnetismo, ferrimagnetismo e metamagnetismo. Estão descritos também, de forma 

sucinta, alguns conceitos em relação aos íons terras raras, estrutura cristalográfica, compostos 

intermetálicos e comportamento tipo férmions pesados.  

No capítulo 3 estão descritas as técnicas experimentais utilizadas durante o 

desenvolvimento deste trabalho. Dentre essas técnicas, destacamos o crescimento de 

monocristais pelo método do auto-fluxo, caracterização cristalográfica dos monocristais por 

difração de pó de raios X e medidas magnéticas à temperatura e campo magnético constante.   

 O capítulo 4 contém os resultados experimentais obtidos para os compostos DyRhIn5 

e Dy2RhGa8 e as discussões referentes a estes resultados. Mostram-se resultados da 

caracterização estrutural obtidos por difração de pó de raios X utilizando um difratômetro 

Rigaku que utiliza radiação Kα do cobre e também propriedades magnéticas obtidas com a 

utilização de um MPMS7, com detector SQUID.  

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões referentes ao desenvolvimento deste 

trabalho. O capítulo 6 é dedicado às perspectivas para o trabalho. Após este capítulo estão 

apresentadas as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração deste trabalho. No 

apêndice A é versado um pouco acerca dos sistemas de unidades de medida, em especial o SI 

(Sistema Internacional) e o CGS (centímetro, grama, segundo). Já no apêndice B estão 

listados os trabalhos apresentados em eventos durante o período da realização do mestrado.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são abordados alguns aspectos teóricos úteis para a análise dos dados 

experimentais. A origem do magnetismo está discutida brevemente, a qual servirá de base 

para descrever alguns tipos de magnetismo como o diamagnetismo, o paramagnetismo, o 

ferromagnetismo, o antiferromagnetismo, o ferrimagnetismo e o metamagnetismo. Fez-se 

também uma breve sistematização de alguns conceitos em relação aos íons terras raras, 

estrutura cristalográfica, compostos intermetálicos e comportamento tipo férmions pesados.  

2.1. Origem do magnetismo 

A origem do magnetismo é explicada pela existência de momentos magnéticos1, que, 

especificamente, podem ser caracterizados como momento magnético orbital e momento 

magnético de spin. O primeiro deles está associado ao movimento dos elétrons ao redor do 

núcleo (cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos), enquanto o segundo é 

uma característica intrínseca dos elétrons, sendo de origem quântica relativística e não tendo 

análogo clássico.  

O núcleo do átomo no qual os elétrons orbitam é constituído por prótons e nêutrons. 

Enquanto os prótons são partículas que apresentam carga positiva, os nêutrons possuem carga 

elétrica nula. Suas massas são de mesma ordem, porém, muito maiores que a massa dos 

elétrons, que têm carga elétrica negativa e orbitam em torno do núcleo. O número de prótons 

no átomo é conhecido como número atômico e seu valor determina a posição do elemento na 

                                                   
1 Não existem monopólos magnéticos, ou seja, partículas associadas a apenas um único pólo magnético. Desta 
forma, apenas por facilidade, ocultaremos o termo ‘de dipólo’ na expressão ‘momento de dipólo magnético’.  
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tabela periódica. Cada elemento caracteriza-se por possuir um número de elétrons (igual ao 

número de prótons) que são distribuídos nos diferentes níveis de energia do átomo 

correspondente. Estes níveis de energia, os quais são mais conhecidos como camadas 

eletrônicas, são caracterizados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, sendo que a primeira delas é 

a mais interna e as outras, subseqüentes.  

Em termos quânticos, para caracterizarmos completamente o estado de um átomo, 

utilizamos os chamados números quânticos, os quais descrevem as energias dos elétrons nos 

átomos. Estes números quânticos são definidos como: 

 Número quântico principal (n): define o tamanho da órbita e a energia do elétron, 

podendo assumir valores inteiros positivos diferentes de zero, ou seja, 푛 = 1,2,3, … De acordo 

com esse número, as camadas são denominadas, na ordem crescente, como especificado 

anteriormente (n = 1 → K; n = 2 → L;...). Quanto maior for o valor de n, menor será o valor 

da energia associada.   

 Número quântico do momento angular orbital ou azimutal (l): descreve o momento 

angular do movimento na órbita, caracterizando sua forma. Para cada n, existem n valores 

possíveis para l. Esse número assume valores de acordo com 푙 = 0,1,2,3, … , (푛 − 1) e 

caracteriza as sub-camadas de energia conhecidas do diagrama de Linus Pauli, as quais são 

s, p, d, f, etc.  

 Número quântico magnético (ml): descreve a componente do momento angular 

orbital ao longo de uma direção preferencial que, por convenção, é chamada de z. Para cada 

valor de l, há 2푙 + 1 valores para ml, que são dados por 푚 = 푙, (푙 − 1), … ,0, … ,−(푙 + 1),−푙.  

 Número quântico de spin (ms): descreve a componente do spin do elétron ao longo da 

direção z, que será representada por Sz, o qual pode adquirir valores entre –Sħ e +Sħ, sendo 

que a variação de um extremo a outro se dá em unidades inteiras de ħ. Os valores que ms pode 

assumir são dados por 푚 = 푠, (푠 − 1), … ,0, … ,−(푠 + 1),−푠. É interessante notar que, para 

elétrons, ms toma apenas dois valores, 푚 = ± 1 2⁄ , uma vez que 푠 = 1 2⁄ . 

Quando é feita a distribuição dos elétrons nos diferentes níveis energéticos, tem-se que 

o número máximo de elétrons que ocuparão cada nível é dado pela equação 2.1. O fator 

multiplicativo que antecede o somatório é devido a cada camada eletrônica poder receber dois 

elétrons: um com spin up e outro com spin down. 

푁 = 2∑ (2푙 + 1) = 2푛   (2.1)  
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 Agora que definimos estes quatro números quânticos, podemos entender como é feita 

a caracterização dos estados, levando em consideração o princípio de exclusão de Pauli, o 

qual afirma que dois férmions quaisquer idênticos não podem ocupar o mesmo estado 

quântico simultaneamente. Se dois elétrons estão no mesmo nível de energia e possuem o 

mesmo valor de n, l e ml, obrigatoriamente ms deve ser diferente, ou seja, os elétrons têm 

spins opostos.  

 Os operadores de momento magnético total 퐽⃗, momento magnético orbital 퐿⃗ e 

momento orbital de spin 푆⃗ atuam nas funções de onda dos elétrons de modo que os 

autovalores resultantes são medidos em unidade de ħ e são dados, respectivamente, por 2.2, 

sendo que j, l e s são os números quânticos para o momento angular total, momento angular 

orbital e spin.  

 퐽⃗ |푗,푚 〉 = ħ 푗(푗 + 1)|푗,푚 〉,  

퐿⃗ |푙,푚 〉 = ħ 푙(푙 + 1)|푙,푚 〉  (2.2) 

 푆⃗ |푠,푚 〉 = ħ 푠(푠 + 1)|푠,푚 〉,  

Um elétron com um momento angular orbital tem associado a ele um momento 

magnético orbital, dado pela equação 2.3,  

휇⃗ = − | | ħ퐿⃗ = −휇 퐿⃗  (2.3) 

sendo e a carga do elétron, m a massa do elétron, c a velocidade da luz e 휇  o chamado 

magnéton de Bohr, que no sistema de unidades CGS é dado pela equação 2.4. 

휇 = ≈ 9,27푥10   (2.4) 

 Já para o spin, o momento magnético associado é dado pela equação 2.5, onde g é um 

fator eletrônico, dado por 푔 = 2 1 +
ħ

+ ⋯ . Para elétrons, este fator é aproximadamente 

igual a 2 (mais precisamente, g = 2,0023).  

휇⃗ = −푔휇 푆⃗  (2.5)  

 Os momentos magnéticos orbital e de spin somam-se vetorialmente para formar o 

momento magnético total µ, como definido pela equação 2.6. O momento magnético total µ 

tem uma componente µJ ao longo de J e outra componente que precessiona em torno de J. É 

interessante notar que 휇⃗ não é paralelo a 퐽⃗ = 퐿⃗ + 푆⃗. 
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휇⃗ = 휇⃗ + 휇⃗ = −휇 퐿⃗ + 2푆⃗   (2.6) 

 O valor da componente paralela a J é dado por 2.7.  

휇 = −푔휇 퐽  (2.7) 

 A quantidade g que aparece em (2.7) é conhecida como fator de Landé e é dada pela 

equação 2.8.  

푔 = 1 + ( ) ( ) ( )
( )

  (2.8) 

Para um íon livre qualquer, no estado fundamental, a distribuição dos elétrons nas 

camadas eletrônicas é feita de forma a obedecer as regras de Hund, as quais são descritas 

como:  

1. Para um estado de menor energia, os elétrons ocupam os estados de modo a maximizar 

o spin total S, sem violar o princípio de Pauli.   

2. Os elétrons ocupam orbitais que resultam no máximo valor de L, consistente com a 

primeira regra. 

3. O valor do momento total J é igual a |퐿 − 푆| quando a camada estiver preenchida 

menos da metade e igual a |퐿 + 푆| quando a camada estiver preenchida mais da metade. 

 Naquelas camadas atômicas cheias ou vazias, tanto S quanto L se anulam, enquanto 

que nas preenchidas exatamente até a metade, somente L se anula, de modo que 퐽 = 푆. Nos 

outros casos, S e L são diferentes de zero. (ASHCROFT, et al., 1976). 

A partir das regras de Hund pode-se inferir se o material apresenta ordenamento 

magnético ou não. Quando o átomo ou o íon tem vários elétrons fora da última camada 

completa, seu comportamento magnético é determinado pelas propriedades desses elétrons. 

Isto porque, numa camada cheia, os elétrons ocupam orbitais com todos os valores de ml 

possíveis, positivos e negativos, bem como todos os valores de ms possíveis. Dessa forma, o 

momento angular total da camada fechada é nulo, sendo, portanto nulo seu momento 

magnético. (REZENDE, 2004).  

2.2. Classificação dos sólidos quanto ao magnetismo 

O magnetismo nos materiais origina-se dos momentos magnéticos dos elétrons em 

camadas incompletas nos átomos e de elétrons desemparelhados na banda de condução. As 
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classes mais conhecidas de materiais magnéticos são o diamagnetismo, paramagnetismo, 

ferromagnetismo, ferrimagnetismo, antiferromagnetismo, metamagnetismo, entre outros, 

sendo que todos os materiais apresentam alguma dessas classes.    

