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9. Apêndice 
 

9.1 O Método de Rietveld. 

 

O Método de Rietveld [27] é um método de refinamento de 

estruturas cristalinas, que faz uso de dados de difração de Raios X ou 

nêutrons, por meio do método do pó. A estrutura é refinada, de forma a fazer 

com que o difratograma, calculado com base na estrutura cristalina, se 

aproxime o melhor possível do difratograma observado. Este difratograma deve 

ser obtido num processo de varredura passo-a-passo com igual incremento 

∆2θ.  

Se definimos y0i como o ponto i medido do difratograma, e yci como a 

intensidade calculada para esse ponto durante o refinamento de Rietveld, 

temos que a intensidade calculada é dada pela equação 1: 

         

        (1) 

onde φrsi  é a correção da rugosidade superficial no ponto i, S é o 

fator de escala, Jh é a multiplicidade da refleção h, Lph é o fator de Lorentz e de 

polarização; Fh é o fator de estrutura; Ghi e ahi são, respectivamente, os valores 

da função de perfil e da função de assimetria no ponto i, Ph é a função para 

corrigir a orientação preferencial; e ybi a intensidade da radiação de fundo no 

ponto i.  

Nessa equação consideramos que somente um pico de Bragg está 

contribuindo para a intensidade nesse ponto, mas, como a superposição de 

picos é muito comum, uma maneira mais geral de calcular yci é somar sobre 

todas as reflexões que contribuem para a intensidade do ponto. Tal como 

ocorre na equação 2: 

        (2) 

bihhihihhhrsici
yPaGFLpSJy += 2φ
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É comum também a presença de mais de uma fase, e pode 

acontecer que a intensidade de um ponto tenha a contribuição de picos 

superpostos pertencentes a todas as fases. Nesse caso, mais uma sumatória 

deve ser incluída à equação 2, para levar em conta a superposição provocada 

por todas as fases cristalinas presentes na amostra. É assim que  chegamos à 

equação 3: 

       (3) 

O conjunto de parâmetros P ao ingresar envolve todos os 

parâmetros necessários para calcular-se a equação 1. Assim, para cada um 

dos n pontos do difractograma é calculada uma intensidade yi , a qual é 

comparada com a intensidade observada y0i . Contudo variações nos 

parâmetros podem causar variações tanto na forma quanto na intensidade dos 

picos. Deste modo o que o método de Rietveld irá fazer é variar os parâmetros 

de forma a fazer com que a soma do quadrado da diferença entre a intensidade 

observada e calculada, yi − yoi , atinja um valor mínimo. Ou seja, os parâmetros 

serão refinados através do método de mínimos quadrados; logo, a quantidade 

a ser minimizada é dada pela equação 4, chamada função de minimização: 

Considerando que o peso wj = 1/y0j    (4) 

Essa soma se estende por todos os pontos do difratograma. A teoria 

do método de mínimos quadrados requer que as equações sejam lineares e os 

pontos linearmente independientes. Como se pode notar, pela equação 1, as 

intensidades variam de forma não linear com os parâmetros. Assim, é 

necessário ‘linearizá-la’ desenvolvendo-a em série de Taylor e eliminando os 

termos acima da primeira ordem. O desenvolvimento na série de Taylor é feito 

em torno de um conjunto de parâmetros, os quais devem ser próximos ao valor 

real.  

Logo, com a função de minimização linearizada, na equação 4, 

obtém-se o mínimo derivando M com relação a cada parâmetro e igualando-o a 

zero. Isto ocorre tal como vemos na equação 5: 
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       (5) 

Uma equação será criada para cada parâmetro refinado, e então 

haverá de montar-se um sistema de m equações e m parâmetros. Resolvendo-

se o sistema, novos valores para os parâmetros do conjunto P serão gerados. 

O novo conjunto de parâmetros será tomado como conjunto inicial para um 

novo ciclo de refinamentos. Assim, de ciclo em ciclo, os parâmetros são 

refinados até que a convergência dos parâmetros seja obtida. 

