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2. Procedimento Experimental 

Neste capítulo descrevemos o procedimento experimental 

efetuado com as amostras de Hf(Fe1–xCrx)2 e (Nb1–x Zrx)Fe2. Começamos 

explicando a preparação das respectivas amostras e cada fusâo no forno de 

arco. Indicamos também a caracterização por difratometría de Raios X da 

estrutura cristalina, os tratamentos térmicos aplicados para cada tipo de 

amostra, a medição da magnetização e susceptibilidade no magnetômetro 

SQUID, bem como a medição da magnetização no magnetômetro de amostra 

vibrante VSM. Finalmente efetuamos a medição dos parâmetros hiperfinos, 

com o espectrômetro Mössbauer, em diferentes campos magnéticos 

aplicados. Os resultados são apresentados e analisados  nos capítulos 

seguintes. 

2.1 Preparação das Amostras 

A forma e pureza característica dos materiais utilizados para a 

preparação por síntese das amostras de Hf(Fe1–xCrx)2 e (Nb1–x Zrx)Fe2 sâo 

indicadas nas tabelas 2.1 e 2.2. 

Tabela 2.1.- Elementos utilizados para a fabricação das amostras de Hf(Fe1–xCrx)2. 

 
Elemento Z Forma do material utilizado % de pureza 

Hf 72 Em barra de 15mm de diâmetro 99,7 (m2N7) 
Fe 26 Em placas medianas 99,98 (m3N8) 
Cr 24 Em sólidos pequenos 99,20 

 
Tabela 2.2.- Elementos utilizados para a fabricação das amostras de (Nb1–x Zrx)Fe2. 
 

Elemento Z Forma do material utlizado % de pureza 
Nb 41 Em placas medianas 2-10 mm. 99,8 
Zr 40 Em barra de 250 gramas. 99,50(m3N5) 
Fe 26 Em placas medianas 99,98 (m3N8) 

 

Para obter um lingote de massa aproximada de 3 gramas cuja 

composição é determinado nas tabelas 2.1 e 2.2, foram cortados os materiais 

em quantidades necessárias de cada elemento, com uma serra diamantada à 

velocidade de 5 m/s, e pesadas as massas numa balança de precisão de 

0,01 mg. 
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2.2 Forno de Arco 

Na fundição das amostras de Hf(Fe1–xCrx)2 ou (Nb1–x Zrx)Fe2  

utilizou-se um forno de arco com atmosfera de argônio. Ele é mostrado na 

figura 2.3, e pode alcançar a temperatura de 3.000 oC. Primeiro, os 

elementos cortados são colocados próximos ao centro no interior do forno 

sobre o prato de cobre que está fixado na base do mesmo. Conjuntamente, a 

8 cm também se coloca um lingote de 3 g de titânio com a finalidade de 

absorver as impurezas gasosas que se desprendem durante a fusão. A 

refrigeração do prato do forno e o porta-eletrodo (de cobre) é feita por um 

sistema de camisa de água. Neste sistema o fluxo constante de água circula 

com a vazão de 2 kg/cm3. En seguida, se coloca o cilindro de vidro pyrex e se 

cobre com o prato de aluminio que leva o  porta-eletrodo. 

Após fechada e selada a câmara de fusão do forno, é feito o vácuo 

com uma bomba mecânica até 8 Pa injetando gás argônio até 105 Pa [97]. 

Essa operação se repete por mais três vezes para garantir que não fique ar 

dentro da câmara, com o intuito de comprovar o vácuo ideal. Finalmente, os 

elementos constituintes da amostra numa atmosfera de 105 Pa de pressão de 

gas argônio são fundidos aplicando-lhes o feixe que surge do eletrodo, 

obtendo-se geralmente um lingote com forma de feijão. Contudo, para 

garantir a homogeneidade da fundição se deve passar o feixe de plasma 

várias vezes pela superfície da amostra formada. Para isso o eletrodo 

utilizado é de tungstênio de 3,2 mm de diâmetro e 44 mm de comprimento, 

cuja ponta tem forma cônica. 

Hf(Fe1–xCrx)2 

A temperatura atingida no forno está em proporção à corrente DC 

aplicada, assim para fundir as amostras de Hf(Fe1–xCrx)2 se aplicou a corrente 

de 80 A. Mas neste tipo de amostra não se deve tentar refundi-la como se 

costuma normalmente, porque já se observou que tende a estourar neste 

processo. A explicação deste fenômeno é a baixa condutividade térmica do 

háfnio, que se apresenta também na liga resultante e gera uma dilatação não 

homogênea quando é esquentada, produzindo também grandes tensões no 
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interior dela. Para evitar esse inconveniente se deveria converter a amostra 

em pó e prensá-la em pequenos cilindros para logo refundí-la. Pois de não 

ser prensada o pó é dispersado pelo feixe que surge do eletrodo. Neste caso, 

se observou  que se produz uma luz branca brilhante no momento em que o 

feixe toca a superficie do pó. 