Os materiais magnéticos são classificados de acordo com sua resposta a um campo 

magnético aplicado: dia, para, antiferro, ferro, ferrimagnético, etc. A Figura 2.1 ilustra de 

forma representativa a organização dos spins para alguns ordenamentos magnéticos. Nos 

materiais paramagnéticos os momentos magnéticos adjacentes não são alinhados. Nos 

ferromagnéticos, os momentos magnéticos adjacentes se alinham paralelamente, enquanto que 

nos antiferromagnéticos este alinhamento é antiparalelo. Já nos materiais ferrimagnéticos, os 

momentos magnéticos adjacentes são orientados antiparalelamente, com magnitudes distintas, 

resultando em uma magnetização. 

 
Figura 2.1: alinhamento dos spins para alguns tipos de magnetismo. Fonte: MAURER, 2003 

Dentro destas classificações, um material pode apresentar mais de um ordenamento, o 

qual vai depender da competição entre a energia térmica e a energia magnética do sistema, 

sendo que o intervalo das propriedades magnéticas dos materiais ordenados é abaixo do 

paramagnetismo, ou seja, abaixo da temperatura crítica. A propriedade que uma substância 

tem de ser magnetizada, definida pelo momento magnético por unidade de volume da 

substância é denominada magnetização. (RODITI, 2005).  

Uma amostra de material magnético é geralmente formada de regiões ordenadas, 

chamadas domínios, no interior das quais a magnetização aponta ao longo do mesmo sentido, 

que varia de uma dessas regiões para outra. Na maioria dos materiais, esses domínios são 

orientados em todas as direções possíveis paralelas aos eixos do cristal, de modo que tendem 

a cancelar-se mutuamente, e o magnetismo líquido é zero, sendo que um campo magnético 

externo altera a estrutura dos domínios. (GUIMARÃES FILHO, 2009). Na Figura 2.2 tem-se 

uma representação para os domínios magnéticos.  
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Figura 2.2: representação de domínios magnéticos para um material ferromagnético bidimensional. Fonte: 

MAURER, 2003 

A grandeza que caracteriza a resposta da magnetização de um material a um campo 

magnético aplicado, que pode ser estática (dc) ou dinâmica (ac) é denominada 

susceptibilidade magnética, χ. Muitos materiais apresentam uma resposta não-linear, de modo 

que se deve tomar o limite nulo da excitação, conforme a equação 2.9. 

휒 = lim → =   (2.9) 

2.2.1. Diamagnetismo 

Nos materiais diamagnéticos os íons constituintes não possuem momento magnético 

permanente, porém, quando se aplica um campo, ocorre uma magnetização em sentido 

contrário a este campo aplicado, tendo como efeito a diminuição do módulo do campo no 

interior do material, de acordo com a Lei de Lenz, que diz que quando ocorre variação de 

fluxo magnético num circuito, cria-se uma corrente induzida com sentido tal que o novo fluxo 

induzido tende a se opor à variação do fluxo original. A Figura 2.3 mostra o comportamento 

da susceptibilidade magnética em função da temperatura de um material diamagnético.  

Os materiais comuns possuem uma componente diamagnética, porém essa 

componente é sempre pequena (da ordem de 10 ) e negativa, sendo independente da 

temperatura. A susceptibilidade diamagnética é encontrada através da equação 2.10, sendo N 

o número de átomos por volume, Z o número atômico, m a massa do elemento, c a velocidade 

da luz e <r2> é a distância quadrática média entre o núcleo e o elétron. 

휒 = − 〈푟 〉  (2.10) 
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Figura 2.3: susceptibilidade magnética em função da temperatura para um material diamagnético. Fonte: 

LACHEISSERIE, 2005 

2.2.2. Paramagnetismo 

Os íons que constituem os materiais paramagnéticos possuem momento magnético 

permanente, mas com direções e sentidos aleatórios. Como os momentos magnéticos apontam 

aleatoriamente, a magnetização resultante destes materiais é nula, porém, quando se aplica um 

campo magnético externo, estes momentos tendem a se alinharem no sentido do campo, 

resultando em uma magnetização não nula. Embora um aumento do campo magnético tenda a 

alinhar os spins, um aumento da temperatura tende a desorientá-los, uma vez que a energia 

térmica vai tendo um aumento significativo em comparação com a energia magnética.   

A magnetização dos materiais paramagnéticos é dada pela equação 2.11, 

푀 = 푁푔휇 퐽퐵 (푦)  (2.11) 

Sendo que N é o número de dipólos magnéticos e 퐵 (푦) é a função de Brillouin, a qual é 

definida pela equação 2.12, com y sendo dado pela equação 2.13. 

퐵 (푦) = 푐표푡ℎ ( ) − 푐표푡ℎ   (2.12) 

푦 =   (2.13)  

No limite de altas temperaturas, ou seja, para ,1y  podemos expandir coth em série 

de potência, de onde encontramos a magnetização dada pela equação 2.14. 

푀 = ( )   (2.14) 

 Sendo o material linear e isotrópico, obtemos a susceptibilidade paramagnética sendo 

dada pela equação 2.15, onde C é a constante de Curie. 



24 
Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

  
Jonas Cegelka da Silva 

 
  

휒 = ( ) =   (2.15) 

 Pode-se fazer uma análise de como um material paramagnético comporta-se quando 

varia-se a temperatura do sistema a partir da Figura 2.4.  

 
Figura 2.4: susceptibilidade e seu inverso em função da temperatura de um material paramagnético 

 O momento magnético efetivo de um material paramagnético é definido de acordo 

com a equação 2.16.  

휇 = 푔 퐽(퐽 + 1)  (2.16) 

Definindo este momento efetivo, podemos escrever a constante de Curie da forma 

dada por 2.17. 

퐶 =  (2.17) 

Substituindo os valores da constante de Boltzmann e do magnéton de Bohr, ambos no 

sistema CGS e o número de Avogadro, dados por 

푘 = 1,3806푥10 푒푟푔퐾  

푁 = 6,0221푥10 푒 푚표푙  

휇 = 9,2740푥10 푒푟푔퐾  

encontramos que o valor experimental do momento magnético efetivo é dado pela equação 

2.18, desde que C seja dado em emu K/mol Oe. 

휇 ≈ √8퐶  (2.18) 
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2.2.3. Ferromagnetismo 

Os materiais ferromagnéticos possuem momento magnético permanente com direções 

e sentidos iguais, de tal forma que a magnetização, mesmo a campo nulo, é diferente de zero. 

A existência de um momento magnético permanente tem sua origem nas camadas eletrônicas 

internas d e f, quando as mesmas encontram-se incompletas. Essa ordem magnética 

desaparece acima de certa temperatura, chamada temperatura de Curie (Tc), que é a 

temperatura crítica acima da qual a magnetização espontânea se anula, como pode ser visto na 

Figura 2.5. (BUSCHOW, 2004).  

 
Figura 2.5: magnetização espontânea em função da temperatura e inverso da susceptibilidade vs T para um 

material ferromagnético 

A Figura 2.6 ilustra o ciclo de histerese de um material ferromagnético, sendo que MT 

representa a magnetização remanente e Hc o campo coercitivo, o qual indica o valor do 

campo magnético que deve ser aplicado para que a magnetização seja reduzida a zero.   

Quando se aplica um campo magnético em um material ferromagnético, os domínios 

se orientam de forma a ficarem alinhados, aumentando o valor da magnetização, até a 

chamada magnetização de saturação, que é um valor característico de cada material, assim 

como a temperatura de Curie. Quando a intensidade do campo magnético aplicado for 

reduzida a zero, a magnetização não o é, restando uma chamada magnetização remanente. 

Este fato caracteriza que um material ferromagnético é um sistema irreversível sob aplicação 

de campo magnético aplicado.  
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Figura 2.6: ciclo de histerese de um metal ferromagnético. Fonte: MAURER, 2003  

O valor da magnetização de remanência e do campo coercivo (ou coercitivo) depende 

de como o material é saturado. Materiais moles têm campo coercitivo pequeno e saturam 

muito rapidamente, independentemente da taxa com que a saturação é alcançada. Já para um 

material duro, dependendo da velocidade de saturação, o valor obtido para a magnetização 

remanente será diferente, sendo maior quando a saturação ocorrer mais lentamente. Quanto 

maior a área do ciclo de histerese, mais duro magneticamente é o material, uma vez que a 

curva desta área representa a energia armazenada.     

Pierre Weiss, em 1907, postulou sua teoria para explicar o ordenamento 

ferromagnético propondo duas hipóteses: a primeira delas considera que o material é dividido 

em regiões muito pequenas, denominadas domínios magnéticos, magnetizados espontânea e 

individualmente; já a segunda hipótese é o fato de existir um campo molecular resultante da 

interação entre os átomos do material, ou seja, cada dipólo magnético atômico sofre a ação de 

um campo magnético efetivo criado pelos vizinhos, o qual tende alinhá-los na mesma direção.  

Entre elétrons vizinhos há uma interação conhecida como dipolar, porém não é ela a 

responsável por deixar os momentos magnéticos alinhados. A interação mais importante para 

isso é a chamada interação de troca, que é uma interação elétrica e não magnética. A cada 

elétron que compõe o cristal há uma função de onda associada, de forma a interagirem entre 

si, dando origem a esta interação.  
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A equação 2.19 nos dá o Hamiltoniano de troca de Heisenberg, sendo que o somatório 

é entre os primeiros vizinhos, Si é o spin do íon no sítio i, Sj é o spin do íon no sítio j e Jij é a 

integral de troca.  

퐻 = −∑ 퐽 푆⃗ . 푆⃗   (2.19)  

 A integral de troca aparece da superposição de funções de onda de átomos próximos. 

A partir de seu valor podemos classificar dois tipos de ordenamento: 

1. Se Jij for positiva, a energia mínima entre íons vizinhos é quando os spins desses íons 

estiverem alinhados paralelamente, caracterizando o ferromagnetismo; 

2. Se Jij for negativa, a energia mínima ocorre quando os spins dos íons vizinhos 

estiverem antiparalelamente alinhados, o que caracteriza o antiferromagnetismo. 

O campo efetivo, também chamado de campo médio, proposto por Weiss é 

proporcional à magnetização do sistema e é dado pela equação 2.20, na qual H é o campo 

magnético aplicado e λM é o campo molecular (CM), com λ sendo uma constante 

característica de cada material e, na maioria dos casos, praticamente independente da 

temperatura. Na região abaixo de Tc, o efeito do CM é grande e a amostra comporta-se como 

ferromagnética, enquanto que para temperaturas acima da temperatura de Curie, a influência 

da temperatura é superior a este campo e o material comporta-se como paramagnético. 

퐻 = 퐻 + 휆푀  (2.20)  

 Usando a aproximação de altas temperaturas, ou seja, 푇 > 푇 , a susceptibilidade 

paramagnética é dada pela equação 2.21, porém, agora, o campo magnético será substituído 

pelo campo efetivo. 

휒 = =   (2.21) 

휒 = , com 휃 = 휆퐶  (2.22) 

Onde 휃  é a chamada temperatura de Curie paramagnética e a equação 2.22 é denominada lei 

de Curie-Weiss.  

