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1. Introdução 

Chamam-se fases de Laves os compostos intermetálicos de 

composição AB2 onde o átomo A tem maior raio atômico e o átomo B menor 

raio atômico, além de guardar a relação entre raios atômicos próxima de 1 : 

1,23. Suas estruturas cristalinas relativas são do tipo: MgNi2, MgCu2 e MgZn2 

e foram estudadas inicialmente por Laves [1] e seus co-autores em 1939. 

Tais compostos estão presentes numa grande quantidade de ligas binárias, 

conhecendo-se mais de sessenta compostos de fases de Laves, mas quase 

seus dois constituintes são quase elementos de transição. 

Matthias [2] e co-autores, em 1963, estudaram compostos de fases 

de Laves nos quais os constituintes B são elementos de transição 4d ou 5d, e 

descobriram um certo número de materiais supercondutores. Depois outros 

grupos de pesquisa estudaram o caso em que os contituintes B são 

elementos de transição 3d e encontraram uma variedade de propiedades 

magnéticas. Neste sentido, as fases de Laves oferecem um tipo de estrutura 

conveniente para o estudo das interações: 4f-4f, 4f-3d e 3d-3d, presentes nos 

compostos intermetálicos, quando se sintetizam terras raras, actinídios ou 

mesmo metais junto com os metais de transição 3d de menor diâmetro 

atômico. Assim, uma vantagem importante de empregar os compostos das 

fases de Laves é prover a possibilidade de substituir os metais 3d com outros, 

sem alterar a estrutura cristalina da amostra e sobre um amplo intervalo de 

composições. 

A seguir faremos uma revisão sobre os materiais investigados 

neste trabalho. 

Hf(Fe1-xCrx)2 

Se comparamos os dados compilados das características 

estruturais e magnéticas dos compostos de Laves AFe2, com metais A 

vizinhos do Zr da tabela periódica (Sc, Y, La, Ti, Zr, Hf, V, Nb e Ta), tal como 

se observa na tabela 1.1, encontramos que entre os compostos: ScFe2, YFe2, 

ZrFe2 e HfFe2, a mudança na estrutura cristalina (C14 ou C15) parece não 

provocar mudanças nas propriedades magnéticas, pois esses quatro 
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compostos são ferromagnéticos. Ademais, comparando suas temperaturas 

de Curie, elas variam menos de 50 K. Por exemplo: o ScFe2 com Tc de 540K 

e estrutura C14, o YFe2 com estrutura C15 e mesma temperatura de Curie 

(TC). O ZrFe2 com TC de 610K e estrutura C15, e o HfFe2 com TC de 600K e 

estrutura C14. 

Tabela 1.1 

F = ferromagnetismo, AF = antiferromagnetismo, SDW = antiferromagnetismo 

itinerante do tipo “spin density wave”, P = paramagnetismo de Pauli, C15 = estrutura 

cúbica tipo MgCu2,  C14 = estrutura hexagonal tipo MgZn2. As flechas para a 

esquerda ou para a direita indicam, respectivamente, o efeito de redução ou aumento 

da concentração de Fe em relação à estequiometria. HfFe2 estequiométrico apresenta 

mistura de fases C14 e C15. 

 

21                                  C14 

ScFe2 

F 

TC = 540 K 

22                                  C14 

TiFe2 

AF←AF→F 

TN = 540 K 

23 

(VFe2) 

 

39                                  C15 

Yfe2 

F 

TC = 540 K 

40                                  C15 

ZrFe2 

F←F→F 

TC = 610 K 

41                                  C14 

NbFe2 

F←SDW→F 

TN = 18 K 

57 

(LaFe2) 

 

72                                  C14 

HfFe2-δδδδ 

F 

TC = 600 K 

73                                  C14 

TaFe2 

F←P→F 

 

 

 

Podemos pensar que nesses compostos a troca de Hf por Zr, ou 

Sc por Y, produzem as estruturas C14 ou C15 e que parecem irrelevantes 

para as interações de troca Fe–Fe. Outra observação importante é que esses 

compostos têm as mesmas ordens de grandeza, tanto no momento 

magnético por átomo de Fe como no volume por fórmula unitária da estrutura 

cristalina [3] e [4]. 

Em materiais como os sistemas pseudobinários A(Cr1-xFex)2, nos 

quais seja possível variar continuamente a concentração relativa dos dois 

elementos 3d, como são o Fe e Cr, quase sempre devemos esperar que as 

interações Fe–Cr  produzam comportamentos magnéticos diversificados. 