A perda de massa após a fusão em média foi menor que 0,55%. 

As composições nominais das amostras produzidas são indicadas na tabela 

2.1. 

Tabela 2.1.- Composição nominal das amostras fabricadas de Hf(Fe1–xCrx)2 com 80 A DC. 

 
Número de 

amostra 
Composição 

x 
Fórmula Massa (g) Error(g) 

30 0,0 HfFe2 3,4710  0,00001 
31 0,1 Hf (Fe0.9 Cr0.1)2 3,1211 0,00001 
321 0,2 Hf (Fe0.8 Cr0.2)2 3,1570 0,00001 
33 0,3 Hf (Fe0.7 Cr0.3)2 3,4230 0,00001 
34 0,4 Hf (Fe0.6 Cr0.4)2 3,4595 0,00001 
351 0,5 Hf (Fe0.5 Cr0.5)2 2,8415 0,00001 
36 0,6 Hf (Fe0.4 Cr0.6)2 3,1896 0,00001 
37 0,7 Hf (Fe0.3 Cr0.7)2 3,0965 0,00001 
38 0,8 Hf (Fe0.2 Cr0.8)2 3,4341 0,00001 
39 0,9 Hf (Fe0.1 Cr0.9)2 2,7910 0,00001 
310 1,0 Hf Cr2 3,2744 0,00001 

 

(Nb1–x Zrx)Fe2 

No caso das amostras de (Nb1–x Zrx)Fe2 aplicou-se uma corrente 

inicial de 30 A, obtendo-se lingotes de forma ovalada ou plana (figura 2.1). 

Depois se cortou aproximadamente 0,5 g de amostra para refundi-la 

aplicando desta vez a corrente DC de 80 A. Repetiu-se esse procedimento 

para as demais amostras, obtendo-se amostras de forma esférica como se vê 

na figura 2.2, o que parece indicar que a temperatura alcançada na fusão das 

amostras é um fator importante e determinante na formação de sua estrutura 

cristalina. 

A perda de massa após a primeira fundição foi muito baixa para 

cada amostra, levando ao valor máximo de 0,03% algumas amostras e não 

sendo superior a 0,02% em média. A perda de massa após a segunda 

fundição chegou até 1,25 % em média, devido ao desprendimento de 
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partículas de cada amostra. A composição nominal e massa das amostras 

produzidas são indicadas na tabela 2.2. 

Tabela 2.2- Composição nominal das amostras (Nb1–xZrx)Fe2 fabricadas com 80 A DC. 

 
Número de 

Amostra 
Composição 
Nominal x 

Fórmula Massa total 
obtida  (g) 

Erro(g) 

30 0,00 NbFe2 0,58014 0,00001 
31 0,10 (Nb0.9Zr0.1)Fe2 0,51578 0,00001 
32 0,20 (Nb0.8Zr0.2)Fe2 0,52194 0,00001 
325 0,25 (Nb0.75Zr0.25)Fe2 0,54303 0,00001 
33 0,30 (Nb0.7Zr0.3)Fe2 0,52531 0,00001 
34 0,40 (Nb0.6Zr0.4)Fe2 0,50512 0,00001 
35 0,50 (Nb0.5Zr0.5)Fe2 0,41711 0,00001 

 

 

 

Figura 2.1.- Amostras em lingote (Nb0.9Zr0.1)Fe2, (Nb0.8Zr0.2)Fe2, (Nb0.75Zr0.25)Fe2, 

(Nb0.7Zr0.3)Fe2, (Nb0.6Zr0.4)Fe2, (Nb0.5Zr0.5)Fe2 obtidas no forno de Arco aplicando 30 A de 

corrente DC (seguindo a ordem de esquerda para direita). 

 

Figura 2.2.- Amostras em lingote (Nb0.9Zr0.1)Fe2, (Nb0.8Zr0.2)Fe2, (Nb0.75Zr0.25)Fe2, 

(Nb0.7Zr0.3)Fe2, amostras em pó (Nb0.6Zr0.4)Fe2, (Nb0.5Zr0.5)Fe2, todas obtidas no forno de Arco 

aplicando 80 A de corrente DC. (seguindo a ordem de esquerda para direita). 
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Figura 2.3- Forno de Arco utilizado. 
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2.3 Pulverização das Amostras 

O método de difração de Raios X utilizado para este trabalho é o 

método  pó, e para converter as amostras em pó utilizamos um moinho de 

bolas. 