2.2.4. Antiferromagnetismo 

 Nos materiais antiferromagnéticos, os íons constituintes possuem momento magnético 

permanente, com direções e sentidos contrários entre vizinhos mais próximos. A teoria do 

antiferromagnetismo foi desenvolvida por Néel e faz uso da teoria de campo molecular 
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proposta por Weiss. Um material antiferromagnético pode ser entendido como formado por 

duas sub-redes, ambas ordenadas ferromagneticamente, porém com os spins opostos, fazendo 

com que a magnetização resultante seja nula. A Figura 2.7 ilustra um antiferromagneto 

simples.  

 
Figura 2.7: arranjo dos momentos magnéticos em uma célula unitária do antiferromagneto YMn2Ge2 abaixo da 
temperatura de Néel. Os círculos abertos representam os átomos de Y, os círculos achurados os átomos de Mn e 

os círculos pretos os átomos de Ge. Fonte: BUSCHOW, 2004 

A Figura 2.8 ilustra a dependência, com a temperatura, da magnetização e do inverso 

da susceptibilidade magnética para materiais antiferromagnéticos.  

 
Figura 2.8: dependência da magnetização e do inverso da susceptibilidade de um material antiferromagnético. 

Fonte: BUSCHOW, 2004 

Esses materiais possuem um valor pequeno e positivo para a susceptibilidade 

magnética que, acima da temperatura de transição, segue a lei de Curie-Weiss para o caso 

ferromagnético. Acima da temperatura de Néel, o material passa para a fase paramagnética. A 
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temperatura de Néel é muito abaixo da temperatura ambiente, fazendo com que sejam feitas 

medidas de susceptibilidade em temperaturas muito baixas para saber se um material 

paramagnético torna-se antiferromagnético. (CULLITY, 2009).  

2.2.5. Ferrimagnetismo 

 Os spins dos materiais ferrimagnéticos são orientados antiparalelamente, assim como 

nos materiais antiferromagnéticos, no entanto, suas componentes não se anulam. A Figura 2.9 

ilustra a estrutura atômica do ferrimagneto GdCo5.  

 
Figura 2.9: disposição dos momentos magnéticos do GdCo5 na célula unitária. Fonte: BUSCHOW, 2004 

2.2.6. Metamagnetismo 

 Na Figura 2.10 há um esquema de uma transição metamagnética.  

 
Figura 2.10: esquema de uma transição metamagnética. Os momentos magnéticos tendem a se alinharem 

paralelamente à medida que o campo magnético externo é aumentado. Fonte: GUIMARÃES FILHO, 2009 

 Nos materiais metamagnéticos há uma mudança na ordem antiferromagnética pela 

aplicação de um campo magnético atuando sobre a amostra, desde que esse campo seja 

suficientemente grande para vencer o acoplamento antiferromagnético, ou seja, este tipo de 
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transição torna um estado ordenado metaestável, uma vez que o material passa do 

antiferromagnetismo para o ferromagnetismo. A modificação da orientação dos momentos 

magnéticos, a qual é induzida pelo campo magnético abaixo da temperatura de transição, 

reflete num salto no valor da magnetização, nas curvas de magnetização versus campo 

aplicado.  

2.3. Os íons terras raras  

Os elementos conhecidos como terras raras estão localizados no grupo dos 

lantanídeos, iniciando pelo lantânio e indo até o lutécio, juntando-se a estes, o escândio e o 

ítrio, segundo a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – União 

Internacional de Química Pura e Aplicada). Apesar de o nome sugerir, os elementos terras 

raras não são raros, sendo encontrados em toda a crosta terrestre. Estes elementos possuem 

um estado de oxidação +3 particularmente estável, podendo, em alguns casos, serem di ou 

tetravalentes.  

Com exceção do escândio e do ítrio, todos os demais terras raras derivam da 

configuração eletrônica do xenônio (Xe), seguida do preenchimento seqüencial da camada 4f. 

A propriedade mais relevante dos elementos terras raras é que, com exceção dos elementos La 

e Lu, todos possuem a camada 4f incompleta. Esta camada é interna e acima dela estão a 6s e 

5d. Mesmo os orbitais 5p e 5s são mais externos que o 4f por terem uma extensão radial 

maior, conforme indica a Figura 2.11. (QUIRINO, 2007).  

 
Figura 2.11: densidade de carga radial para os orbitais 4f, 5s e 5p. Fonte: MONTEIRO, 2005 

Nos elementos químicos, o aumento do número atômico implica no aumento do raio 

atômico, conseqüência direta à adição de elétrons a níveis mais elevados de energia, que 

equilibra o efeito da contração, resultante do aumento da carga do núcleo. Com os elementos 
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dos lantanídeos, contudo, a adição de elétrons ocorre nos orbitais 4f (mais internos). Dessa 

forma, conforme são adicionados elétrons, a carga nuclear efetiva aumenta, provocando a 

redução em volume do átomo, devido à atração de cargas. Este comportamento que causa 

significativa redução de tamanho dos átomos e dos íons com o aumento do número atômico é 

denominado contração lantanídica.  

Os elementos conhecidos como terras raras são muito semelhantes quimicamente, 

apresentando diferenças nas propriedades físicas, como por exemplo, nas propriedades 

magnéticas provenientes do desemparelhamento de elétrons da camada 4f. Esses elementos, a 

altas temperaturas (T >> Tcrítica), são paramagnéticos, porém, em temperaturas baixas, podem 

apresentar algum ordenamento magnético.      

2.3.1. Disprósio (Dy) 

O disprósio é o elemento químico com número atômico 66, o que significa que tem 66 

elétrons e igual número de prótons (no estado fundamental), localizado na série dos 

lantanídeos. No estado fundamental apresenta distribuição eletrônica [Xe]4f106s2, sendo que o 

cátion +3, por perder três elétrons, apresenta a configuração [Xe]4f9. Nos compostos 

utilizados, encontra-se na forma de um cátion trivalente e, dessa forma, seguindo as regras de 

Hund, o estado fundamental apresenta 푆 = 5 2⁄ , 퐿 = 5 e 퐽 = 15 2⁄ . 

2.4. Campo elétrico cristalino 

Um íon magnético em um sólido cristalino sente a presença dos outros íons dispostos 

na rede. Este campo eletrostático criado pelas cargas dos átomos vizinhos é conhecido como 

campo elétrico cristalino (CEF, do inglês Crystalline Electrical Field). Sua magnitude 

depende fortemente da simetria local do íon.  

O campo cristalino é o responsável pela anisotropia dos sistemas em estudo, ou seja, 

para cada direção em que for aplicado o campo magnético, a resposta do material será 

diferente. Além disso, o campo cristalino quebra a degenerescência do momento angular total 

(2퐽 + 1) dos elementos terras raras.  

A intensidade de interação do campo cristalino pode ser dividida em três valores 

médios: a interação de campo cristalino forte que é observada nos elementos das séries de 

transição 4d e 5d; a interação de campo cristalino média que é observada na série 3d e a 
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interação de campo cristalino fraca, que ocorre na série 4f, na qual os elétrons desses 

elementos estão bem localizados no interior do íon, sendo parcialmente blindados a efeitos do 

ambiente externo pelas camadas 5s25p6.  

A teoria do campo cristalino é baseada nas hipóteses de que os elétrons de valência 

são suficientemente localizados no íon e os efeitos da vizinhança são puramente eletrostáticos, 

o que pode ser representado em termos de um potencial Coulombiano, dado pela equação 

2.23, o qual depende da distância da terra rara aos íons da rede. Nesta equação, 푞  é o valor da 

carga do j-ésimo íon vizinho, localizado na posição 푅⃗  que irá gerar a perturbação na posição 

푟⃗, um ponto qualquer no espaço.  

푉(푟⃗) = ∑ ⃗ ⃗
  (2.23) 

O hamiltoniano do campo cristalino dos íons magnéticos é obtido da energia potencial 

somada sobre todos os elétrons desemparelhados, de acordo com a equação 2.24. 

퐻 = ∑ 푞 푉(푟⃗)  (2.24)  

Este hamiltoniano pode ser expandido em harmônicos esféricos, de forma a obter a 

equação 2.25, sendo que 퐴  são os coeficientes da expansão e seus valores dependem da 

simetria do cristal considerado e as funções 푌 (휃 ,∅ ) representam os harmônicos esféricos.  

퐻 = ∑ ∑ ∑ 푞 퐴 푟 푌 (휃 ,∅ )  (2.25) 

No modelo de cargas pontuais, os coeficientes da expansão são calculados pela 

equação 2.26, e a soma é tomada sobre todos os íons vizinhos, localizados na posição 

푅 , 휃 ,∅  do íon magnético.  

퐴 = ∑ (−1) 푌 휃 ,∅   (2.26) 

Os elementos de matriz de 퐻  serão, assim, dados pela equação (2.27, sendo que as 

funções de onda utilizadas vão depender do módulo relativo do hamiltoniano nas energias de 

interação. No grupo 4f, formado por terras raras, elas são caracterizadas por |L, S, J, J 〉. 

⟨휓 |퐻 |휓 ⟩  (2.27) 

Um método mais prático para a obtenção dos elementos de matriz é o método dos 

operadores equivalentes, também conhecido como operadores equivalentes de Stevens. Neste 

método, os harmônicos esféricos são expressos em coordenadas cartesianas, 푓(푥, 푦, 푧) e, em 

seguida, faz-se as substituições 푥 → 퐽 , 푦 → 퐽  e 푧 → 퐽 , observando as regras de comutação 
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dos operadores (de momento angular). Sendo assim, os produtos de x, y e z são substituídos 

pelas combinações possíveis de 퐽 , 퐽  e 퐽 , e divididos pelo número total de permutações. 

Estes operadores são largamente discutidos em HUTCHINGS, 1964 e STEVENS, 1951.  

O hamiltoniano de campo cristalino dado por (2.25) pode então ser reescrito em 

função dos operadores de Stevens na forma dada pela equação 2.28, sendo que 휃  é um fator 

multiplicativo, dependente de l, que é o número quântico orbital dos elétrons da camada 

parcialmente preenchida, (휃 = 훼 , 휃 = 훽 , 휃 = 훾 ) e 〈푟 〉 é o valor esperado do raio dos 

elementos 4f.  

퐻 = 푞 ∑ ∑ 퐴 휃 〈푟 〉푂   (2.28) 

Alternativamente, escreve-se o hamiltoniano (2.28) como visto na equação 2.29, em 

que 퐵 = 푞퐴 휃 〈푟 〉 são os chamados parâmetros de campo cristalino, que, usualmente, são 

obtidos da análise de dados experimentais, como fitting das curvas de magnetização, 

espalhamento inelástico de nêutrons, medidas de calor específico, entre outros. (LUONG, 

2002).  