O programa que se usou para o refinamento dos difratogramas foi o 

GSAS (Geral Structure Analysis System), baseado no método de Rietveld [28]. 

As informações estruturais como: grupo espacial, posições atômicas, 

parâmetros de rede, ocupação, etc., são fornecidas ao programa em um 

arquivo de formato .cif. Inclusive as informações instrumentais como o tipo de 

radiação, comprimentos de onda, faixa angular, passo, etc., são fornecidos em 

outro arquivo de formato .prn. No entanto, os dados dos pontos y0i devem entrar 

num arquivo de formato .gsa. Ao fim, todas estas informações são usadas para 

montar o perfil inicial do padrão de difração. O fundo do difratograma pode ser 

modelado seguindo uma função polinomial, ou não, cujo tamanho é 

determinado segundo a necessidade,além de seus parâmetros serem 

ajustados por o programa. 
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∂
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9.2 O Efeito Mössbauer 

O efeito Mössbauer [23] é uma técnica que estuda, através da 

radiação eletromagnética emitida ou absorvida por um tipo de átomo, a 

transição entre os vários estados de energia dos elétrons vizinhos ao núcleo do 

mesmo determinado tipo de átomo. Neste contexto, trata-se de outra forma de 

espectroscopia que se baseia no fenómeno de fluorescência ressonante, isto é: 

um núcleo em estado excitado, que decai ao estado fundamental, emitindo um 

fóton de energia hν = E0. Outro núcleo idêntico, no estado fundamental, 

absorve esse fóton passando ao estado excitado. 

Se os dois núcleos se encontrassen imersos numa matriz sólida, 

então esse processo de absorção e emissão de energia γ  pode ser 

considerado sem perda de energia, pelo conseqüente recúo dos núcleos. 

Mas há outras diferenças de energia entre o núcleo emissor e o 

absorvedor que se devem aos deslocamentos e desdobramentos dos níveis 

atómicos, produzido pelas interações eletromagnéticas entre o núcleo e os 

elétrons que lhe são próximos, ou mesmo interações nucleares produzidas 

pelas perturbações causadas pelos elétrons sobre os níveis nucleares. Essas 

diferenças de energias são compensadas modulando a energia dos fótons 

através do efeito Doppler, quer dizer, compensar dando um movimento linear à 

fonte de fótons com velocidade controlada. 

Esses deslocamentos e desdobramentos também são chamados de 

interações hiperfinas, as quais têm três tipos: 

 

1) Desvio Isomérico (IS) 

Se consideramos a energia eletrostática de interação do potencial 

nuclear, com a carga dos elétrons que o envolve, então devemos levar em 

conta a equação 6: 

        (6) 
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Onde Vn é o potencial eletrostático criado pelo núcleo, e ρe é a 

densidade de carga eletrônica.  

Essa equação, produz um termo de deslocamento de energia 

quando fazemos a correção do potencial devido ao raio finito do núcleo, sendo 

que o ψ(0) de seu átomo está na região do núcleo e pode ter valor constante. 

        (7) 

O delocamento da energía na equação 7 é também chamado 

‘isotope shift’ e está presente tanto no estado fundamental como no excitado do 

núcleo, onde o raio nuclear R é Rg e Re, respectivamente. Se medimos a 

energia E0 de um estado nuclear somente determinaremos a diferença de 

energias de origem nuclear mais as diferenças dos deslocamentos ∆E por 

causa de os raios fundamental e excitado. Mas esse valor de E0 será diferente 

para o núcleo fonte e o mesmo tipo de núcleo absorvedor, pois as funções de 

onda de seus átomos são diferentes. Então haverá uma diferença de energia 

nuclear entre o núcleo emissor em  relação ao absorverdor, o que pode ser 

expressado pela equação 8: 

        (8) 

onde Re e Rg, são os raios nucleares dos estados excitados e 

fundamental,  |ψ(0)|a, |ψ(0)|s , são funções de onda eletrônicas do absorvedor e 

do emissor presentes na região do núcleo. 