Com as primeiras amostras de Hf(Fe1–xCrx)2 cabe resaltar que, 

utilizamos o moinho de bolas de rotação do LCT–EPUSP, mexendo três 

bolas de aço de 2,5 cm de diâmetro durante tempo de moagem de 25 

minutos. Neste processo de moagem descobrimos que estas amostras são 

pirofóricas, provavelmente pelo Hf existente em sua composição, por ser um 

elemento com propiedades pirofóricas. Essa propriedade se manifesta 

quando o forte golpe da bola do moinho nos fragmentos da amostra gera 

chispas, ou sempre que forte atrito da amostra em pó com qualquer 

superfície metálica produz uma luz vermelha inflamada. Essa reação se 

estende pela superfície do pó e só se extinguirá depois de uns minutos, 

resultando um pó de cor preto. 

Por isso, passamos a usar o moinho de bolas de vibração em 

nosso Laboratório de Materiais Magnéticos do IF-USP, onde podemos 

controlar melhor esse fenômeno. Com esse moinho, usamos conjuntamente 

uma bola de 5 cm de diâmetro e um vaso esta revestidos com pedra ágata. 

Para ambas amostras Hf(Fe1–xCrx)2 e (Nb1–x Zrx)Fe2, o tempo de moagem foi 

de 45 minutos à maneira de vibração simples e 30 minutos à maneira de 

micro-vibração. Ambas maneiras foram feitas com pulsos de 4 segundos de 

duração. 

As amostras convertidas em pó apresentam diferentes matizes de 

cor cinza que não dependem da sua composição, senão do tamanho das 

partículas em pó de amostra produzida. Em algumas amostras as partículas 

com maior população têm um tamanho maior que 0,063 mm, enquanto outras 

amostras têm um tamanho entre 0,063 e 0,032 mm. 
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2.4 Difração de Raios X 

Após a fundição das amostras e assim que parte das amostras 

foram submetidas a um tratamento térmico, foi feita a caracterização da 

estrutura cristalina por difratometria de Raios X (XRD). Com esta técnica 

pode-se chegar a identificar o tipo de estrutura cristalina e obter os 

parâmetros de rede além de outras informações. 

A técnica consiste em incidir um feixe monocromático e bem fino 

de Raios X sobre a amostra em pó, para detectar os raios difratados em 

direções bem definidas. O feixe de Raios X deve ter o comprimento de onda 

λ comparável ao parâmetro de rede dos cristais da amostra que estão 

distribuídos aleatoriamente.  São os planos interatômicos destes pequenos 

cristais os que difratam os Raios X satisfazendo a lei de Bragg, a qual é uma 

relação entre o comprimento de onda, à distância interplanar e o ângulo de 

difração (fórmula 2.1). Os feixes difratados são detectados por um detetor 

móvel que gira em torno da amostra em pó, onde seu movimento é realizado 

por um mecanismo que possui um goniômetro. Este goniômetro varre uma 

faixa angular pré-definida (ângulo/passo), que logo se detém um momento 

determinado (tempo/passo) para acumular contagens dos fotons que chegam 

ao detetor, e, imediatamente, o número de contagens e o ângulo são 

registrados e guardados num computador. Esse processo é automatizado por 

um sistema eletrônico e o computador. 

Fórmula de Bragg 

         (2.1) 

Para colocar a amostra em pó no difratômetro, ela deve ser 

distribuída uniformemente na superficie de uma pequena lâmina de vidro de 

forma quadrada, que deve previamente estar coberta com uma ligeira 

camada de vaselina ou graxa de silício. A lámina de vidro deve por sua vez 

ser mantida fixa num porta-amostra com um clipe de aço (no caso dos 

hklhkldn θλ sin2====
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difratômetros. Philips e Bruker) ou algum adesivo plástico (no caso do 

difratômetro Rigaku). 

Os difratômetros que usamos nesta parte da pesquisa foram: o 

Philips do laboratório LCT-EPUSP, o Rigaku da FAP-IFUSP e o Bruker do 

CCTM-IPEN. Na tabela 2.3, resumimos para cada amostra o tipo de 

difratômetro, o passo utilizado e a ressolução adotada. O ângulo de varredura 

2θ medido foi de 10 até 90 graus para as amostras de Hf(Fe1-xCrx)2, e de 20 

até 80 graus paras as amostras de (Nb1-xZrx)Fe2. Utlizaram-se um 

mocromador de níquel, o qual deixa passar as radiações Kα1 e Kα2 do 

ânodo de cobre, cujos comprimentos de onda foram: 1,54060 e 1,54439 Å e 

razão de intensidades α1/α2 de 0,49 até 0,5 e à temperatura ambiente. Os 

difratogramas obtidos são apresentados no capítulo seguinte. 