퐻 = ∑ 퐵 푂,  (2.29) 

Desta forma, quanto maior a simetria, menor o número de operadores necessários para 

escrever o hamiltoniano do campo cristalino. Para um íon magnético na presença de um 

campo cristalino tetragonal, que é o caso dos compostos utilizados neste trabalho, o 

hamiltoniano pode ser escrito como mostrado na equação 2.30.  

퐻 . = 퐵 푂 + 퐵 푂 + 퐵 푂 + 퐵 푂 + 퐵 푂   (2.30) 

Estes operadores que devem ser considerados no cálculo do hamiltoniano, como 

encontrado em Hutchings, 1964, são dados pelas equações 2.31 – 2.35, nas quais 퐽   푒  퐽  são 

os operadores levantamento e abaixamento, respectivamente e estão relacionados com 

퐽   푒  퐽 .  

푂 = [퐽 + 퐽 ] (2.31) 

푂 = [3퐽 − 퐽(퐽 + 1)]  (2.32) 

푂 = [35퐽 − 30퐽(퐽 + 1)퐽 + 25퐽 − 6퐽(퐽 + 1) + 3퐽 (퐽 + 1) ]  (2.33) 

푂 = [(11퐽 − 퐽(퐽 + 1) − 38)(퐽 + 퐽 ) + (퐽 + 퐽 )(11퐽 − 퐽(퐽 + 1)− 38)]  (2.34) 

푂 = [231퐽 − 315퐽(퐽 + 1)퐽 + 735퐽 + 105퐽 (퐽 + 1) 퐽 − 525퐽(퐽 + 1)퐽 + 294퐽 −

5퐽 (퐽 + 1) + 40퐽 (퐽 + 1) − 60퐽(퐽 + 1)]  (2.35) 
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2.5. Estrutura cristalográfica 

 Os átomos que compõe os materiais podem estar em um arranjo espacial aleatório ou 

de maneira absolutamente regular. No primeiro caso, o material é dito amorfo, enquanto que 

no segundo, cristalino. A Figura 2.12 mostra o arranjo de um sólido cristalino e de um sólido 

amorfo. As propriedades físicas dos materiais estão, em grande parte, relacionadas com esse 

arranjo espacial dos átomos.  

 
Figura 2.12: estrutura de um sólido cristalino e de um sólido amorfo 

 Todo sólido cristalino é formado por infinitas células primitivas, as quais são a menor 

parte do cristal e contém todas as suas características que, repetidas, formam o cristal 

preenchendo todo o espaço, sem sobreposições. Os sistemas estudados apresentam estrutura 

tetragonal, a qual é caracterizada por apresentar três eixos cristalográficos perpendiculares 

entre si, sendo dois de igual tamanho, formando um ângulo reto entre seus planos.  

2.6. Compostos intermetálicos 

Os compostos intermetálicos são uma classe de materiais que consiste de uma liga de 

fases ordenadas formada por dois ou mais elementos metálicos, na qual átomos distintos 

ocupam posições específicas na estrutura cristalina e formam, na sua composição, estruturas 

cristalinas de proporções estequiométricas. Eles diferem das ligas convencionais porque 

geralmente possuem estruturas cristalinas ordenadas a temperaturas ambiente ou 

intermediárias.   

 Suas propriedades nobres em altas temperaturas tais como elevada resistência 

mecânica, capacidade de reter esta resistência dentro de uma ampla faixa de temperaturas e 

alto módulo de elasticidade, têm despertado interesse associado a aplicações estruturais em 

altas temperaturas. A investigação do comportamento magnético também tem recebido uma 

particular atenção na pesquisa durante as últimas décadas. Devido à posição intermediária, as 
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propriedades dos intermetálicos são altamente influenciadas por pequenas mudanças no 

sistema. Isto quer dizer que pequenas variações na microestrutura podem significar grandes 

alterações na tenacidade e ductibilidade do intermetálico formado. 

2.7. Férmions pesados 

As propriedades desse tipo de composto derivam dos orbitais f parcialmente 

preenchidos dos íons terras raras ou dos actinídeos, sendo um comportamento ambíguo entre 

elétrons localizados e itinerantes. (STEWART, 1984; RISEBOROUGH, 2000; FISK, at al., 

1995). Os estados eletrônicos 4f e 5f estão relativamente próximos ao nível de Fermi e 

apresentam um caráter ambíguo entre localizado e itinerante. Em altas temperaturas eles 

comportam-se como elétrons f localizados em seus sítios atômicos e quando resfriados, seu 

comportamento difere daquele dos materiais comuns: alguns elétrons tornam-se itinerantes 

pela hibridização como os elétrons de condução. (CAMARENA, 2007). 

À temperatura ambiente, os compostos férmions pesados se comportam como uma 

coleção de momentos magnéticos fracamente interagentes, gerados por camadas parcialmente 

preenchidas de elétrons f, e de elétrons de condução com massas efetivas comuns. Com a 

redução da temperatura, os momentos magnéticos localizados se acoplam com os spins dos 

elétrons de condução, causando um aumento da massa efetiva dos últimos. (HERING, 2006).  

Estes materiais exibem propriedades que mudam qualitativamente com a temperatura, 

de modo que, à temperatura ambiente ou a baixas temperaturas, exibem comportamentos 

completamente distintos. Em metais convencionais o coeficiente do calor específico 

eletrônico (em baixas temperaturas) é da ordem de 1 - 10 mJ/molK2, enquanto que em 

compostos tipo férmions pesados o coeficiente do calor específico entre 

100 − 1600 mJ/ molK2 tem sido observado. (COLEMAN, 2007).  

Os valores elevados dos coeficientes do calor específico, γ, correspondem a uma 

elevada densidade de estados no nível de Fermi, o que indica a presença de elétrons 

fortemente correlacionados, com massa efetiva da ordem de 102 – 103 vezes a massa do 

elétron livre. Além de apresentarem esse aumento significativo no valor de γ, materiais com 

comportamento tipo férmions pesados também apresentam a susceptibilidade tipo de Pauli 

cerca de 1000 vezes maior que a susceptibilidade de um metal normal. A Figura 2.13 mostra o 

comportamento de algumas propriedades físicas de metais normais e daqueles que têm 

comportamento tipo férmions pesados.   
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Figura 2.13: comparação com a temperatura de várias propriedades físicas de metais comuns e metais com 

comportamento tipo férmions pesados. Fonte: OTT, et al., 2000  

De acordo com a equação 2.36, o coeficiente do calor específico eletrônico dos metais 

depende diretamente da massa efetiva dos elétrons de condução. Nesta equação, n é a 

densidade do gás de elétrons, m* é a massa efetiva dos elétrons de condução, kB é a constante 

de Boltzmann e kF é o vetor de Fermi. Desta equação, é visível a dependência do coeficiente 

do calor específico eletrônico com a massa efetiva dos elétrons de condução. 

훾 = 푛 푚∗  (2.36) 

As interações entre os elétrons móveis da banda de condução e os elétrons localizados 

nas camadas incompletas da banda de valência são chamadas de correlações. Quando as 

características do material dependem principalmente deste tipo de interações, estes sistemas 

são denominados de sistemas fortemente correlacionados. (CAMARENA, 2007). Visto de 

outra maneira, as camadas estreitas (especialmente d e f) possuem maior tendência à 

localização, ou seja, um elétron tem maior chance de encontrar outro elétron ligado ao núcleo, 

o que gera uma interação repulsiva entre estes dois elétrons que não pode mais ser 

desprezada. Quando isso ocorre, os elétrons se movimentam de forma a minimizarem a 

energia do sistema, o que caracteriza um sistema fortemente correlacionado, ou seja, um 

sistema é fortemente correlacionado quando o movimento de uma partícula influencia de 

modo fundamental o movimento das demais e vice-versa.   
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A tabela 1 mostra alguns exemplos de materiais férmions pesados com o respectivo 

valor do coeficiente do calor específico eletrônico.  

Tabela 1: valores do coeficiente do calor específico eletrônico de alguns férmions pesados 

Composto   (mJ/mol K2) 

CeRhIn5 400 

CeAl3 1620 

CeCu6 1500 

CeIrIn5 720 

Ce2IrIn8 700 

 

 

 

 

 

 



38 
Capítulo 3 – Técnicas Experimentais 

  
Jonas Cegelka da Silva 

 
  

CAPÍTULO 3 

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo são descritas as técnicas experimentais utilizadas para caracterizar os 

compostos estudados, os quais foram produzidos pelo professor Nelson Moreno em Los 

Alamos. Dentre essas técnicas, destaca-se o crescimento de monocristais pelo método do 

auto-fluxo, caracterização cristalográfica dos monocristais por difração de raios X e medidas 

magnéticas tanto em função da temperatura quanto em função do campo magnético aplicado.   

3.1. Crescimento dos monocristais 

Recentemente, a técnica de crescimento de monocristais conhecida como auto-fluxo 

tem sido empregada com muito sucesso na obtenção de novos materiais, notavelmente, de 

compostos intermetálicos. Esta técnica de crescimento de monocristais deriva da técnica 

conhecida como fluxo metálico, que tem um precursor para formar o material. O fluxo é 

sempre o elemento que será colocado em excesso e que vai propiciar o meio de difusão dos 

elementos e de nucleação para a formação do cristal. No entanto, designa-se técnica do auto-

fluxo quando este elemento precursor é um dos constituintes do composto final. Geralmente 

esse elemento tem baixo ponto de fusão, o que, no caso do In é de 156ºC e, do Ga, é 30ºC.  

Para o crescimento dos monocristais, os elementos químicos com pureza maior que 

99.99% foram pesados estequiometricamente e colocados em um cadinho de alumina (Al2O3). 

O cadinho foi selado dentro de uma ampola de quartzo com vácuo, para evitar que os 

reagentes oxidassem. Entre as paredes da ampola e do cadinho foi colocado lã de quartzo, 

para impedir que a ampola quebrasse durante o aquecimento, uma vez que os materiais 

apresentam diferentes coeficientes de expansão térmica. Foi colocado lã de quartzo também 
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sobre o cadinho, a qual serviu de filtro na hora em que a ampola foi invertida para a remoção 

do fluxo em excesso, que ainda continua líquido. A Figura 3.1 ilustra o esquema do conjunto.  

 
Figura 3.1: esquema ilustrativo do conjunto que foi aquecido 

A ampola foi levada ao forno, à temperatura de 1100ºC por 24 horas, com 

aquecimento controlado e, depois, a temperatura foi baixada até 500ºC. Nesse ponto, a 

ampola foi retirada rapidamente do forno, invertida e colocada em uma centrífuga, para 

favorecer a expulsão do excesso do elemento precursor e deixar os monocristais dentro do 

cadinho.  

3.2. Difração de raios X 

A difração de raios X é um exemplo de interferência construtiva de ondas de raios X e 

é uma evidência direta da periodicidade da rede cristalina. Raios X podem ser produzidos a 

partir de dois eletrodos, internos a um tubo, o qual pode conter gás inerte ou vácuo. 