O deslocamento de energia δE em velocidade será: δv = c(δE/E0), 

que constitui o deslocamento isomérico. Este deslocamento se soma ao 

deslocamento Doppler de segunda ordem, dado por δv = 〈u2〉 /2c; onde 〈u2〉 é a 

velocidade quadrática média associada ao movimento vibracional do núcleo no 

cristal, que adota um pequeno valor se o absorvedor e a fonte estiverem à 

mesma temperatura. 
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2) Interação Quadrupolar (DQ) 

Em seguida, se consideramos a energia eletrostática de interação 

entre o potencial eletrônico e a carga nuclear, obteremos a equação 9. 

        (9) 

Onde Ve é o potencial eletrônico e ρn é a densidade de carga 

nuclear. Já se expandimos o potencial Ve até a segunda ordem nas 

coordenadas, obteremos um primeiro termo constante; o segundo é o momento 

de dipolo elétrico do núcleo e vale zero, e um terceiro termo, cujo tensor 

gradiente de campo elétrico Vij , por ser real e simétrico, pode ser 

diagonalizado. Este terceiro termo é a equação 10: 

        (10) 

 

Equação que pode ser reescrita numa segunda forma se somamos e 

tiramos 1/3r
2, desdobrando-a em dois termos; o primeiro termo é o 

deslocamento de energia da equação 7, e o segundo termo descreve a 

interação quadrupolar que origina a equação 11: 

        (11) 

 

Onde Qi é o momento quádrupolo do núcleo e, neste caso, é um 

tensor diagonal por ser real e simétrico. O tensor gradiente de campo elétrico 

Vii tem propiedades de simetria Importantes, e convecionalmente os eixos 

principais são escolhidos de forma que V33>V22≥V11. Os parâmetros que 

descrevem no completamente são definidos como o “gradiente de campo 

elétrico”: V33 = eq e o “parâmetro de assimetria”: η=(V11 − V22)/V33, onde 0≤η≤1. 
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Passando-se a um tratamento quântico de Qi , temos a equação 12: 

        (12) 

Sendo que a somatória em j se refere às coordenadas dos Z prótons 

contidos no núcleo e Qi
op , que é um operador que atuante nas funções de onda 

nucleares, autoestados de I
2 e de Iz. O valor medio deste operador no estado 

|I,I〉 é Q. 

Então o hamiltoneano quadrupolar é tal como na equação 13: 

        (13) 

No caso do 57
Fe, a matriz do hamiltoneano é de 4 x 4 e pode 

‘diagonalizar-se’ facilmente. A interação electrostática do momento quadrupolar 

do núcleo é igual a Q, com a gradiente de campo eléctrico criado pelos elétrons 

igual a eq, gradiente que produz somente um desdobramento de nível nuclear 

com spin I = 3/2 em dois subníveis, cujas energias são dadas pela equação 14: 

        (14) 

Sabendo-se que o nível fundamental: I=1/2 não sofre 

desdobramento,então o deslocamento em velocidade será: v1,2= c/E0 (δE 7EQ), 

onde δE é o deslocamento isomérico, e E0 é a energia do primeiro nível 

excitado do núcleo do 57
Fe igual a 14.4 Kev. 