Tabela 2.3.- Varredura e tempo utlizado no difratômetro para as amostras de Hf(Fe1–xCrx)2, as 

quais tiveram ou não tratamento térmico.( gr/p = graus em s por passo, s/p = segundos por 

passo). 

 
Fórmula Dif. Rigaku Dif. Philips Dif. Bruker 

T. Térmico 
HfFe2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—10s/p 
Hf (Fe0.9 Cr0.1)2 0,05gr/p—10s/p 0,04gr/p—2s/p 

0,05gr/p—10s/p 
0,05gr/p—8s/p 

Hf (Fe0.8 Cr0.2)2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—8s/p 
Hf (Fe0.7 Cr0.3)2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—8s/p 
Hf (Fe0.6 Cr0.4)2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—10s/p 
Hf (Fe0.5 Cr0.5)2 0,05gr/p—10s/p 0,04gr/p—2s/p 

0,05gr/p—10s/p 
0,05gr/p—10s/p 

Hf (Fe0.4 Cr0.6)2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—10s/p 
Hf (Fe0.3 Cr0.7)2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—10s/p 
Hf (Fe0.2 Cr0.8)2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—10s/p 
Hf (Fe0.1 Cr0.9)2 0,05gr/p—10s/p 0,04gr/p—2s/p 

0,05gr/p—10s/p 
0,05gr/p—10s/p 

Hf Cr2 -- 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—10s/p 

 

Tabela 2.4.- Varredura e tempo utlizado no difratômetro para as amostras de (Nb1–xZrx)Fe2, as 

quais tiveram ou não tratamento térmico. ( gr/p = graus em s por passo, s/p = segundos por 

passo). 
Número de 

Amostra 
Dif. Bruker 
30 A DC. 

Dif. Bruker 
T. Térmico e 30A DC 

Dif. Bruker 
T. Térmico e 80 A DC. 

NbFe2 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—3s/p 
(Nb0.9Zr0.1)Fe2 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—3s/p 0,05gr/p—3s/p 
(Nb0.8Zr0.2)Fe2 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—3s/p 0,05gr/p—3s/p 
(Nb0.75Zr0.25)Fe2 -- 0,05gr/p—3s/p 0,05gr/p—3s/p 
(Nb0.7Zr0.3)Fe2 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—3s/p 0,05gr/p—3s/p 
(Nb0.6Zr0.4)Fe2 0,05gr/p—3s/p 0,05gr/p—3s/p 0,05gr/p—3s/p 
(Nb0.5Zr0.5)Fe2 0,05gr/p—10s/p 0,05gr/p—3s/p 0,05gr/p—3s/p 
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2.5 Tratamento Térmico 

Depois da determinação da estrutura cristalina por Raios X, sub-

meteu-se duas gramas das amostras de Hf(Fe1–xCrx)2, fundidas com 80 A de 

corrente DC, e as amostras (Nb1–x Zrx)Fe2, fundidas com 30 A de corrente DC 

para o tratamento térmico. Primeiro, as amostras foram envolvidas numa 

folha de tântalo e colocadas num cadinho de quartzo de 1 cm x 1 cm x 6 cm. 

O cadinho de quartzo contendo as amostras de Hf(Fe1–xCrx)2 é 

introduzido num tubo de quartzo transparente que tem um lado fechado. Pelo 

outro lado do tubo de quartzo se extrai o ar com uma bomba difusora de 

vácuo e se substitui com gás argônio até a pressão de 105 Pa; depois se 

introduz o tubo de quartzo no forno horizontal Lindberg Blue 1200 que está no 

Laboratório de Materiais Magnéticos do DFMT-IFUSP. Assim se procedeu a 

iniciar o tratamento térmico, numa atmosfera de argônio com a temperatura 

de 1000 °C por 7 dias, se alcançou essa temperatura mediante uma rampa 

de 1 °C /min. Finalmente, uma nova medição por difratometria de Raios X foi 

feita e pudemos constatar que nestas amostras um tratamento térmico de 

1000 °C  por sete dias não manifesta deformação da estrutura cristalina,  só 

uma ligeira modificação dos parâmetros de rede. 