Aplicando-se uma diferença de potencial entre os eletrodos, aquece-se o cátodo, permitindo 

assim a ionização de seus átomos, liberando elétrons, os quais são acelerados pela diferença 

de potencial em direção ao ânodo e, ao colidirem com este, são desacelerados, diminuindo sua 

energia cinética.  

Quando um elétron desse tipo atinge o alvo, um elétron da camada K, por exemplo, de 

um átomo do material é liberado na forma de fotoelétron, resultando em uma vacância nessa 

camada. Para ocupar o espaço deixado por esse elétron, um elétron de uma camada mais 

externa passa à camada K, liberando energia na forma de um fóton de raios X (radiação 

característica). A diferença entre as energias inicial e final dos elétrons é a energia dos fótons 
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de raios X liberados no processo. Como a energia para cada nível varia com o elemento 

atômico (alvo), cada tipo de alvo produz radiações características em diferentes comprimentos 

de onda. As ondas de raios X têm comprimentos da ordem de 10-10 m, que é o espaçamento 

interatômico típico dos cristais, o que permite o estudo das propriedades estruturais dos 

mesmos. A tabela 2 mostra as radiações características dos principais materiais utilizados em 

tubos de raios X.  

Tabela 2: Radiações características dos principais materiais utilizados em tubos de raios X 

Elemento Kα1 (Å) Kβ1 (Å) 

Cu 1,54056 1,39221 
Mo 0,70930 0,63228 

Cr 2,28970 2,08487 

Co 1,78896 1,62079 

W 0,20901 0,18437 

Ni 1,65791 1,50013 

Fe 1,93604 1,75661 

 Uma das principais técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos 

é a difratometria de raios X, tendo aplicações em diversos campos do conhecimento. Esta 

técnica, que pode ser interpretada como a interação dos raios X com a estrutura cristalina dos 

cristais, foi utilizada para a caracterização das amostras sintetizadas.  

Quando se faz um experimento de difração de raios X, incide-se a radiação no material 

a ser estudado, varrendo uma série de ângulos de incidência da radiação e, depois, analisa-se o 

espectro da radiação difratada pelo material. Se os raios X incidem sobre um átomo isolado de 

certo cristal, os elétrons deste átomo são excitados e vibram com a mesma freqüência da 

radiação incidente, emitindo raios X em todas as direções. No entanto, se os átomos estiverem 

espaçados igualmente e a radiação tiver comprimento de onda da mesma ordem desse 

espaçamento, em certas direções ocorrerá interferência construtiva e em outras, destrutiva.  

 Interferência construtiva da radiação proveniente de planos sucessivos ocorre quando a 

diferença de caminhos for um número inteiro n de comprimentos de onda λ, de onde podemos 

escrever a lei de Bragg, dada pela equação 3.1, sendo que d é a distância interplanar para o 

conjunto de planos hkl (índices de Miller) da estrutura cristalina e θ é o ângulo para o qual 

ocorre difração, também conhecido como ângulo de Bragg, medido entre o feixe incidente e 

os planos cristalinos.  
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2푑푠푒푛(휃) = 푛휆, com (푛 = 1,2,3, … )  (3.1) 

A Figura 3.2 ilustra a Lei de Bragg. Num espectro de difração de raios X usual, a 

amostra é girada em relação à direção do feixe incidente, e no espectro coletado aparecerão 

alguns picos, sendo que cada um corresponde com um conjunto de planos que o gera. 

 
Figura 3.2: ilustração da Lei de Bragg 

O difratômetro consiste de um gerador de raios X, um goniômetro e um detector dessa 

radiação. O difratômetro utilizado é da marca Rigaku, à temperatura ambiente, utilizando 

tensão de 40 kV e corrente de 40 mA, sendo que a radiação foi Kα do cobre.  

Um esquema de um difratômetro é mostrado na Figura 3.3. O feixe de raios X emitido 

passa pelo colimador e incide na amostra que está sobre o suporte. O feixe difratado passa por 

outro colimador e incide no detector. Os dispositivos emissor e detector estão acoplados 

mecanicamente de modo que o ângulo de incidência (θ) seja a metade do ângulo de difração 

(2θ) com relação ao feixe incidente.  

 
Figura 3.3: diagrama esquemático do difratômetro de raios X  
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3.3. Medidas magnéticas 

 As medidas magnéticas foram realizadas no magnetômetro MPMS-7 (da sigla em 

inglês para Magnetic Property Measurement System – Sistema de medidas de propriedades 

magnéticas), fabricado pela Quantum Design, mostrado na Figura 3.4. Este equipamento 

utiliza o SQUID (da sigla em inglês para Superconducting Quantum Interference Device – 

Dispositivo Supercondutor de Interferência Quântica) como detector, sendo que o princípio 

de operação deste detector está baseado no efeito Josephson.   

 
Figura 3.4: vista frontal do MPMS-7 fabricado pela Quantum Design 

O SQUID consiste, basicamente, de um anel supercondutor interrompido por uma 

junção (material sanduichado) Josephson e mede a variação local na densidade de fluxo 

magnético produzido por uma amostra que se move através das bobinas de detecção, 

localizadas no centro do magneto.  

O efeito Josephson caracteriza-se por uma corrente crítica, abaixo da qual uma 

barreira de potencial ou junção é supercondutora, ou seja, consiste no tunelamento de pares de 

Cooper através de uma fina barreira isolante colocada entre dois eletrodos supercondutores 

(OSTREMANN, et al., 2005). Na medida em que dois supercondutores, inicialmente 

separados por uma distância macroscópica são aproximados, até uma distância da ordem de 

10 Å, observa-se circulação de elétrons de um a outro supercondutor. Esse efeito é conhecido 

como tunelamento Josephson e o dispositivo formado pelos dois supercondutores separados 

pelo isolante é chamado junção Josephson.   

No estado supercondutor o circuito apresenta resistência nula e, mesmo quando 

polarizado por uma corrente elétrica, a tensão verificada nos seus terminais é nula. Para 

valores de corrente superiores à corrente crítica, a junção transita para o estado normal e 

passamos a detectar um nível de tensão não-nulo. (TAKEUCHI, 2010). 
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Foram realizadas medidas de magnetização tanto em função da temperatura, quanto 

em função do campo magnético aplicado. Para o primeiro caso, enquanto o campo magnético 

permaneceu fixo em 1 kOe, a temperatura percorreu um intervalo entre 2 a 350 K. Já no 

segundo caso, o campo magnético variou entre ±70 kOe, para diferentes temperaturas 

constantes. As medidas de magnetização foram realizadas aplicando-se campo magnético 

paralelo e perpendicular ao eixo c dos compostos tetragonais.  

Para as medidas de magnetização em função da temperatura, as curvas obtidas foram 

do tipo ZFC (Zero Field Cooled – Resfriado a Campo Zero), ou seja, a amostra foi resfriada, 

a partir da temperatura ambiente, até a temperatura de 2 K, sem a presença de campo 

magnético externo. Quando esta temperatura foi atingida, aplicou-se um campo magnético de 

1 kOe e os dados foram coletados conforme a temperatura aumentava.   

Para as medidas à temperatura constante, também obtivemos curvas do tipo ZFC, ou 

seja, o campo magnético a ser aplicado foi inicialmente zerado e a amostra foi então, resfriada 

até a temperatura desejada, a partir da qual o ciclo de histerese foi realizado, a partir do campo 

nulo, aumentando até o valor máximo.    

 Para o processo de medida, após ser medida a massa da amostra a ser utilizada numa 

balança analítica de precisão, a mesma foi instalada em um suporte plástico, o qual é pequeno 

o suficiente para deixá-la presa. Esse suporte foi instalado dentro de um canudo plástico 

transparente à, aproximadamente, 9 cm de uma das extremidades, conforme ilustra a 

Figura 3.5. A extremidade inferior foi fechada com um tampão, evitando, assim, que a 

amostra escapasse do canudo. A extremidade superior foi conectada a uma vareta de fibra de 

carbono e este conjunto foi acoplado ao sistema de transporte do magnetômetro, permitindo o 

movimento vertical da amostra através das bobinas de captação acopladas ao sensor. Uma vez 

centrada no interior da bobina supercondutora que gera o campo magnético externo dc, as 

medidas de magnetização foram realizadas, utilizando o método RSO (do inglês 

Reciprocating Sample Option).  

 Ao contrário das medidas DC, no qual a amostra é movida através das bobinas 

detectoras em passos discretos, as medidas no modo RSO são realizadas utilizando um motor 

que oscila a amostra rapidamente. Neste processo de medida a amostra é movida 

oscilatoriamente com a freqüência desejada por uma região da bobina detectora. Esta técnica 

tem a vantagem de obter os dados mais rapidamente que com o método DC, uma vez que a 

amostra não pára em nenhum instante para ser feita a coleta dos dados. 
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Figura 3.5: instalação da amostra em um canudo plástico transparente 

As leituras de voltagem do SQUID são tomadas enquanto a amostra é movida através 

das bobinas.  A Figura 3.6 mostra o esquema do método de medida no modo RSO. 

 
Figura 3.6: esquema do sistema de detecção do magnetômetro SQUID. (a) processo de medida RSO, indicando a 
posição de oscilação da amostra (eixo vertical) e o respectivo sinal induzido (eixo horizontal). (b) movimento da 

amostra através das bobinas de detecção. Fonte: TAKEUCHI, 2010 

Como resultado do processo de medida, obtivemos o momento magnético ou em 

função da temperatura ou do campo magnético. O momento magnético foi medido em emu, a 

temperatura em kelvin e o campo magnético em Oe.  

Para as curvas de susceptibilidade, o momento magnético foi dividido pela massa e 

este resultado multiplicado pelo peso molecular da amostra, de forma a obtermos o resultado 

em emu/mol. Como a susceptibilidade é a resposta da amostra ao campo magnético, este 

resultado foi dividido pelo valor do campo aplicado, resultando a susceptibilidade em 

emu/mol.Oe.  
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Para a construção das curvas de histerese magnética, o resultado do momento 

magnético foi expresso em unidades de magnéton de Bohr, 휇 . Para isto, a magnetização dada 

por emu/mol foi dividida pelo número de Avogadro vezes o magnéton de Bohr.   
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CAPÍTULO 4 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo são apresentados resultados experimentais obtidos para os compostos 

DyRhIn5 e Dy2RhGa8. Mostramos resultados da caracterização estrutural obtidos por difração 

de raios X pelo método do pó, à temperatura ambiente e também propriedades magnéticas 

obtidas com a utilização de um magnetômetro comercial MPMS7, com detector SQUID para 

duas direções de crescimento dos monocristais.      

Para os dados de difração de raios X foi utilizado um difratômetro Rigaku com 

radiação Cu Kα, como já descrito anteriormente. O equipamento disponível na universidade 

permite medidas utilizando amostras policristalinas. Sendo assim, os monocristais foram 

triturados com a utilização de almofariz e pistilo de ágata.  