 

3) Interação Hiperfina Magnética 

A interação do momento magnético do núcleo µ , com um campo 

magnético B, produz o desdobramento dos níveis nucleares que estavam 

degenerados produzindo (2I+1) níveis igualmente espaçados. O hamiltoneano, 

em que se escolhe o eixo z como a direção do campo magnético, é calculado 

pela equação 15: 
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       (15) 

os autovalores são dados pela equação 16: 

       (16) 

O campo magnético B pode ser produzido no laboratório ou pode ser 

o campo interno Bhf, o chamado campo magnético hiperfino. Este último é 

gerado pelos elétrons próximos ao núcleo e através da energia magnestotática 

gerada pela interação entre duas distribuições de correntes, tal como vemos na 

equação 17: 

        (17) 

Onde Ā é o potencial vetor criado pelo momento nuclear, e J é a 

densidade de corrente eletrônica que se compõe de dois termos: a corrente de 

transporte associada ao movimento orbital do elétron, e a corrente de 

magnetização associada ao momento magnético do spin eletrônico. 

Com o termo orbital, substituindo-se o valor do potencial vetor pelo 

valor conhecido do produto vetorial do momento magnético, µ x o vetor r, e, 

ademais, substituindo o valor conhecido da corrente pela velocidade x 

densidade, etc; então, depois de integrar a energia UL correspondente a íons 

com camada incompleta vem a equação 18. Com isso, também se pode definir 

o campo hiperfino orbital BL. 

       (18) 

Com o segundo termo, na contribução do spin eletrônico, devemos 

substituir o momento magnético do spin de um elétron pelo valor, do produto da 

amplitude da probabilidade x, media do espin eletrônico e pelo magneton de 
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Bohrn. E, depois de usar as propiedades do triple produto escalar, substituimos 

o rotacional do potencial vetor pelo campo magnético gerado por um dipolo. 

Daí resulta uma integral com singularidade na origem, que, por sua vez gera 

dois termos como indicamos na equação 19: 

          (19) 

O primeiro termo chamado ‘de contato de Fermi’ pode ser associado 

a um campo magnético efetivo Bc da equação 20. O segundo termo chamado 

‘dipolar’ é nulo para uma camada cheia; seu valor é geralmente pequeno 

comparado com o primerio termo. 

       (20) 

Regressando-se à equação 16, no caso de 57
Fe , o nível nuclear I= 

3/2 é desdobrado em quatro níveis, e o estado fundamental I= ½ em dois 

níveis; logo, aplicando-se as regras de seleção, teremos seis linhas de 

ressonância com igual separação. Por tanto, de ocorrerem interações 

magnéticas e quadrupolares combinadas, as posições das linhas de 

ressonância serão assimétricas. 
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9.3 Vidros de Spin 

Entre os diferentes tipos de ordem magnética que os sistemas 

magnéticos apresentam temos: ferromagnetismo (F), antiferromagnetismo 

(AF), paramagnetismo (P), em como a ordem magnética dos vidros de spin 

(SG) [41-45] observadas em baixas temperaturas. 

Os primeiros vidros de spin foram observados em ligas binárias, 

formadas pela união de metal nobre com metal de transição, tais como AuFe, 

AuMn, CuMn, AgMn [39,40,46-54], usulamente referidos como vidros de spin 

canônicos. Outros vidros de spin têm sido observados em amorfos 

aluminisilicatos [55,56].  

Os sitemas Eu0.4Sr0.6S [57], Sc-RE [58], Cd(Cr0.85In0.15)2S4 [60,61], 

(La, Gd)Al2 [62,63], Mn7Sn4 [59]. Os intermetálicos de fase de Laves: Y(Fe,Al)2 

[71,72], Zr(Fe,Co)2 [73,74], ZrFeCr [75].  

Outros sistemas de nanopartículas possuem  uma interação 

magnética entre as partículas pequenas [64-70]; logo, as partículas mantêm-se 

relacionadas com o comportamento de vidro de spin.  

Todos os sistemas com comportamentos vidro de spin podem ser 

identificados pelas siguentes caraterísticas [41,42,44,76]: 

1) A través da curva de suscetibilidade AC, em baixo campo e baixa 

freqüência, que apresenta um pico agudo a uma temperatura Tp. Este pico 

torna-se arredondado ao aplicar-se um campo magnético pequeno. 

2) Nenhuma anomalia com o pico agudo em torno a Tp é observada 

no calor específico. 

