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Resumo 

 
O presente trabalho trata do estudo sistemático acerca de supercondutividade em 

soluções sólidas de monoboretos formados por nióbio e zircônio. Amostras 

policristalinas de Nb1-xZrxB, com 0 ≤ x ≤ 0,2, de boretos ricos em nióbio Nb1-zBz e ricos 

em boro NbB1+δ foram preparadas através de um forno a arco elétrico sobre uma base de 

Cu refrigerada e sob atmosfera de Argônio de alta pureza, ao misturar os elementos Nb 

em lâminas, flocos de B e pedaços de Zr metálico, com alta pureza.  Adicionalmente, 

algumas amostras foram introduzidas em uma ampola de quartzo com pressão parcial de 

Argônio e tratadas termicamente à temperatura de 1100 °C durante 150 h.  As 

caracterizações das propriedades físicas dessas amostras foram conduzidas através de 

medidas de difração de raios-X, dependência com a temperatura e campos magnéticos 

da magnetização dc M(T, H), resistência elétrica R(T, H) e calor específico Cp(T, H).  

Também foram obtidas micrografias de algumas amostras, ao utilizar microscopia 

eletrônica de varredura (MEV).  Pequenas perdas de massa foram observadas em todas 

as amostras como fundidas, ocasionando a formação de soluções sólidas do tipo Nb-B 

(Nbss) e/ou Nb1-yZry como fases secundárias, apresentando pequenas frações 

volumétricas. O limite de solubilidade de Zr na matriz NbB é sugerido estar próximo à 

concentração de 10 %at. Zr.  Com exceção do composto rico em boro NbB1,2, todas 

amostras, como fundidas ou tratadas termicamente, apresentaram propriedades 

supercondutoras, sendo que o composto estequiométrico NbB exibe uma temperatura 

crítica supercondutora Tc ~ 9 K, que por sua vez é muito similar àquela conhecida para 

o nióbio elementar, com Tc ~ 9,2 K.  Algumas inconsistências surgem caso a fase 

ortorrômbica Nb1-xZrxB seja considerada supercondutora, apesar de ser confirmada 

como a fase majoritária nos padrões de difração de raios-X dessas amostras. Tal fato é 

sugerido pela enorme diferença entre as frações Meissner nas curvas de susceptibilidade 
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magnética χ(T) de amostras volumétricas e pulverizadas, baixos valores do salto no 

calor específico em comparação com o previsto pela teoria BCS com acoplamento fraco 

e a ausência de supercondutividade em um espécime (NbB1,2) no qual a fase NbB é 

preponderante.  Deste modo, os resultados aqui discutidos sugerem que o composto 

NbB não é supercondutor, em oposição ao que fora reportado previamente, e que as 

propriedades supercondutoras da solução sólida Nb1-xZrxB são governadas pela presença 

de fases secundárias supercondutoras do tipo NbBss/Nb1-yZry. 

 

Palavras-chave: Supercondutividade; Boretos de metais de transição; Nióbio 
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Abstract 

This work is presented as a systematically study regarding superconductivity in 

niobium-zirconium monoborides and their solid solutions. Polycrystalline samples of 

Nb1-xZrxB, with 0 ≤ x ≤ 0.2, niobium rich Nb1-zBz and boron rich NbB1+δ borides were 

arc-melted on a water-cooled Cu hearth under high purity Argon atmosphere, by mixing 

high purity Nb foils, B flakes and metallic Zr pieces.  Some arc-melted samples were 

placed in a quartz ampoule with Argon partial pressure and heat treated at 1100 °C 

during 150 h.  The samples were characterized by means of X-ray diffraction XRD, 

temperature and magnetic field dependence of dc magnetization M(T, H), electrical 

resistance R(T, H) and heat capacity Cp(T, H).  Micrographs of few samples were also 

obtained by scanning electron microscopy (SEM).  Small weight losses were observed 

in all as-cast samples, leading to the formation of Nb-B (or Nbss) and/or Nb1-yZry solid 

solutions as secondary phases, all of them with low volume fractions. The solubility 

limit of Zr within Nb1-xZrxB lattice was found to be close to 10 at. % Zr. Except the 

boron-rich compound NbB1.2, every sample, as-cast or heat treated, exhibited 

superconducting properties below Tc ~ 9 K, a temperature very close to that known for 

pure, superconducting niobium of Tc ~ 9.2 K.  Some internal discrepancies within the 

obtained data arise when the orthorhombic phase Nb1-xZrxB is assumed to be 

superconducting, despite it being the majority phase in the XRD patterns of the samples. 