Pois, no comportamento magnético do sistema binário Cr1-xFex, encontramos 

até a concentração aproximada de 0,16 do Fe apresentando um 
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antiferromagnetismo itinerante tipo spin density wave (SDW), caraterístico do 

Cr cristalino. Um comportamento de vidro de spins numa estreita faixa de 

concentrações do Fe 0,16 ≤ x ≤0,19, e um ferromagnetismo das ligas Fe-Cr 

ricas em Fe [5,99-101]. 

Por exemplo, as amostras do sistema pseudobinário Zr(Cr1-xFex)2 

estudadas em nosso laboratório de materiais magnéticos (LMM-IFUSP), onde 

se detalhou o diagrama de fases magnético desse sistema e fizeram-se 

medidas de magnetização, suscetibilidade magnética e espectroscopia 

Mössbauer, encontrou-se que esse sistema passa pelas ordens magnéticas 

do paramagnetismo de Pauli no ZrCr2, uma região de vidro de spins (SG) 

quando x ≤ 0,7, seguida de vidro de spins re-entrantes (SRG) quando, isto é,  

0,7 ≤ x ≤ 0,85, prosseguindo até a região de ferromagnetismo forte do ZrFe2 

[6,7,8]. Daí conclui-se que as propriedades magnéticas dependeriam da 

competição entre as interações de troca Fe–Fe , Fe–Cr  na estrutura, e, por 

tanto, devem ser sensíveis a fatores como as distâncias interatômicas. 

Não há dados na literatura sobre os sistemas A(Cr1-xFex)2, com  

A = Hf, Sc, Y; e em vista da experiência obtida em nosso laboratório com o 

sistema Zr(Cr1-xFex)2, propussemos o estudo do sistema Hf(Fe1-xCrx)2 para 

esta tese. Nos primeiros capítulos explicaremos a produção por fundição das 

amostras, a caracterização por Raios X da estrutura cristalina, a 

caracterização magnética utilizando o SQUID e a determinação das 

propiedades hiperfinas mediante a espectroscopia Mössbauer a temperaturas 

entre 4 e 300 K.                                      

(Nb1-xZrx)Fe2 

Outro sistema de grande interesse neste trabalho é o sistema 

misto (Nb1-xZrx)Fe2 [9-12] que, assim como o (Hf1-xTax)Fe2 [13], tem sido 

bastante estudado. Pois a competição entre ferromagnetismo e 

antiferromagnetismo é evidente nos dois sistemas. Por exemplo, o  

(Hf1-xTax)Fe2 com x ≈ 0,2 apresenta uma transição de fases F → AF de 

primeira ordem em função da temperatura. 
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No composto ZrFe2 a troca de Zr por Nb tem efeitos drásticos 

sobre o magnetismo. Pois o NbFe2 é um antiferromagneto itinerante fraco 

(com TN igual a 18 K), mas os compostos não estequiométricos Nb1-yFe2+y 

são ferromagnéticos quando possuem mais Fe (y ≥ 0,02) ou mais Nb (y ≤ -

0,02) [14,15]. Este comportamento é atribuído ao fato da energia de Fermi 

coincidir com um mínimo da densidade de estados, de tal forma que o critério 

de Stoner para o ferromagnetismo não está satisfeito. 

A substituição de Fe por Al em Nb(Fe1-xAlx)2 produz um diagrama 

de fases misto, que tem uma região ferromagnética quando 0< x ≤ 0,05, 

seguida de um intervalo antiferromagnético em 0,05< x < 0,5 [16]. Para o 

sistema Nb(Fe1-xCrx)2 ao substituir também o Fe pelo elemento Cr não 

encontramos dados na literatura, mas pensamos que seria de grande 

interesse estudá-lo no futuro. 

Para esta tese nos interessamos no (Nb1-xZrx)Fe2 com estrutura 

C14, constitui um antiferromagneto colinear em 0,2 < x < 0,6, no qual os 

momentos de Fe ordenam-se em planos ferromagnéticos normais ao eixo c. 