3) Em temperaturas acima do pico, a curva de suscetibilidade 

começa a desviar-se da lei de Curie-Weiss. Lei válida para temperaturas 

maiores de Tp. 

4) Abaixo de Tp, a resposta magnética depende da ‘história prévia’. 

Isto é, a suscetibilidade de uma amostra esfriada em campo é maior do que 

aquela esfriada em campo nulo. 

5) Abaixo de Tp, são observados efeitos de histerese e remanência 

magnética que decaem lentamente com o tempo. 
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6) Abaixo de Tp, é observado desdobramento magnético hiperfino 

em medidas por espectroscopia Mössbauer. 

7) Abaixo de Tp, é observada a ausência de ordem magnética de 

longo alcance por medidas de espalhamento de nêutrons. 

Os vidros de spin tem sido estudados a partir de dois modelos: o 

modelo de transição de fase termodinâmico e o modelo de bloqueio 

superparamagnético. 

O modelo de transição de fase, admite que a passagem ao estado 

vidro de spin seja considerada uma transição de fase termodinâmica. Este 

modelo foi inicialmente proposto por Edwards e Anderson (EA) [42,77]. Nele, o 

parâmetro de ordem que caracteriza o estado dinâmico, é dado pela expressão 

(20):  

)()()( tStStq iiEA

rr
=  

      (20) 

 

Onde o braket representa a média termodinâmica, e a barra superior 

é a média da população de spins S. A expressão qEA é uma medida da 

autocorrelação de cada spin [42,77]. 

Usando a teoria fenomenológica de Ginzburg-Landao para a 

transição de fase, no caso de vidros de spin de Ising [42], tem-se encontrado 

os parâmetros de ordem M (magnetização) e qEA para as fases paramagnéticas 

(P), vidro de spin (SG) e ferromagnética (F), assim: 

M = 0,  qEA = 0  (P) 

M = 0,  qEA ≠ 0  (SG) 

M ≠ 0,  qEA ≠0  (F) 

  

Pode-se visualizar a diferença dos dois tipos de ordem orientacional 

P, SG do seguinte modo [42]:  



 120 

Suponha-se que é possível tirar fotografias instantâneas da 

configuração de spins, em ambos tipos de ordem magnética e em sucessivos 

intervalos de tempo, Por um lado as sucessivas fotografias de SG passam a 

ser idênticas entre si. Na realidade, existirão flutuações térmicas ainda em T 

quando for próximo de 0, ou seja, cada spin retém a sua orientação por longos 

períodos de tempo. Por outro lado, na fase P não só a orientação relativa entre 

os spins, senão também a orientação de um mesmo spin em sucessivos 

intervalos de tempo acontece ao acaso.  

Este modelo de transição de fases nas suas diferentes variantes tem 

sido aplicado em medidas experimentais para avaliar os expoentes críticos que 

caracterizam o estado termodinâmico SG [57,58,78,79], e examinar as linhas 

críticas de transição ou coexistência de fases magnéticas [60,80,81]. 

O modelo de bloqueio superparamagnético foi proposto por 

Tholence e Tournier [42,44] e Wohlfarth [82,83]; onde o estado vidro de spin é 

similar ao fenômeno de bloqueio ou congelamento de partículas de um único 

domínio magnético (superparamagnetismo de Néel). Em altas temperaturas, 

essas partículas comportam-se paramagneticamente; onde cada uma possui 

um grande número de  átomos magnéticos correlacionados, ganhando o nome 

de super-paramagneto. Cada partícula tem seu próprio tempo de relaxação, 

dado pela lei de Arrhenius, porém, em um sistema real, existe uma distribuição 

destes tempos.   