As amostras de (Nb1-xZrx)Fe2 envolvidas com folhas de tântalo se 

colocaram dentro de um tubo de aço de Inconel do forno horizontal Lindberg 

Blue 1500. O ar foi extraído do forno com uma bomba difusora de vácuo e 

substituído por gás argônio purificado até 105 Pa de pressão; logo subiu-se a 

temperatura até 1200 °C e a  pressão alcaçada foi de 1,3 105 Pa. O 

tratamento térmico foi de 1200 °C por 50 horas, com um resfriamento gradual 

de 17 horas até 1000 °C. Finalmente, mais um outro resfriamento com 

rampade1 °C /min até chegar a 25 °C, e também uma nova medição por 

difratometría de Raios X foi feita com as amostras referidas. 

Também por outro lado, dois pedaços da amostra de NbFe2 se 

submeteram até a temperatura 1100 °C, com dois diferentes tempos de 

duração do tratamento térmico. Para isto, utilizando-se o forno horizontal 

Lindberg-Blue 1200 do LMM do DFMT IF-USP o primeiro tratamento foi por 
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33 horas e o segundo durou 117 horas, logo um resfriamento em forma de 

rampa de 1 °C /hora até chegar a 25 °C. Quando a temperatura subiu até a 

1100 °C a pressão alcançada foi de 1,08 105 Pa. Sendo feita uma nova 

medição por difratometría de Raios X foram feitas com essas amostras e 

também foram observadas com o Microscópio Eletrônico de Varredura. 

Como resultado deste tratamento térmico das amostras de  

(Nb1-xZrx)Fe2,  podemos concluir que tratamentos térmicos de até 1100 °C ou 

1200 °C e com diferentes rampas de esfriamento têm efeitos parecidos nas 

amostras. 

2.6 Microscópio Eletrônico de Varredura 

Só se analisaram com o microscópio eletrônico de varredura a 

forma e tamanho dos grãos da amostra em pó de NbFe2 para dois casos: 

quando não tinha tratamento térmico e quando tinha tratamento térmico. 

Primeiro foi preciso colocar essas amostras no porta-amostras de 

metal e de forma circular do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Para 

isso, se fez três círculos de fita adesiva dupla-face e tirou-se o revestimento 

de ambas faces. Colocaram esses três círculos na superfície plana do porta-

amostra especial do MEV, em posições próximas ao perímetro da 

circuferência externa. Para estabelecer bom contato elétrico entre o porta-

mostras e os círculos colados, se aplicou com um pincel tinta de cola de prata 

no perímetro dos círculos. Depois de secarem, se dispersou o pó das 

amostras de NbFe2 (com ou sem tratamento térmico) em cima da superfície 

de cada círculo colado e tendo cuidado de não deixar excessos de pó. 

No proceao de metalização das amostras com ouro. Primeiro se 

coloca o porta-amostra dentro da evaporadora, se tira o ar e se  substitui por 

gás argônio sob pressão de 1,07 Pa. Logo se sobe a voltagem entre o ânodo 

e catodo do evaporador até produzir um plasma de cor violácea; ajustando a 

corrente de 4 a 5 mA se espera uns 4 minutos, tempo suficiente para gerar 

sobre a amostra uma camada de ouro de 30 nanômetros. 
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Montou-se o porta-amostras (com as amostras metalizadas) na 

câmara de vácuo do Microscópio Eletrônico de Varredura, Jeol JSM 840A 

SEM, do Laboratório de Física Experimemtal do IFUSP. Depois de limpar o ar 

da cámara, ajustou-se a corrente do filamento do catodo a 400 µA, e a 

corrente de bias em 3 10–11 A. Rodou-se o porta-amostra e selecionou-se a 

amostra de NbFe2 que se desejava visualizar na tela na posição de 2 horas. 

Logo regulan-se o foco, o contraste e brilho para o feixe eletrônico, 

visualizamos na tela do MEV a imagem da amostra em pó. 

Somente 2000 aumentos foram suficientes para observar a 

morfologia das amostras, observando-se grande diferença de tamanho entre 

as partículas das amostras que não tiveram tratamento térmico, e as que sim 

tiveram tratamento térmico. Sendo estas últimas duas a três vezes maiores. 

Mas observou-se pouca diferença de tamanho entre as partículas das 

amostras que tiveram tratamento térmico. Por isso só duas imagens foram 

fotografadas com filme fotográfico negativo de 120 mm Kodak 100 DIN. 

