
RESUMO 

O objeto desta pesquisa consiste em investigar as propriedades 

estruturais, magnéticas e hiperfinas dos compostos pseudobinários de fases 

de Laves: Hf(Fe1-xCrx)2 e (Nb1-xZrx)Fe2. Para o Hf(Fe1-xCrx)2, preparamos as 

amostras como ligas policristalinas e as fundimos por síntese nas 

concentrações: x = 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0. O 

mesmo foi feito para as amostras de (Nb1-xZrx)Fe2 nas concentrações x = 0,0; 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5. Todas as amostras fundiram-se num forno de fusão de 

arco, sob atmosfera de argônio ultrapuro (99.999%). Em seguida 

investigamos a estrutura cristalina das ligas pelo método do pó, com a técnica 

de difratometria de Raios X (XRD), obtendo-se os parâmetros de rede e 

confirmando-se a estrutura de fase hexagonal C14 para as amostras  

Hf(Fe1-xCrx)2 nas concentrações 0,0 ≤ x < 0,9, bem como em todas as outras 

amostras  de (Nb1-xZrx)Fe2. 

Depois, determinamos as propriedades magnéticas das ligas 

Hf(Fe1-xCrx)2 pela técnica de magnetização a baixas temperaturas em baixos 

campos magnéticos aplicados de 0 a 7 T e em altos campos magnéticos 

aplicados de 0 a 16 T. As suscetibilidades AC e DC a baixos campos 

magnéticos com temperaturas de 4,2 K a 300 K, FC e ZFC, nos indicaram 

que as ligas de concentrações 0,4 ≤ x < 0,8 apresentam comportamento 

‘vidro de spin’, sendo que em x ≤ 0,3 são aglomerados magnéticos com 

interação de  curto alcance e em x = 0,9 é um superparamagnético. Por tanto, 

os valores dos momentos magnéticos por átomo de Fe foram calculados para 

todas as amostras. 

As medidas de spectroscopia Mössbauer das mesmas amostras 

de Hf(Fe1-xCrx)2, na temperatura ambiente, apresentam dois sextetos para a 

mostras com x ≤ 0,2 e dois dubletos quadrupolares para as demais 

composições, atribuídos aos sítios cristalográficos 2a e 6h do Fe. 

Por outra parte, os espectros Mössbauer das amostras de  

(Nb1-xZrx)Fe2 à temperatura de 4,2 K, sem campo magnético aplicado e com 

campo magnético aplicado de 6 e 12 T, sugerem que estes compostos se 

encontram em um balanço em que coexistem as fases ferromagnéticas e 

antiferromagnéticas. Finalmente, notamos que no composto (Nb0.6Zr0.4)Fe2 

há, uma possível existência de comportamento paramagnético nos Fe do sítio 

cristalino 2a e, ao mesmo tempo, pouca certeza que o valor do momento 

magnético seja nulo neste sítio cristalino. 