O congelamento ocorre quando, ao esfriar-se a amostra, é atingida 

uma temperatura de bloqueio TB, onde as partículas mono-domínio individual 

não podem vencer a barreira de energia EB, governada pela anisotropia e a 

interação com o campo aplicado. A anisotropia pode ter origem em um 

acoplamento dipolar [39], em efeitos de superfície [42,83], em efeitos de forma 

[42], etc. Portanto a distribuição de tempos de relaxação das partículas conduz 

a uma lenta relaxação da magnetização [47,84-86] e da histerese [48]. 

As interações entre partículas que afetam o comportamento 

superparamagnético podem ser avaliadas, neste modelo, por uma temperatura 

efetiva, usando a lei de Voge-Fulcher proposta por Shtrikman e Wohfarth [87]. 
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Experimentalmente, existe um critério para abordar o problema, 

baseado no tempo de medida. Para cada tipo de experiência, há um tempo 

característico de medida τm, tal que, se o tempo de relaxação τ do sistema a 

ser medido for menor que τm, o sistema aparentará estar em equilíbrio 

termodinâmico. Se, ao contrário, o tempo de relaxação τ do sistema a ser 

medido for maior que τm, o sistema estará fora de equilíbrio ou congelado. 

Portanto, a temperatura Tp, seria aquela em que as partículas começariam a 

bloquear-se, ou seja, em que τ ≈ τm. Por conseguinte, a temperatura do pico 

deveria depender da freqüência de medida 1/τm, sendo mais alta para 

freqüências maiores.            

     

O interesse inicial no estudo de Vidros de Spin (Spin Glass) foi 

despertado pela observação experimental de uma cúspide [88] (V. Cannella e 

J. A. Mydosh, 1972) na suscetibilidade magnética (em campos baixos) numa 

liga de Cu(Mn) com baixa diluição de Mn. Estudos por difração de nêutrons não 

mostraram picos de Bragg em nenhum comprimento de onda abaixo de Tg, que 

é a temperatura onde ocorre a cúspide (Tg ou Tp, Tf). 

Disminuindo-se a temperatura, ao aproximar-se de Tg, os tempos de 

relaxação tornam-se muito longos e o sistema começa a exibir irreversibilidade 

[89], o que sugere que Tg é algum tipo de temperatura de congelamento. 

Abaixo de Tg, a resposta a um campo magnético é dependente da história 

termomagnética da amostra. Desligando-se o campo, a magnetização 

remanente decai com o tempo. 

Embora estes fenômenos teham sido observados pela primeira vez 

em amostras metálicas diluídas, fenômenos similares são observados em 

outros sistemas. Tais como: magnetos isolantes [90], magnetos dipolares [91], 

misturas de materiais de ferro e antiferroelétricos [92] e cerâmicas 

supercondutoras de alta temperatura crítica. Atualmente, estas características 

são reconhecidas como un critério para a identifição do comportamento SG. 

Para explicar os fenômenos observados nos SG, Edward e 

Anderson [77] (1975) atribuiram estes fenômenos à competição entre 

interações de ferro e antiferromagnéticas, distribuídas aleatoriamente na rede 
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cristalina. Eles formularan a hípotese de que a cúspide e o congelamento 

aparente em Tg estão associados a uma transição de fase para um estado, com 

uma distribuição de campos moleculares que determina a orientação de cada 

spin. Por exemplo, na liga metálica diluída Cu(Mn), a competição entre as 

interações aparece devido às oscilações em sinal da interação de longo 

alcance RKKY entre os spins dos íons magnéticos aleatoriamente 

posicionados. Tal competição faz com que os spins, abaixo de Tg , adquiram 

orientações desordenadas. 

Desenvolvendo uma solução de campo médio, apesar de explicar a 

cúspide na suscetibilidade observada experimentalmente, a teoria de Edward e 

Anderson  não pode explicar os fenómenos de irreversibilidade nem os longos 

tempos de relaxação observados. Entretanto, surgiu uma teoría microscópica 

construída para un modelo com interações de alcance infinito, proposto por 

Sherrington e Kirkpatric [93] (1975). 