This is suggested by a huge difference between the Meissner fraction in magnetic 

susceptibility χ(T) curves of bulk and powdered samples, small values of specific heat 

jumps in comparison with the expected within the weak-coupling BCS theory and lack 

of superconductivity in a specimen (NbB1.2) in which the main phase is NbB.  By 

combining all the experimental results obtained in over two dozen samples studied, we 

argue that the NbB compound is not a superconducting material, as opposed to what 
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has been reported previously. Also, the superconducting properties found in Nb1-xZrxB 

alloys are then associated with the occurrence of extra phases Nbss and/or Nb1-yZry 

which are present in all superconducting samples. 

Keywords: Superconductivity; Transition metal borides; Niobium 
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1. Introdução à Supercondutividade 

 
A condutividade elétrica dos materiais é uma grandeza física que quantifica a 

capacidade dos portadores de carga (elétrons ou buracos) de transportarem corrente 

elétrica através do material ao serem excitados por um potencial externo. Em materiais 

convencionais o fluxo de portadores não é energeticamente perfeito, isto é, não há 

conservação no processo de transmissão de energia, caracterizando um comportamento 

resistivo do material. Alguns materiais são classificados como metálicos por 

apresentarem condutividade elétrica com altos valores, indicando baixa resistência à 

passagem de corrente elétrica. Um exemplo típico de metal é o Cu elementar, cujo 

valor da condutividade é da ordem de 10
8

 S/m. Outros materiais são classificados 

como isolantes, ou dielétricos, por apresentar baixos valores de condutividade elétrica, 

como o vidro, cuja condutividade é da ordem de 10
-8

 S/m. Quando o material não 

apresenta este caráter resistivo na passagem de corrente elétrica o mesmo é 

classificado como um supercondutor, ou seja, um condutor perfeito. 

A primeira observação do fenômeno da supercondutividade ocorreu em 1911, 

quando Heike Kammerling Onnes notou uma queda abrupta no valor da resistência 

elétrica de uma amostra de Hg, à medida que esta era resfriada em temperaturas nas 

vizinhanças daquela do He líquido (~ 4,15 K) [1].  A motivação inicial deste estudo 

era avaliar as propriedades elétricas de elementos metálicos em baixas temperaturas, 

uma vez que o mesmo Kammerling Onnes foi o pioneiro em liquefazer o gás He, que 

além de solucionar um grande desafio da época proporcionou o estudo das 

propriedades da matéria em temperaturas na escala de alguns Kelvin.  A essa 

descontinuidade na resistência elétrica do Hg foi associada uma transição de fase 

termodinâmica.  Desta maneira, a transição entre o estado “normal” do material 

(metálico no caso do mercúrio) para o estado de resistência elétrica nula (estado 
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supercondutor) ocorre na chamada temperatura crítica supercondutora Tc, abaixo da 

qual o material apresenta propriedades supercondutoras, que vão além da condução 

eletrônica perfeita, como será descrito a seguir. 

Outra propriedade característica de materiais supercondutores é a expulsão total 

do fluxo magnético externo de seu interior, indicando que o supercondutor é mais do 

que um simples condutor perfeito.  Essa propriedade foi descoberta por Walther 

Meissner e Robert Ochsenfeld vinte anos após o primeiro relato de Onnes acerca do 

Hg supercondutor [2].  Estes pesquisadores mostraram que além do campo magnético 

externo ser blindado pelos supercondutores, este também é expulso do interior do 

material quando o mesmo é resfriado através de Tc, isto é, quando há a transição entre 

os estados normal/supercondutor na presença de campo magnético externo.  O 

fenômeno de blindagem pode ser entendido ao assumir a condutividade elétrica 

perfeita do material.  De um modo simplificado, pode-se dizer que supercorrentes 

superficiais são geradas no estado supercondutor, dando origem a um campo 

magnético de mesmo módulo e direção contrária daquele aplicado externamente. 