Sendo que uma imagem corresponde ao caso da amostra sem tratamento 

térmico (figura 2.4) e a outra imagem à amostra com tratamento térmico e 

esfriamento gradual (figura 2.5). 
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        Escala: 

0                   10 µm 
 

        Escala: 

0                   10 µm 
 

Figura 2.4 

Imagem obtida com o MEV a amostra NbFe2, sem tratamento térmico. 

 
Figura 2.5 

Imagem obtida com o SEM a amostra NbFe2, submetida a um tratamento térmico gradual. 
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2.7 Magnetômetro SQUID 

Fizeram-se medições de magnetização e suscetibilidade das 

amostras: Hf(Fe0.8Cr0.2)2, Hf(Fe0.7Cr0.3)2, Hf(Fe0.6Cr0.4)2, Hf(Fe0.5Cr0.5)2, 

Hf(Fe0.4Cr0.6)2, Hf(Fe0.3Cr0.7)2, Hf(Fe0.2Cr0.8)2 e Hf(Fe0.1Cr0.9)2, e também das 

amostras de (Nb0.6Zr0.4)Fe2 e (Nb0.5Zr0.5)Fe2 no Laboratório de Baixas 

Temperaturas do Instituto de Física da USP. O magnetômetro usado, da 

Quantum Design modelo MPMS7, possui um dispositivo SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device) [24]. Este consiste num anel 

supercondutor interrompido por uma junção Josephson, que funciona pelo 

efeito Josephson e pela quantização do fluxo magnético num circuito 

supercondutor fechado. Assim, o SQUID como elemento detetor é um 

sistema muito sensível para medidas de pequenas variações de fluxo 

magnético que alcançam até 10-9 emu. 

Para preparar cada amostra se procede com uma técnica muito 

emplegada em nosso laboratório. De inicio se introduz numa cápsula de 

resina de 5 mm de diâmetro por 8 mm de altura, aproximadamente 50 a 70 

mg em pó de amostra e se misturam com um adesivo epóxi (Araldite) em 

estado pastoso e que não tenha alguma contribução magnética apreciável [ ]. 

Depois de esperar transcorrer 24 horas, a cápsula de resina é montada 

dentro de uma cânula a 1/3 de um extremo de seu comprimento. A cânula é 

um tubo de plástico transparente de 5 mm de diâmetro e 20 cm de 

comprimento, e pouca contribução diamagnética. Um extremo da cânula (o 

lado mais prôximo da amostra) fica quase fechado com fita Kapton, para 

evitar que a cápsula saia da cânula. Logo se junta o extremo aberto da 

cânula com o extremo de bronze (não magnético), de uma vareta de aço 

inoxidável, parte onde também se segura com fita Kapton. 

Introduz-se a vareta (unida à amostra no interior da cânula) pela 

parte superior do magnetômetro SQUID lentamente, até que a amostra seja 

posicionada aproximadamente no centro das bobinas supercondutoras e 

dentro das três espiras de detecção supercondutoras as quais não compõem 

a bobina supercondutora. Essas espiras servem para a detecção e acoplam o 
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fluxo magnético ao dispositivo SQUID, logo se segura o outro extremo da 

vareta numa coluna móvel vertical. 

Com um software e sistema eletromecânico do magnetômetro 

SQUID fornecido pelo fabricante e o computador ligado, se inicia o 

procedimento de centragem da posição da amostra a 10 K de temperatura e 

menos de 100 G de campo magnético aplicado. Na seqüência todo o 

processo do experimento na medição da magnetização, susceptibilidade, 

dados e gráficos são comandados pelo software e podem ser vistos na tela 

do computador. Os resultados para as amostras Hf(Fe1-xCrx)2 e (Nb1-xZrx)Fe2 

são apresentados nos capítulos seguintes. 

2.8 Magnetômetro VSM 

Fizeram-se medições de magnetização das amostras: 

Hf(Fe0.8Cr0.2)2, Hf(Fe0.7Cr0.3)2, Hf(Fe0.6Cr0.4)2, Hf(Fe0.5Cr0.5)2, Hf(Fe0.4Cr0.6)2, 

Hf(Fe0.3Cr0.7)2, à temperatura de 4,2 K e campo magnético aplicado de 0 até 

16 T aproximadamente, com o magnetômetro VSM (vibrating sample 

magnetometer) [25] do Laboratorio de Baixas Temperaturas do IFUSP. Este 

modelo tem uma modificação em seu desenho, no qual as bobinas de 

detecção (pickup coils) e a amostra se encontram submergidos num banho 

de 3He [26]. 