Para a caracterização magnética das amostras produzidas foram realizadas medidas de 

magnetização em função da temperatura e do campo magnético aplicado. Para o primeiro 

caso, enquanto o campo magnético permaneceu fixo em 1 kOe, a temperatura varreu um 

intervalo de 2 a 350 K com taxa de aquecimento de 1 K. Já no segundo, o campo magnético 

variou entre ±70 kOe para diferentes temperaturas. Essas medidas foram realizadas aplicando-

se campo magnético paralelo e perpendicular ao eixo c dos compostos tetragonais. Tanto para 

as medidas de magnetização em função da temperatura e do campo magnético aplicado, as 

curvas obtidas foram do tipo ZFC. Foram realizadas também algumas curvas no modo FCC, 

ou seja, aplicou-se o campo magnético e, enquanto a amostra era resfriada até a temperatura 

mais baixa, os dados iam sendo coletados. As duas curvas deram sobrepostas, de forma que o 

processo de medida não interfere no resultado final. 

Foram feitas tentativas para crescer os monocristais DyCoIn5, DyFeIn5, DyIrIn5 e 

DyPtIn5 usando a técnica de auto-fluxo, no entanto, as proporções estequiométricas e o 
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tratamento térmico utilizados não permitiram a formação destas fases. Em todas estas 

tentativas, o composto formado foi DyIn3. Medidas de susceptibilidade magnética, 

resistividade elétrica e calor específico já foram exploradas e reportadas para os compostos 

TRIn3, onde TR são todos os elementos terras raras da tabela periódica. Estes compostos 

apresentam a mesma estrutura do CeIn3, a qual é cúbica e todos, com exceção dos TR = Y, La 

e Lu, mostram um ordenamento antiferromagnético a baixas temperaturas. (TCHOKONTÉ, et 

al., 2010). 

4.1. DyRhIn5 

 Assim como os compostos pertencentes à família CemMnIn3m+2n (M = Co, Rh e Ir, com 

m = n = 1) bastante reportados na literatura pela descoberta de supercondutividade, o 

monocristal DyRhIn5 é formado por camadas alternadas de DyIn3 e RhIn2 ao longo do eixo c. 

Para crescer o composto estudado, usamos os metais Dy, Rh e In com pureza maior que 

99,99% na proporção estequiométrica 1:1:15, utilizando o método do auto-fluxo, já descrito 

no capítulo precedente. A Figura 4.1 ilustra a estrutura cristalográfica do composto DyRhIn5.  

 
Figura 4.1: estrutura cristalográfica do monocristal DyRhIn5. Fonte: HIEU, et al., 2007 

 Para determinar a fase pura cristalina das amostras crescidas, foram feitas medidas de 

difração de raios X utilizando as amostras na forma de pó em um difratômetro Rigaku 

utilizando radiação Kα do cobre. O pó resultante do processo de trituração foi então 

acomodado em uma placa de vidro, sobre a qual foi passado um pouco de graxa, para que o 

material ficasse preso aí. Essa placa de vidro é que foi colocada no suporte do difratômetro, o 

qual sofre rotações enquanto a medida é realizada, a fim de termos um material mais 



48 
Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

  
Jonas Cegelka da Silva 

 
  

homogêneo possível. Na Figura 4.2 está o padrão de difração de raios X da amostra 

policristalina, à temperatura ambiente.  

 Os resultados das medidas de difração de raios X mostraram um composto em fase 

única com estrutura tetragonal. Como o composto não possui um padrão próprio já 

catalogado, sua estrutura foi comparada com a estrutura tipo HoCoGa5, também tetragonal, 

pertencente ao grupo espacial P4/mmm, da mesma forma que os demais compostos da mesma 

família já pesquisados. O composto HoCoGa5 está cadastrado na ficha cristalográfica (PDF) 

número 00-033-0420. 

Na Figura 4.2, os picos que aparece sem o valor dos índices de Miller 

correspondentes, os quais estão em torno de 32,8 graus e 38,3 graus estão associados ao índio 

(fluxo) que não foi removido completamente do cristal, no entanto, por não ser magnético, 

não altera os resultados da susceptibilidade magnética e nem da histerese. A ficha 

cristalográfica do índio está registrada sob o número 00-001-1042. 
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Figura 4.2: padrão de difração de raios X à temperatura ambiente do DyRhIn5 

 Os planos identificados que aparecem na Figura 4.2 foram obtidos pela comparação 

com os planos do composto HoCoGa5. Com os valores destes planos, os quais caracterizam os 

valores dos índices de Miller e o ângulo (2θ) em que ocorrem, calculamos os valores dos 
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parâmetros de rede do nosso composto, utilizando o programa UnitCell (HOLLAND, et al., 

1997), o qual utiliza um ajuste pelo método dos mínimos quadrados. Dois valores dos 

parâmetros de rede são iguais, o que, juntamente com os iguais valores dos ângulos entre os 

planos cristalográficos, caracterizam uma estrutura tetragonal.  

 No executável UnitCell, os dados de entrada são, além dos índices de Miller e os 

ângulos correspondentes, como já citado, a estrutura do sistema em questão, o valor do 

comprimento de onda da radiação utilizada no equipamento de raios X e em função de qual 

variável (d, θ ou 2θ) o gráfico da intensidade destes planos foi feito. Os dados de saída são os 

valores das constantes de rede, o volume da célula unitária, bem como a percentagem de 

confiabilidade destes dados.   

 Os valores dos parâmetros de rede para o composto DyRhIn5, obtidos pelo programa 

UnitCell são 푎 = 푏 = 4,585 Å e 푐 = 7,359 Å. Estes valores obtidos estão de acordo com 

àqueles já reportados na literatura (HIEU, et al., 2007) para o mesmo composto. Como a 

estrutura do composto é tetragonal, os ângulos entre os eixos são de 훼 = 훽 = 훾 = 90 . O 

aumento no valor dos parâmetros de rede, em comparação com os aqueles do composto de 

referência (HoCoGa5) é devido ao raio atômico dos elementos do nosso composto ser maior 

que o raio atômico dos elementos do padrão. 

  A estrutura magnética deste composto, obtida por HIEU, et al., 2006 é mostrada na 

Figura 4.3. A técnica utilizada para a obtenção da estrutura magnética do estado fundamental 

do DyRhIn5 foi espalhamento de nêutrons, usando um espectrômetro TAS-2.  

 
Figura 4.3: estrutura magnética do estado fundamental do monocristal DyRhIn5. Fonte: HIEU, et al., 2006 
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 Como se percebe da figura acima, cada sub-rede ordena-se antiferromagneticamente 

com momentos magnéticos paralelos ao eixo c, de modo que, o ordenamento total do 

composto é antiferromagnético. Esta mesma estrutura magnética possuem outros dois 

membros da família 115, NdRhIn5 e TbRhIn5.   

As curvas da susceptibilidade magnética em função da temperatura quando o campo 

magnético de 1 kOe foi aplicado paralela e perpendicularmente ao eixo c do monocristal são 

mostradas na Figura 4.4. Com o campo magnético fixo neste valor, a temperatura varreu um 

intervalo entre 2 e 350 K. 

Para o caso em que o campo foi aplicado perpendicularmente ao eixo c, percebe-se 

que o composto não exibe um sinal ou uma anomalia que possa ser associada a uma ordem 

magnética até 2 K, ou seja, a susceptibilidade decresce monotonicamente com o aumento da 

temperatura.  

Quando o campo magnético foi aplicado paralelamente ao eixo c do monocristal, uma 

transição típica de um material antiferromagnético é observada em 28 퐾, sendo que, a partir 

desta temperatura, a curva segue um comportamento Curie-Weiss.  
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Figura 4.4: susceptibilidade magnética em função da temperatura para um campo magnético de 1 kOe aplicado 

paralela e perpendicularmente ao eixo c do monocristal DyRhIn5 
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A anisotropia expressa pelos resultados da susceptibilidade magnética para as duas 

direções em que o campo magnético foi aplicado em relação ao eixo c do monocristal é um 

indicativo da influência do campo cristalino do íon Dy+3.  

A partir dos dados experimentais do inverso das curvas da susceptibilidade magnética 

em função da temperatura para campos magnéticos aplicados paralela e perpendicularmente 

ao eixo c do cristal, que são mostradas na Figura 4.5, fizemos um ajuste com a lei de Curie-

Weiss para altas temperaturas.   

 Se os valores dos momentos angulares L, S e J do íon magnético são conhecidos, 

pode-se comprar o valor esperado da constante de Curie com o valor obtido pelo ajuste, ou 

também, comparar o momento magnético efetivo do íon livre, que é dado pela equação 4.1 

com o valor experimental que, em unidades do CGS, é dado por 4.2.  

휇 = 푔휇 퐽(퐽 + 1)  (4.1) 

휇 ≈ √8퐶  (4.2) 
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 Figura 4.5: curvas do inverso da susceptibilidade magnética em função da temperatura para um campo 

magnético de 1 kOe aplicado paralela e perpendicularmente ao eixo c do monocristal DyRhIn5 

Para altas temperaturas, ou seja, para aquelas temperaturas em que o composto está no 

estado paramagnético, encontramos que o valor do momento magnético efetivo quando o 
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campo magnético foi aplicado perpendicular e paralelamente, respectivamente, ao eixo c do 

material é de 휇 = 10,43 휇 퐷푦⁄  e 휇 = 11,2 휇 퐷푦⁄ , os quais são muito próximos 

do valor teórico do íon Dy+3, com momento angular total no estado fundamental J = 15/2, que 

é de 10,63 휇 . A diferença existente entre o momento magnético efetivo teórico daquele 

obtido pelo ajuste, pode ser explicada pelo fato de que, enquanto o valor teórico considera o 

íon totalmente livre, o ajuste é feito com resultados de um material real, o qual apresenta 

várias contribuições, tais como a interação RKKY, efeitos de campo cristalino e a 

contribuição diamagnética que não foi subtraída das medidas.  

Do ajuste, também obtivemos o valor da temperatura de Curie paramagnética para 

campos magnéticos aplicados perpendicular e paralelamente ao eixo c do composto. No 

primeiro caso este valor foi de 휃 = −52 K, enquanto que no segundo, foi de 휃 || = −4 K. 

Estes valores negativos indicam um ordenamento antiferromagnético.  