Na teoria microscópica as principais propiedades dos SG podem ser 

qualitativamente descritas pelo modelo de alcance infinito. A redução em 

temperatura é acompanhada, neste modelo, por uma transição de fase de um 

estado paramagnético ou magnéticamente ordenado para uma fase que pode 

ser chamada não–ergódica. O estado fundamental é infinitamente degenerado, 

isto é, há um número infinito de conjuntos de orientações de spin que 

correspondem à mesma energia no límite macroscópico. As barreiras entre as 

diferentes realizações do estado fundamental são também infinitas. As 

propiedades deste tipo de estado são descritas não por um, mas por um 

conjunto infinito de parâmetros de ordem. A degenerescência do estado 

fundamental em um SG vem da frustação entre os acoplamentos magnéticos. 

Tanto tentativas de aproximar o modelo de alcance infinito para SG 

reais, quanto modelos de curto alcance com interações entre primeiros 

vizinhos, permanecem com relevância não clara na descrição quantitativa dos 

resultados experimentais. Embora uma teoria para SG reais com interações 

finitas ainda não esteja acabada, de um modo geral, acredita–se que as fases 

SG representam um novo estado físico da materia. 
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Fatos Experimentais 

A suscetibilidade magnética DC é irreversível em todos os SG 

estudados e constitui o crítério mais simples para identificar uma fase SG. A 

temperatura Tg, onde ocorre a irreversibilidade, é considerada a temperatura de 

transição correspondente. Na presença de um campo magnético externo baixo, 

a suscetibilidade permanece irreversível, mas começa a ocorrer inclusive a 

temperaturas mais baixas quando o campo aumenta [94].  

Outra característica fundamental nos SG é seu comportamento 

dinâmico, caracterizado por longos tempos de relaxação. Por exemplo, a parte 

real da suscetibilidade AC, χ’(ω)  tem forte dependência com a freqüência ω  

[37]. O pico em Tg(ω) alarga–se e desloca–se para temperaturas mais altas e  

quando ω  aumenta decresce sua amplitude [95]. No entanto, a una frequência 

fixa, o aumento do campo magnético não desloca o pico, somente o alarga. A 

dispersão em frequência de χ’(ω) é acompanhada por absorção de potência, de 

modo que a parte imaginária χ’’(ω) da suscetibilidade é diferente de zero en SG 

[96]. 

A técnica experimental mais usada para estudar a dinâmica de SG é 

sem dúvida a do espalhamento de nêutrons (NS), que possibilita a observação 

direta da evolução da correlação de spins numa faixa de tempo (~10–12 s), bem 

mais baixo do que a faixa observada em medidas de suscetibilidade AC (~10–4 

s). 

O uso da espectroscopia Mössbauer (MS) que apresenta tempos 

característicos (~10–6 s), tempos intermediários em relação aos tempos das 

técnicas acima, são muito interessantes para estudos de dinâmica de SG. Mas 

a aplicação desta técnica em alguns sistemas apresenta certa dificuldade para 

distinguir-se os efeitos de relaxação de uma distribuição estática de campos 

hiperfinos, geralmente presentes em SG. A distinção a ser feita nestes casos é: 

primeiro, entre os efeitos de relaxação que são observados quando o campo 

hiperfino é dependente do tempo, e segundo,  entre os efeitos causados pela 

naturaleza dinâmica do congelamento SG. Tal distinção é devido ao tempo 

característico de medida da espectroscopía Mössbauer. E este tempo, por sua 
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vez é resultado de uma transição magnética bem mais alta do que a observada 

por suscetibilidade DC. 

Uma questão muito importante, diz respeito à natureza da fronteira 

entre a fase SG e a ordem magnética correspondente. É um fato demonstrado, 

experimentalmente, que a transição para uma fase SG é possível não somente 

na fase paramagnética, mas também nos estados magnéticamente ordenados. 

Sendo que este último tipo de transição é usualmente chamado de re-entrante 

[8]. 

 

      