Para cada medição, uma quantidade aproximada de 100 mg da 

amostra em pó é colocada dentro de uma porta-amostra de PVC de cor 

branca, o qual logo é tapada e aparafusado na extremidade de uma haste 

rígida de metal. Depois é introduzida até num banho de 3He, o qual também 

está rodeado por outro banho de 4He em que se encontra submersa a bobina 

supercondutora. Portanto, o campo magnético que é aplicado à amostra tem 

a direção (vertical) longitudinal do eixo da haste. 

A outra extremidade da haste é fixada a um motor com um sistema 

de engrenagens, que fazem vibrar haste e amostra verticalmente numa 

freqüência determinada, induzindo uma voltagem alternada nas bobinas de 

detecção, proporcional ao momento magnético da amostra. A medição do 

momento magnético é realizado com o auxílio da detecção síncrônica, 



 27 

usando um amplificador lock-in, o que porporciona um grande aumento da 

sensibilidade alcança-se uma relação entre sinal e ruído de  

10–3. Assim a sensibilidade obtida com o VSM alcança até 10–5 emu, com 

uma incerteza aproximada de 1%. 

As curvas de magnetização medidas no VSM para as amostras 

Hf(Fe1-xCrx)2 são apresentadas nos capítulos seguintes. Elas consistem na 

média das dois curvas de dados quando o campo magnético aplicado sobe e 

quando o campo magnético desce. Determinar essa média é necessário para 

corrigir a contribução do campo magnético adicional, que aparece devido à 

auto–indução na própria bobina supercondutora. 

2.9 Espectrômetro Mössbauer 

As medições de espectroscopia Mössbauer [36] foram realizadas 

no Laboratório de Mössbauer do DFMT no IFUSP. Fizeram-se somente 

medições á temperatura ambiente para as amostras HfFe2, Hf(Fe0.9Cr0.1)2, 

Hf(Fe0.8Cr0.2)2, Hf(Fe0.7Cr0.3)2, Hf(Fe0.6Cr0.4)2, Hf(Fe0.5Cr0.5)2, Hf(Fe0.4Cr0.6)2, 

Hf(Fe0.3Cr0.7)2, Hf(Fe0.2Cr0.8)2 e Hf(Fe0.1Cr0.9)2, com o arranjo experimental 

seguinte: 

Uma pequena fonte radioativa de 57Co que emite radiação γ se 

encontra presa no extremo do eixo horizontal de um mecanismo (Wissel 

MA260), que pode executar movimentos periódicos horizontais. Esse 

movimento é controlado eletronicamente por uma unidade de controle 

(Mössbauer driving unit - Wissel MR351) alimentada pelos sinais de um 

gerador de onda triangular. A velocidade e frequência do movimento 

horizontal é escolhido segundo as necessidades da medida.  

Para medições a temperatura ambiente, o extremo do eixo 

horizontal (onde está a fonte) é coberto com uma blindagem de chumbo, que 

leva um buraco em seu centro e por onde se colimam os raios γ da fonte para 

a amostra. A amostra é colocada num suporte porta-amostras a uns poucos 

centímetros do buraco da campana de chumbo, para depois a uma distância 

de 7 cm detrás da amostra ser colocado o detector Contador Porporcional 

(PC). 
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Para preparar a amostra, neste caso de ligas de Hf, ela deve 

conter em sua composição a quantidade de 7,5 mg de ferro. Logo, a amostra 

em pó (grãos de 63 micras de tamanho) é misturada com açúcar, e colocada 

num porta-amostra feito de lucite branco transparente na forma de disco de 1 

mm de altura por 2 cm2 de área. 

O detector detrás da amostra serve para perceber a radiação γ que 

não é absorvida pela amostra. É um detector PC de  Kr-CO2 alimentado por 

uma fonte de alta tensão (Ortec 556) com 1,8 kV. Os sinais coletados pelo 

detector são amplificados pelo pré-amplificador (Ortec 142PC) e depois por 

um amplificador (Ortec 572A). Logo são discriminados para energias em 

torno de 14,37 keV (pico de energia do Fe-57), e armazenados em 512 

canais de um analisador multicanal (MCA) acoplado ao microcomputador em 

forma de placa eletrônica; que, por sua vez, o microcomputador recebe sinais 

do gerador de ondas e relaciona os canais com a velocidade do movimento 

da fonte radiativa no eixo horizontal. A aquisição dos dados é realizada por 

um software MCS32-MCB17 de versão 2.12. 