Anteriormente ao trabalho de Meissner e Ochsenfeld, também foi observado no 

laboratório de Onnes que um material supercondutor voltava a apresentar caráter 

eletricamente resistivo, de maneira abrupta, quando submetido a campos magnéticos 

com maior intensidade que um determinado campo magnético crítico. Adicionalmente, 

foi verificado que o valor deste campo crítico Hc variava com a temperatura que o 

material supercondutor era submetido, isto é, o campo crítico depende da temperatura. 

No entanto, foi observado em outros materiais que a supercondutividade não era 

destruída abruptamente mas sim gradualmente com a aplicação do campo magnético. 

Inicialmente este fato foi associado a materiais não homogêneos, em oposição aos 

chamados “supercondutores puros”, geralmente elementos puros. Porém, perto da 
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metade da década de 30 do século passado Rjabinin e Shubnikov mostraram que o 

diamagnetismo observado em ligas (monocristais com bom grau de pureza) de Tl-Pb e 

Pb-Bi não era perfeito quando a intensidade do campo magnético externo era maior 

que um dado valor de campo magnético crítico inferior, ou Hc1 [3]. No entanto, estas 

ligas ainda apresentavam o estado de resistência elétrica nula quando submetidas a 

campos mais intensos que Hc1 e voltavam a apresentar as características de um metal 

convencional apenas com a aplicação de campos magnéticos mais intensos que um 

segundo campo crítico superior, Hc2. 

Adicionalmente à temperatura e campo magnético, a densidade de “supercorrente” 

(densidade de corrente crítica supercondutora Jc(T, H)) é outra grandeza que pode 

suprimir a ocorrência de supercondutividade acima de um valor crítico, como foi 

observado por Onnes. Do ponto de vista da aplicação prática dos materiais 

supercondutores, esta característica define diferentes materiais supercondutores, 

tornando aqueles com “altos” valores de Jc, mais interessantes para aplicação direta, 

como em bobinas supercondutoras, por exemplo. De uma maneira simples Silsbee 

propôs que a densidade de corrente crítica está relacionada com o campo magnético 

crítico [4].  Ele argumentou que a corrente crítica é definida como aquela necessária 

para produzir Hc e assim destruir o estado supercondutor.  De maneira similar aos 

campos magnéticos críticos, a densidade de corrente crítica supercondutora também 

depende da temperatura em que se encontra o material. 

Com relação às propriedades termodinâmicas dos materiais supercondutores, 

pode-se citar o trabalho de Daunt e Mendelssohn, que tentaram explicar o mecanismo 

da supercondutividade através de medidas calorimétricas em um anel de chumbo, um 

supercondutor conhecido na época [5].  A motivação deste trabalho era analisar se 

havia interação entre os portadores das “supercorrentes” e a rede cristalina do material, 



4 

 

de maneira a explicar o excesso de calor especifico observado em metais no estado 

supercondutor.  Este estudo, no entanto, indicou a ausência de efeito termoelétrico, 

confirmando resultados anteriores em outros supercondutores.  Um modelo empírico 

com um gap de energia no espectro de excitação foi proposto como explicação desta 

observação.  Como as temperaturas envolvidas no estado supercondutor eram baixas, o 

valor deste gap, ou energia de excitação, deveria ser da ordem de 10
-4

 eV.  Outra 

consequência da ocorrência de supercondutividade em baixas temperaturas é que a 

interação responsável pelo estado supercondutor deveria ser puramente eletrônica [5]. 

Em 1950, H. Fröhlich propõe que esta interação eletrônica deveria ser mediada 

pelos quanta de vibração do material, os fônons, contrariando a ideia de que os íons 

não participavam do mecanismo da supercondutividade [6,7].  Com esta proposta ele 

mostrou que a diferença de energia entre o estado supercondutor (o estado 

fundamental) e o estado normal (estado excitado) no limite de temperatura zero, era 

finita, não nula, ou seja, é necessário introduzir uma energia mínima ao sistema, de 

magnitude similar ao gap, para que o material experimente uma transição do estado 

supercondutor para o estado normal.  Deste modo, o gap de energia também fora 

proposto de maneira teórica. 