As curvas de histerese magnética para as temperaturas de 2, 5, 20 e 50 K quando o 

campo magnético foi aplicado paralelamente ao eixo c do cristal estão ilustradas na 

Figura 4.6. Pela Figura 4.6 (a), percebe-se que a magnetização aumenta vagarosamente 

conforme o campo magnético vai sendo aumentado. No entanto, para um campo magnético 

crítico, o qual está em torno de 50 kOe, ocorre um salto abrupto no valor desta magnetização, 

o que caracteriza um ordenamento metamagnético. Este comportamento também foi 

observado por HIEU, et al., 2008, HIEU, et al., 2007 e HIEU, et al., 2006, utilizando campos 

magnéticos de até 20 tesla. Esse salto no valor da magnetização para certo valor de campo 

crítico é caracterizado por uma transição metamagnética de um estado antiferro para um ferro 

ou ferrimagnético, de forma que os spins se reorganizam dentro do material para formar um 

novo estado meta-ordenado. É interessante notar estas transições metamagnéticas 

correspondem a uma mudança na estrutura magnética do composto. Para os campos 

magnéticos mais altos atingidos pelo nosso equipamento, que são de 70 kOe, o material não 

atingiu a saturação, cujo valor teórico para o íon do Dy+3 é de 10  휇 .  

Da Figura 4.6 (c), vemos que, para a temperatura de 20 K ainda não existe um 

comportamento retilíneo da magnetização em função do campo aplicado, uma vez que o 

material ainda está no estado ordenado, por ter sua temperatura de transição em 28 퐾. Já para 

a temperatura de 50 K, a reta indica que o composto já está no estado paramagnético, ou seja, 

os spins estão desalinhados e a energia magnética não é suficiente para reorientá-los. Das 

Figuras 4.6 (b) e (d) percebe-se que o material não exibe valores de remanência e nem de 

campo coercitivo, típicos de materiais ferromagnéticos.  
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Figura 4.6: (a) histerese magnética para as temperaturas de 2 e 5 K; (b) enfoque na região da origem dos eixos 

cartesianos para a temperatura de 5 K; (c) histerese magnética para as temperaturas de 20 e 50 K; (d) enfoque na 
região da origem dos eixos cartesianos da curva (c). Ambas as curvas foram obtidas quando o campo magnético 

foi aplicado paralelamente ao eixo c do monocristal DyRhIn5 

Na Figura 4.7 (a) são mostradas curvas de histerese magnética para as temperaturas de 

T = 2, 20 e 50 K e (b) o enfoque destas curvas na região de origem dos eixos cartesianos para 

um campo magnético aplicado perpendicularmente ao eixo c da amostra.  
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Figura 4.7: (a) histerese magnética para as temperaturas de 2, 20 e 50 K; (b) enfoque na região da origem dos 

eixos cartesianos da curva (a). As curvas foram obtidas quando o campo magnético foi aplicado 
perpendicularmente ao eixo c do monocristal DyRhIn5 
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Da Figura 4.7 (a), para as três temperaturas medidas, com o campo magnético máximo 

aplicado de 70 kOe, não se atingiu a saturação do material, que, para o íon Dy+3 é de 10 휇 . 

Para a temperatura mais baixa medida, que é de 2 K, percebe-se um comportamento não 

linear dos dados obtidos. Para a temperatura de 20 K, a curva tem um comportamento não 

retilíneo menos acentuado, mas ainda assim apresenta certo alinhamento dos spins. Já para a 

temperatura de 50 K o comportamento é retilíneo, característica de que o material está no 

estado paramagnético.    

Estas mesmas curvas com enfoque na região de origem dos eixos cartesianos, como 

mostrado na Figura 4.7 (b) mostram que, para todas as temperaturas também não há presença 

de remanência e nem de coercividade. 

4.2. Dy2RhGa8  

Compostos do tipo RnTX3n+2 (R = terra rara; T = Co, Rh e Ir; X = In e Ga) formam 

uma família consistindo, principalmente de dois grupos, com n = 1 ou n = 2. Ambos os grupos 

são estruturalmente similares e exibem uma variedade de propriedades físicas interessantes, 

tais como férmions pesados, supercondutividade, supercondutividade induzida por pressão, 

entre outras. Os compostos a base de cério foram largamente pesquisados por suas 

propriedades não convencionais.  

Os monocristais de Dy2RhGa8, assim como os de DyRhIn5 foram produzidos pela 

técnica do auto-fluxo, com a diferença de que o elemento utilizado em excesso foi o gálio ao 

invés do índio. Esses monocristais foram caracterizados estruturalmente pela técnica de 

difração de raios X (método do pó) à temperatura ambiente e magneticamente através de 

medidas de magnetização em função da temperatura e do campo magnético aplicado. Estes 

monocristais, conhecidos como bicamadas, são formados por duas camadas de DyIn3 para 

cada camada de RhIn2, alternadas ao longo do eixo c.  

 Na Figura 4.8 está o padrão de difração de raios X da amostra policristalina, à 

temperatura ambiente. Esta amostra também foi triturada com o uso de pistilo e almofariz de 

ágata, para depois ser acomodada em uma lâmina de vidro com uma fina película de graxa, a 

qual foi presa no suporte do equipamento.  

 Este composto também não possui resultados de difração de raios X catalogados. 

Assim, da mesma maneira que os outros elementos da mesma família, o composto Dy2RhGa8 

foi comparado com o composto Ho2CoGa8, catalogado na ficha cristalográfica número        



55 
Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

  
Jonas Cegelka da Silva 

 
  

00-033-0419. Estes compostos formam-se com estrutura tetragonal pertencente ao grupo 

espacial P4/mmm. O método para a obtenção dos valores dos parâmetros de rede do composto 

foi o mesmo utilizado para o composto DyRhIn5, ou seja, os planos identificados que 

aparecem na Figura 4.8 foram obtidos pela comparação com os planos do composto 

Ho2CoGa8. Estes valores, juntamente com os ângulos em que ocorrem, foram utilizados no 

programa UnitCell para a obtenção de tais parâmetros. Os picos que aparecem identificados 

com (*) são referentes ao elemento químico Ga, que ficou no material como impureza.   
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Figura 4.8: padrão de difração de raios X de amostras policristalinas de Dy2RhGa8 à temperatura ambiente 

Os parâmetros de rede para o composto são dados por 푎 = 푏 = 4,332 Å e                

푐 = 11.799 Å. O fato de a ser igual a b e diferente de c, juntamente com o fato de que o 

ângulo entre os três eixos é de 90 푔푟푎푢푠, representa uma estrutura tetragonal. O aumento no 

valor do parâmetro c, em relação ao composto DyRhIn5 é explicado pelo fato deste composto 

da família 218 ser bicamada, ou seja, há uma camada a mais de DyIn3 empilhada ao longo 

deste eixo.    

 As curvas da susceptibilidade magnética em função da temperatura para um campo 

magnético de 1 kOe aplicado paralela e perpendicularmente ao eixo c do cristal são mostradas 

na Figura 4.9. O intervalo de medida da temperatura foi entre 2 e 350 K.  
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 Para o caso em que o campo magnético foi aplicado perpendicularmente ao eixo c, 

com o aumento da temperatura, o valor da susceptibilidade aumenta, até atingir um valor 

máximo, a partir do qual começa a decrescer monotonicamente com o incremento da 

temperatura, seguindo um comportamento Curie-Weiss. Este comportamento é característico 

de um material antiferromagnético. O ponto de máximo que a susceptibilidade atinge, ou seja, 

a temperatura de Néel, neste caso, é de aproximadamente 11 퐾, ou seja, a partir desta 

temperatura o composto passa do estado antiferro para o estado paramagnético.  
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 Figura 4.9: susceptibilidade magnética em função da temperatura, obtida para um campo magnético de 

1 kOe aplicado paralela e perpendicularmente ao eixo c do monocristal Dy2RhGa8 

 Da figura acima, quando o campo magnético foi aplicado paralelamente ao eixo c do 

cristal, percebe-se que, para baixas temperaturas, aproximadamente abaixo de 6 퐾, o valor da 

susceptibilidade magnética decresce, o que pode ser explicado pela existência de impurezas 

presentes no cristal que não foram detectadas no experimento de raios X ou por uma 

reorientação dos spins dentro do material (JOSHI, et al., 2007 e JOSHI, et al., 2008). A partir 

desta temperatura, a susceptibilidade aumenta até atingir o valor máximo de 

aproximadamente 11 퐾, da mesma forma que para a outra direção de aplicação do campo 

magnético. Para temperaturas acima da temperatura de Néel, a susceptibilidade magnética 
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decresce com o incremento da temperatura, seguindo a lei de Curie-Weiss, o que é 

característico de um material antiferromagnético.  

 Para investigar o comportamento da susceptibilidade magnética em função da 

temperatura para o caso em que o campo magnético foi plicado paralelamente ao eixo c do 

cristal, fizemos medidas com valores de campos magnéticos de 50 e 70 kOe, conforme mostra 

a Figura 4.10. O intervalo de temperatura de medida foi entre 2 e 30 K. Percebe-se que não há 

mais queda no valor da susceptibilidade para baixas temperaturas, indicativo de que a possível 

impureza presente no material deixa de contribuir no resultado.  
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 Figura 4.10: curvas de susceptibilidade magnética em função da temperatura para campos magnéticos 
de 50 e 70 kOe obtidas para campos magnéticos aplicados paralelamente ao eixo c do monocristal Dy2RhGa8 

 A Figura 4.11 mostra o inverso da susceptibilidade magnética em função da 

temperatura para campos magnéticos aplicados paralela e perpendicularmente ao eixo c do 

cristal. Fazendo um ajuste destes dados utilizando a equação 4.1 para altas temperaturas, 

obtivemos que o valor do momento efetivo, para um campo aplicado ao longo do plano ab é 

de 휇 = 11,8 휇 퐷푦⁄ . Para este mesmo caso, o valor para a temperatura de Curie é de 

휃 = −29,8 퐾, o qual, sendo um valor negativo, sugere um ordenamento 

antiferromagnético. Do mesmo ajuste para o caso em que o campo magnético foi aplicado 

paralelamente ao eixo c do monocristal, obtivemos que os valores do momento efetivo e da 
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temperatura de Curie, respectivamente, são de 휇 = 12,3 휇 퐷푦⁄  e 휃 || = −33,3 퐾. Para 

este composto também, a diferença entre os momentos magnéticos efetivo esperado e o obtido 

pelo ajuste dos dados experimentais pode ser dada pelo fato de que, enquanto o primeiro é 

calculado para um íon livre, o segundo leva em consideração todas as interações presentes no 

material, como os efeitos de campo elétrico cristalino, interação indireta mediada pelos 

elétrons de condução RKKY e até mesmo a contribuição diamagnética que não foi descontada 

nas medidas obtidas.  
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Figura 4.11: curvas do inverso da susceptibilidade magnética em função da temperatura para um campo 

magnético de 1 kOe aplicado paralela e perpendicularmente ao eixo c do monocristal Dy2RhGa8 

 Foram realizadas também medidas de magnetização em função do campo magnético 

aplicado paralelamente ao eixo c do cristal para as temperaturas de 2 K, 5 K, 20 K e 50 K, 

como mostrado na Figura 4.12 (a). Percebe-se que o valor da magnetização vai diminuindo 

com o incremento da temperatura, o que é esperado, uma vez que a energia térmica vai tendo 

papel de destaque em relação à energia magnética. O comportamento retilíneo para ambas as 

temperaturas com maior enfoque na região de origem dos eixos cartesianos, como na 