Assim, um plano é ocupado pelos Fe que estão no sítio 6h, e o seguinte 

plano paralelo é ocupado pelos Fe que estão no sítio 2a. Os planos paralelos 

consecutivos com Fe(6h) têm orientações de spin opostas. Esta estrutura 

magnética em camadas é exatamente análoga à de TiFe2 [17], mas não há 

evidências de uma transição metamagnética em TiFe2 nem em (Nb1-xZrx)Fe2, 

pois a interação de troca de intercamadas é demasiado forte para os campos 

magnéticos disponíveis. Contudo, se observa que os átomos de Fe no sítio 

2a apresentam desorden magnético, mas todavia não há certeza se o valor 

do momento é nulo. Assim, este problema é investigado por nós nesta tese  

depois de produzir as amostras por fusão e a devida caracterização por Raios 

X, pelo qual determinamos suas propriedades hiperfinas com a 

espectroscopia Mössbauer em campos magnéticos elevados. 

Por outra parte, visando a esclarecer alguns conceitos utilizados 

na metodologia desenvolvida nesta tese, é adicionado um apéndice que 

reúne importante teoria sobre o método de Rietveld, espectroscopia  

Mössbauer, e vidros de spin. 
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1.1. Aspectos Cristalográficos das Fases de Laves 

Tal como se mencionou na introdução, as estruturas cristalinas das 

fases de Laves podem ser do tipo MgCu2 que pertence ao sistema cúbico, com 

24 átomos por célula unitária, notação strukturbericht C15 e grupo espacial 

Fd3m. Também podem ser do tipo MgZn2, que se denomina C14 na mesma 

notação strukturbericht, e, por último, o C36 do tipo MgNi2. Sendo ambos do 

sistema hexagonal, com 12 e 24 átomos por célula unitária respectivamente e 

pertencentes ao grupo espacial P63 / mmc [18]. 

Para desenhar a estrutura das fases de Laves, se resliza uma 

seqüência de empilhamento de camadas atômicas denominadas: A, A’, B, 

B’, C e C’, tal como se mostra na figura 1.1 

Figura 1.1 

 Camadas atômicas das fases de Laves 
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Cada camada está composta, por sua vez, por um conjunto de 

quatro sub-camadas com posições fixas em relação a um eixo vertical. A sub-

camada de posição Z = 0 é uma rede de kágome (Frank & Kasper, 1959), 

que é uma rede de triângulos e hexágonos ocupados pelos átomos B da 

composição AB2. As camadas das posições Z = ± 3/8 são redes triangulares 

de átomos A, e a camada da posição Z = 1/2 é novamente uma rede 

triangular de átomos B. Estas camadas atômicas estão relacionadas, isto é, 

se A e A’ são deslocadas 1/3 ou 2/3 na direção [-110] da célula hexagonal, 

serão obtidas B e B’ ou C e C’, respectivamente [19–22]. 

Para obter a estrutura C14, a seqüência de camadas atômicas 

possíveis devem ser AB’ ou BC’ ou CA’. Para a estrutura C15 serão ABC ou  

C’B’A’ e outras parecidas. Já para a estrutura C36 seria AB’A’C. Na figura 

1.2, mostram-se as camadas AB’A que representam a estrutura C14.  

Dados Cristalográficos das fases de Laves 

Quando na estrutura da fase de Laves AB2, nós nos posicionamos 

imaginariamente no átomo A da estrutura C14, tem-se que os primeiros 

vizinhos são 4 átomos A e 12 átomos B. Da mesma forma, o átomo B terá 

como primeiros vizinhos 6 átomos A e 6 átomos B. Esta mesma vizinhança é 

encontrada nas outras estruturas de Laves, diferenciando-se somente na 

disposição geométrica (ou simetria local) dos primeiros vizinhos, com relação 

ao átomo em consideração. 

Pode-se ver também nestas fases cúbica ou hexagonal, que quase 

sempre os átomos A estão arranjados formando tetraedros, com um átomo 

em cada vértice e um átomo em seu interior. Os átomos B estão arranjados 

formando tetraedros, com um átomo em cada vértice, unidos pelos vértices 

ou as bases mas vêem-se diferentes empilhamentos de suas célula unitárias 

para cada fase. Assim na fase cúbica C15, os tetraedros dos átomos A se 

unem ao longo de dois eixos verticais (formando uma estrutura do tipo do 

diamante), e os átomos B ficam arranjados formando tetraedros só unidos 

pelos vértices. Na estrutura hexagonal C14, os tetraedros de seus átomos A 
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se unem ao longo do um eixo vertical, e os átomos B formam tetraedros 

unidos tanto pelos vértices como pelas bases ao longo do eixo vertical. 