A confirmação de um gap no espectro de excitação de supercondutores foi feita 

em 1954 por W. S. Corak e colaboradores através de medidas de calor especifico em 

uma amostra supercondutora de vanádio [8].  A forma exponencial da dependência 

com a temperatura do calor específico foi confirmada, o que é bem conhecido para 

processos com ativação térmica [9], sustentando a presença do gap no espectro de 

energia de materiais supercondutores.  Além dessa confirmação, este trabalho também 

mostrou que a energia associada ao gap era da mesma ordem de kBTc, onde Tc é a 

temperatura crítica supercondutora e kB ~ 1,38 10
-23

J K
-1

 é a constante de Boltzmann. 
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De posse desses ingredientes, John Bardeen, Leon Copper e Robert Schirieffer 

foram capazes de desenvolver, em 1957, a descrição microscópica do fenômeno da 

supercondutividade [10].  Consideraram, assim como proposto por Fröhlich, que 

existia uma interação atrativa e fraca entre pares de elétrons, os chamados pares de 

Copper.  Os resultados publicados por eles concordavam com grande parcela dos 

experimentos e também forneceu bases para explicação do efeito isotópico, isto é, a 

variação da temperatura crítica com diferentes isótopos do mesmo elemento 

supercondutor em um dado material.  Esta teoria, mais comumente chamada de teoria 

BCS, será abordada na seção 2.2. 

Vale ressaltar que o sucesso da teoria BCS não foi suficiente para explicar 

algumas propriedades do Pb, por exemplo.  Isto se deve ao fato da suposição de um 

acoplamento “fraco” entre elétrons e a rede cristalina.  Seguindo o formalismo 

utilizado por Migdal para descrever os materiais metálicos, Eliashberg faz uma 

generalização da teoria BCS considerando que a interação entre elétrons não é 

instantânea [11]. Este trabalho serve de base para as teorias de supercondutividade 

com acoplamento forte presentes nas ref. 12 e 13, que apresentam soluções numéricas 

das equações de Eliashberg utilizando resultados experimentais de diferentes 

supercondutores. Apesar de fornecer uma descrição mais confiável do pareamento 

supercondutor, a descrição detalhada deste assunto foge ao escopo do presente 

manuscrito. 

Após a explicação microscópica da teoria BCS, esforços foram feitos, entre as 

décadas de 1950 e 1970, por diversos grupos de pesquisa para a obtenção de materiais 

com temperaturas críticas mais elevadas e resultaram em um aumento de Tc de ~ 5 K 

até Tc = 18,1 K conhecido para o Nb3Sn até Tc ~ 23 K obtido para filmes do composto 

Nb3Ge [14,15].  Este valor máximo de temperatura crítica cresceu para ~ 30 K quando 
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Bednorz e Muller confirmaram a presença de supercondutividade em materiais óxidos 

a base de cobre com a composição BaxLa5-xCu5O5(3-y), iniciando assim a era dos ditos 

supercondutores de alta temperatura crítica, no ano de 1986 [16].  Menos de um ano 

após a descoberta de Bednorz e Muller, outra importante descoberta na comunidade se 

destacou, o composto YBa2Cu3O7-x apresentou a transição para o estado supercondutor 

na temperatura de ~ 90 K [17].  Esta última encontra-se acima da temperatura de 

liquefação do nitrogênio, implicando um importante passo para aplicação tecnológicas 

destes materiais.  Um ponto importante dessa classe de materiais se encontra no estado 

normal, onde não podem ser tratados como líquidos de Fermi, como é feito no caso da 

teoria BCS convencional [18], indicando que o pareamento eletrônico nesses materiais 

pode pertencer a uma classe dita não convencional. Acerca desse ponto, os óxidos 

supercondutores de “alta temperatura” se juntam aos supercondutores de “Férmions 

pesados”, conhecidos desde o final da década de 70, na classe de supercondutividade 

não convencional [19]. 

Outra descoberta chamou a atenção da comunidade no começo do século XXI: a 

confirmação de supercondutividade no composto MgB2 [20], cujas propriedades físicas 

já eram relativamente bem conhecidas. Além da surpresa da presença de 

supercondutividade neste material, o valor de Tc apresentado é extraordinariamente 

alto para um composto intermetálico, com Tc = 39,4 K. Diferentemente dos materiais 

óxidos, o modelo descrito na teoria BCS parece se encaixar nas observações 

experimentais. No intervalo de aproximadamente um ano, suas propriedades 

supercondutoras foram entendidas e o material se tornou uma aposta para aplicações 

tecnológicas. Esta descoberta certamente ampliou as oportunidades para o estudo de 

possíveis novos materiais supercondutores a base de B. 
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Mais recentemente, em meados de 2015, foi verificada a ocorrência de 

supercondutividade no sulfeto de hidrogênio, sintetizado sob altas pressões, em 

temperaturas tão altas quanto 200 K [21], estabelecendo assim um novo recorde de Tc.  