Figura 4.12 (b) mostra que o composto não exibe histerese magnética. Com o maior valor do 

campo magnético atingido de 70 kOe, percebe-se que o material não satura, sendo que o valor 

mais alto obtido para a magnetização foi de 4,38 휇 , enquanto a magnetização de saturação 

para o Dy+3 é de 10 휇 .     
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Figura 4.12: (a) curvas de histerese magnética para T = 2, 5, 20 e 50 K quando o campo magnético foi aplicado 
paralelamente ao eixo c do monocristal Dy2RhGa8; (b) enfoque na região da origem dos eixos cartesianos da 

curva (a) 

As curvas de histerese magnética para as temperaturas de 2, 5 e 20 K para campos 

magnéticos aplicados perpendicularmente ao eixo c do monocristal Dy2RhGa8 são mostradas 

na Figura 4.13 (a). Percebe-se desta figura que, para as temperatura de 2 e 5 K, para valores 

mais elevados de campo magnético, há um desvio da curva, o que pode ser um indicativo de 

uma transição metamagnética. É visível também que não foi possível atingir a saturação do 

material para os valores de campo magnético aplicado.  
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Figura 4.13: (a) curvas de histerese magnética para T = 2, 5 e 20 K quando o campo magnético foi aplicado 

perpendicularmente ao eixo c do monocristal Dy2RhGa8; (b) enfoque na região da origem dos eixos cartesianos 
da curva (a) 

Da Figura 4.13 (b) conclui-se que não há presença de campo coercitivo e nem de 

magnetização remanente, o que era esperado, uma vez que materiais antiferromagnéticos não 

apresentam histerese magnética.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 Neste trabalho estudamos dois compostos intermetálicos: DyRhIn5 e Dy2RhGa8. Estes 

materiais foram crescidos a partir da técnica de auto-fluxo e cristalizaram-se na estrutura 

tetragonal tipo HoCoGa5 e Ho2CoGa8, respectivamente, pertencentes ao grupo espacial 

P4/mmm.  

 Os valores dos parâmetros de rede obtidos para o composto DyRhIn5 foram de 

푎 = 푏 = 4,585 Å e 푐 = 7,359 Å. Da curva da susceptibilidade magnética em função da 

temperatura quando o campo magnético de 1 kOe foi aplicado perpendicularmente ao eixo c 

do cristal, percebemos que o composto não exibiu um sinal ou uma anomalia que pudesse ser 

associada a uma ordem magnética até 2 K. O valor do momento magnético efetivo neste caso 

foi de 휇 = 10,43 휇 퐷푦⁄  e o valor da temperatura de Curie de 휃 = −52 K. Quando o 

campo magnético foi aplicado paralelamente ao eixo c do monocristal, uma transição típica de 

um material antiferromagnético foi observada em 28 퐾 e, para altas temperaturas, obtivemos 

que o valor do momento magnético efetivo foi de 휇 = 11,2 휇 퐷푦⁄  e da temperatura de 

Curie de 휃 = −4 K. Das curvas de histerese magnética para as temperaturas de 2 e 5 K 

quando o campo magnético foi aplicado paralelamente ao eixo c do cristal, percebemos uma 

transição metamagnética para um campo crítico de aproximadamente 50 kOe. Para campos de 

até 70 kOe, não conseguimos atingir a saturação do material. Não observamos também 

valores de magnetização remanente e nem de coercividade nas curvas obtidas para as 

temperaturas de 2, 5, 20 e 50 K para ambas as direções em que o campo magnético foi 

aplicado.   

 Os parâmetros de rede obtidos para o composto Dy2RhGa8 foram 푎 = 푏 = 4,332 Å e                

푐 = 11.799 Å. Para ambos os casos em que o campo magnético de 1 kOe foi aplicado em 
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relação ao eixo c do monocristal, das curvas da susceptibilidade magnética em função da 

temperatura, percebemos curvas típicas de materiais antiferromagnéticos, com temperatura de 

Néel de 11 퐾. Do inverso da susceptibilidade magnética para altas temperaturas, obtivemos 

que o valor do momento efetivo para um campo aplicado ao longo do plano ab foi de 

휇 = 11,8 휇 퐷푦⁄  e da temperatura de Curie de 휃 = −29,8 퐾. Quando o campo 

magnético foi aplicado paralelamente ao eixo c, obtivemos que os valores do momento 

efetivo e da temperatura de Curie, respectivamente, foram de 휇 = 12,3 휇 퐷푦⁄  e 

휃 = −33,3 퐾. Das curvas de histerese magnética para todas as temperaturas e para as duas 

direções em que o campo magnético foi aplicado em relação ao eixo c do cristal, não 

observamos valores de remanência e nem de coercividade, uma vez que as mesmas 

apresentavam comportamento linear. Também não conseguimos a saturação do material com 

o campo magnético aplicado de 70 kOe.  
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CAPÍTULO 6 

PERSPECTIVAS 

Como perspectivas para os sistemas em questão, podemos citar o estudo através de 

medidas de resistividade elétrica para acompanhar sua evolução, uma vez que sistemas das 

mesmas famílias (115 e 218) contendo cério, itérbio e urânio apresentam um mínimo em seu 

valor, caracterizando o efeito Kondo. 

Também citamos a realização de medidas de calor específico com diferentes campos 

magnéticos aplicados, como previsto no projeto inicial. Com estas medidas, como já citado, 

pode-se caracterizar os materiais como férmions pesados ou não.  A análise destes dados 

também permite obter os parâmetros de campo cristalino de forma independente aos obtidos 

da susceptibilidade magnética.  

Medidas de difração de nêutrons podem confirmar os valores do campo cristalino, 

visto que esta técnica oferece uma medida direta dos mesmos. 

A anisotropia magnética observada nestes sistemas proporciona um bom exemplo de 

sistema para ser estudado o efeito magnetocalórico anisotrópico, a partir de uma série de 

medidas cuidadosas da magnetização isocampo. 

Medida de curvas de histerese abaixo da temperatura de ordenamento com campos 

magnéticos acima de dez Teslas permite determinar melhor o estado metamagnético. Estes 

dados podem ser de importante valor para ajuste com modelos estatísticos.  
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APÊNDICE A 

SISTEMAS DE UNIDADES 

Neste apêndice é discorrido acerca dos sistemas de unidades de medida, em especial o SI 

(Sistema Internacional) e o CGS (centímetro, grama, segundo). Duas tabelas serão 

apresentadas aqui: uma delas mostra algumas grandezas e unidades magnéticas, bem como os 

fatores de conversão entre os dois sistemas de unidades e a outra traz algumas constantes 

físicas, também com os valores nos dois sistemas de unidades.  

A.1. SOBRE OS SISTEMAS 

Várias expressões/equações matemáticas parecem representar grandezas distintas se 

diversos livros de magnetismo forem utilizados. Isto ocorre pelo fato dos autores terem 

utilizado sistemas de unidades de medidas distintos. No magnetismo, comumente encontra-se 

artigos nos quais os dados são expressos em unidades do sistema CGS, enquanto que estamos 

mais familiarizados com o sistema internacional de unidades.   

O sistema internacional, também conhecido como MKS (metro, quilograma, segundo) 

apresenta a vantagem de ser de uso padrão na maioria dos países do mundo e é de uso 

corrente na maioria dos cursos acadêmicos. As unidades deste sistema podem ser divididas 

em unidades de base e unidades derivadas. As primeiras incluem as unidades básicas, como 

metro (m), quilograma (kg), segundo (s), ampère2 (A), kelvin (K), mol (mol) e candela3 (cd), 

enquanto que as unidades derivadas que interessam ao magnetismo são o weber (Wb), que é a 

unidade de fluxo magnético, o Henry (H), unidade de indutância (equivalente a Wb/A) e o 

tesla4 (T), unidade de densidade de fluxo magnético (equivalente a Wb/m2). 

A Tabela A.1 mostra algumas grandezas magnéticas e unidades no sistema 

internacional com os fatores de conversão.  

                                                   
2 O ampère é a unidade básica de corrente elétrica. É a corrente que percorrendo dois condutores paralelos de 
comprimento infinito e seção reta desprezível, separados por uma distância de 1 m no vácuo, produz entre eles 
uma força de 2 x 10-7 N por metro de comprimento. 
3 Candela é a unidade de medida básica para intensidade luminosa. 
4 No sistema internacional a unidade de medida de indução magnética é o tesla (T), definido como sendo a 
indução magnética que produz uma força de 01 newton sobre uma carga de 01 coulomb, a qual se move com 
uma velocidade de 1 ms-1 na direção perpendicular à B. 
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Tabela A.1: grandezas magnéticas e unidades. Para obter os valores das grandezas no SI, os valores 
correspondentes no CGS devem ser multiplicados pelos fatores de conversão. 

Grandeza Símbolo CGS SI Fator de 
conversão 

Ind. Magnética B G T 10-4 
Int. Campo Magnético H Oe A/m 103/4π 

Magnetização M Erg/G.cm3  A/m 103 
Momento Magnético m Erg/G (*) J/T (**) 10-3 

Susceptibilidade Molar χm emu mol.Oe m3 mol-1 4π x 10-6 m3/mol 

O momento magnético, no SI, é medido em J/T, o que equivale a Am2(**) e, em ergs 

por gauss (erg/gauss), também denominado emu(*) (de unidade eletromagnética), embora 

estritamente falando, emu não seja uma unidade.   

A Tabela A.2 traz algumas constantes físicas utilizadas com os respectivos valores 

nos dois sistemas de medidas referidos.  

Tabela A.2: constantes Físicas 
Grandeza Símbolo Valor CGS SI 

Veloc. Luz Vácuo c 2,997925 1010 cm s-1 108 m s-1 
Carga Elementar e 1,60218 4,80 x 10−10 C 10−19 C 

Constante Planck h 
ħ = h/2π 

6,6260 
1,0545 

10-27 erg s 
10-27 erg s 

10-34 J s 
10-34 J s 

Const.  Avogrado NA 6,0221 x 1023 mol-1 -- -- 
Massa do elétron me 9,1093 10-28 g 10-31 kg 
Massa do próton mp 1,6726 10-24 g 10-27 kg 

Raio de Bohr ao 0,5291 10-8 cm 10-10 m 
Magnéton de Bohr µB 9,2740 10-21 erg G-1 10-24 J T-1 
Const. Boltzmann k 1,3806 10-16 erg K-1 10-23 JK-1 

Angstrom Å 1 10-8 cm 10-10 m 
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APÊNDICE B 

TRABALHOS APRESENTADOS 

Neste apêndice estão listados os trabalhos que foram apresentados em eventos durante a 

realização do mestrado.  
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