Figura 1.2  

Camadas atômicas da fase de Laves do MgZn2 com estrutura C14 
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Para as fases de Laves C14, as distâncias interatômicas dos 

primeiros vizinhos dAA, dAB e dBB são dadas pelas fórmulas da tabela 1.2, as 

quais são definidas pelos valores dos parâmetros de rede a e c, onde se 

espera que tenham os valores ideais c/a = (8/3)1/2. Às vezes, as distâncias 

interatômicas se dão em função dos parâmetros de posição atômica: x e z, 

cujos valores ideais são para x = 1/6 ou 5/6 e para z = 1/16. 

Tabela 1.2 

Distâncias interatômicas dos primeiros vizinhos na estrutura hexagonal C14. 

Sítios cristalinos Distância entre sítios 

cristalinos 

4f – 4f 
2

2

22

16

2

3

1
cad AA 








+=  

 

4f – 4f 
2

2

2

16

6
cd AA 








=  

4f – 2a 
2

2

22

16

1

3

1
cad AB 








+=  

4f - 6h 
2

22
2

16

3

4
c

a
d AB 








+=  

4f - 6h 
2

22
2

16

5

43

1
c

a
d AB 








+







=  

2a – 6h 
2

22
2

16

4

43

1
c

a
d BB 








+







=  

6h – 6h 

4

2
2 a

d BB =  

 

 

 

Os dados cristalográficos das estruturas das fase de Laves C15, C14 

e C36 são apresentados na tabela 1.3. O desenho das estruturas cristalinas 

se mostra nas figuras 1.3, 1.4 e 1.5. 
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Tabela 1.3 

Dados cristalográficos das fases de Laves 

 

 

Tipo de Estrutura 

Strukturbericht 

Sistema Cristalino 

Grupo Espacial 

Numero 

Atomos por célula 

 

Parâmetros Atômicos 

Mg: 8a 

 

0 0 0; ¼ ¼ ¼   

MgCu2 

C15 

 

Fcc 

Fd3m 

227 

cF24 

24 

 

Cu : 16d 5/8 5/8 5/8;  5/8 7/8 7/8; 

7/8 5/8 7/8:  7/8 7/8 5/8, 

Mg: 4f 1/3 2/3 z;       2/3 1/3 z’; 

2/3 1/3 ½+z;  1/3 2/3 ½-z, 

z = 1/16 

z’= - z 

 

Zn(1): 2a 

 

000; 00½  

 

MgZn2 

C14 

 

Hexagonal 

P63 /mmc 

194 

hP12 

12 

 

Zn(2): 6h x 2x 1/4;  2x’ x’1/4;  x x’ ¼; 

x’2x’3/4;  2x x ¾;      x’ x ¾, 

x = 5/6  

x’=  - x 

 

Mg(1): 4e 0 0 z; 0 0 z’; 

0 0 ½+z; 0 0 ½-z, 

z = 0,094 

 

Mg(2): 4f 1/3 2/3 z; 2/3 1/3 z’; 

2/3 1/3 ½+z; 1/3 2/3 ½-z, 

z = 0,844 

 

Ni(1): 6g ½ 0 0; 0 ½ 0; 

½ ½ 0; ½ 0 ½; 

0 ½ ½; ½ ½ ½  

 

Ni(2): 6h x 2x 1/4;  2x’ x’1/4;  x x’ ¼; 

x’2x’3/4;  2x x ¾;      x’ x ¾, 

x = 0,167  

x’=  - x 

 

 

MgNi2 

C36 

 

Hexagonal 

P63 /mmc 

194 

hP24 

24 

 

Ni(3): 4f 1/3 2/3 z; 2/3 1/3 z’; 

2/3 1/3 ½+z; 1/3 2/3 ½-z, 

z = 0,125 
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Figura 1.3 

Desenho da estrutura cristalina C15. Os átomos estão apresentados por 

esferas de cor verde para o átomo A e pela cor marrom para o átomo B.  
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Figura 1.4 

Desenho da estrutura cristalina C14. Os átomos estão apresentados por 

esferas de cor verde para o átomo A e pela cor marrom para o átomo B. 
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Figura 1.5 

Desenho da estrutura C36. Os átomos estão apresentados por esferas de cor 

verde para o átomo A e pela cor marrom para o átomo B. 

 

 

 

 

 