É necessario fazer uma medida de calibração com uma amostra 

padrão de Fe a temperatura ambiente. Esta medida é realizada para corrigir o 

deslocamento isomérico, e para obter o valor da velocidade alcançada nos 

extremos máximo e mínimo do espectro Mössbauer produzido. A amostra 

padrão usada consiste em uma lâmina bem fina de ferro metálico alfa (Fe-α), 

cujos parâmetros hiperfinos são conhecidos, como o valor do campo 

magnético hiperfino: Bhf = 33 T Tal valor deve ser relacionado com a 

velocidade alcançada pelo movimento da fonte nos extremos do sexteto 

Mössbauer produzido. 

2.10 Espectrômetro Mössbauer de alto campo magnético 

Estas medições de espectroscopia Mössbauer também foram 

realizadas no Laboratório de Mössbauer do DFMT no IFUSP. Fizeram-se 

num criostato de hélio líquido à temperatura de 4,2 K, e aplicando campos 

magnéticos de 0, 6 e 12 T (figura 2.6). O arranjo experimental utilizado foi o 

seguinte: 
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Dentro de um grande criostato de 1434 mm de comprimento e 510 

mm de diámetro, a fonte radioativa de 57Co ficou presa na extremidade de 

uma barra vertical, introduzida até 950 mm de profundidade (medido desde o 

extremo superior do criostato). No outro extremo da barra, na parte superior e 

acima do criostato, um mecanismo (Wissel MA260) executa os movimentos 

lineares e periódicos na mesma direção vertical. Esse movimento é 

controlado eletronicamente por uma unidade de controle (Mössbauer driving 

unit - Wissel MR351) que fica conetado a um gerador de onda senoidal. A 

velocidade e frequência do movimento é escolhido segundo as necessidades 

da medida. 

A amostra em pó (63 micras de tamanho de grão) contendo em 

sua composição aproximadamente de 8 a 10 mg de Fe, é misturada com 

açúcar dentro de um porta-amostra feito de lucite na forma de disco de 1 mm 

de espessura por 2 cm2 de área. Esse porta-amostra é colocado ao extremo 

de um tubo vertical, que logo é introduzido no criostato até 1180 mm de 

profundidade. Tal tubo tem um diâmetro maior para evitar algum contato com 

a barra que leva a fonte e deve oscilar livre em seu interior. 

A radiação γ não absorvida pela amostra, é percebeda com um 

detector contador proporcional (PC) de gás Kr-CO2, situado na parte central 

inferior, e fora do criostato para receber essa radiação γ através de uma 

janela de berílio. O detector é alimentado por uma fonte de alta tensão (Ortec 

556) com 1,8 kV, cujos sinais são coletados pelo contador e logo pretratados 

por um pré-amplificador (Ortec 142PC) para depois ser amplificados (Ortec 

572A). Da mesma forma, os sinais são discriminados para energias em torno 

de 14,37 keV e armazenados em 512 canais, através de uma placa 

analisadora multicanal (MCA) acoplada ao computador. Esta placa ainda 

recebe sinais do gerador de ondas, com o intuito de correlacionar os canais 

com a velocidade do movimento da fonte radiativa no eixo vertical. 

O campo magnético uniforme é gerado pela bobina 

supercondutora de NbTi e Nb3Sn, que está imersa no reservatório de hélio 

líquido e posicionada verticalmente. A posição da amostra dentro da bobina 

supercondutora coincide com a metade de seu comprimento e a posição da 
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fonte de 57Co, a qual quase coincide com a parte superior dessa bobina. A 

bobina supercondutora pode receber correntes de até 100 A, gerando 

campos da ordem de 12 T, sendo o controle externo feito pela fonte de 

potência SMS 120C, encarregada de alimentar a corrente à bobina com 

segurança e evitando o quenching. 

Ao mesmo tempo é necessario fazer uma medida de calibração 

com uma amostra padrão à temperatura ambiente do criostato. Essa medição 

é realizada para corrigir o deslocamento isomérico, e para obter o valor da 

velocidade máxima alcançada pela fonte no espectro Mössbauer. A amostra 

padrão usada consiste numa lâmina bem fina de ferro metálico alfa (Fe-α), 

cujos parâmetros hiperfinos são conhecidos tal como o valor do campo 

magnético hiperfino (Bhf = 33T), relacionado com a velocidade máxima 

atingida pela fonte no espectro Mössbauer. Em fim a aquisição dos dados é 

realizada por um software MCS32-MCB17 de versão 2.12. 
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Figura 2.6- Extremo inferior do tubo comprido onde vai fixado o porta-amostra, com uma porca 

emroscada .Introdução do tubo no criostato. Selagem do criostato. Adquisição de dados pelo sistema de 

controle. Procesamento de dados. 

 

 