Um ponto particular desta descoberta é que a supercondutividade parece ocorrer em 

sua maneira convencional, ou seja, a interação entre os portadores de carga se daria 

através dos fônons, como descrito na teoria BCS. 
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2. Teorias  

 
Nesta seção serão descritas de maneira sucinta as principais teorias utilizadas para 

descrever os supercondutores convencionais, dando ênfase aos seus principais 

resultados, que serão utilizados na análise dos dados presentes na seção 5. 

Após a descoberta do efeito Meissner, os pesquisadores C. J. Gorter e H. Casimir 

formularam um modelo de dois fluídos para descrever a dependência da temperatura 

das propriedades supercondutoras, isto é, a termodinâmica do estado supercondutor 

[22].  Os dois fluidos em questão não interagem entre si e seriam aqueles responsáveis 

pela condução de corrente elétrica dos estados normal e supercondutor, sendo seus 

portadores de carga os elétrons convencionais e os “superelétrons”, respectivamente. 

Utilizando este modelo, eles foram capazes de derivar um dos resultados obtidos pelo 

grupo de Onnes: a dependência do campo magnético crítico com a temperatura, isto é, 

Hc(T) ~ Hc(0)(1-(T/Tc)
2
).  Através dessa teoria também foi prevista uma 

descontinuidade no calor específico, isto é, uma diferença no calor específico após o 

material transitar entre os estados normal/supercondutor. Este resultado também era 

suportado pelas medidas experimentais feitas à época no laboratório de Onnes [23].  

No entanto, o calor específico do estado supercondutor obtido por esta teoria era 

proporcional ao cubo da temperatura do sistema e não exponencialmente decrescente, 

como esperado para um sistema eletrônico com um gap de energia. 

Também utilizando o conceito de dois fluidos, os irmãos Fritz e Heinz London 

foram responsáveis por outra descrição empírica das propriedades macroscópicas 

supercondutoras, mais especificamente do efeito Meissner e da resistência elétrica 

nula.  Esta teoria originou as chamadas “equações de London”, bem próximas das 

equações eletrodinâmicas de Maxwell. A partir de uma destas equações é possível 

explicar o fenômeno de condutividade perfeita, ao utilizar uma modificação da lei de 
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Ohm no limite em que o tempo característico associado ao espalhamento dos 

“superelétrons” é muito grande (τtr → ∞) [24].  O efeito Meissner poderia ser assim 

entendido a partir da segunda equação de London, que relaciona a densidade de 

corrente supercondutora com o campo magnético.  Desta última surge também um dos 

principais parâmetros característicos dos supercondutores, o comprimento de 

penetração de London λL que indica a profundidade de penetração do campo 

magnético no interior do material no estado supercondutor. O valor de λL foi mostrado 

ser inversamente proporcional à densidade de “superelétrons” ns(T), indicando que 

comprimento de penetração diverge na transição supercondutora/normal.  Desta 

maneira, a variação de λL com a temperatura deve ser regida pela dependência de 

ns(T), descrita por ns(T) ~ 1-(T/Tc)
4
, obtida tanto empiricamente quanto pelo emprego 

da teoria de Gorter-Casimir. 

Ao estudar ligas supercondutoras de Sn-In em 1953, A. B. Pippard notou que 

tanto os valores Tc e Hc não apresentavam diferenças significativas em ligas com 

~ 3 % atômica de In [25].  Por outro lado, neste mesmo estudo o comprimento de 

penetração λL tem seu valor praticamente dobrado nesta região de %at. In.  Ambas as 

observações são contraditórias quando a teoria dos irmãos London é considerada, uma 

vez que a mudança de λL é relacionada com ns, que por sua vez também é associado 

com os valores termodinâmicos Tc e Hc.  Deste modo, Pippard propõe um carácter 

não-local da teoria de London, analogamente ao que fora feito por Chambers ao 

generalizar a lei de Ohm [26].  Nesta aproximação, a supercorrente J(r) não depende 

somente do potencial vetor A(r) no ponto r (ou do campo magnético neste ponto), mas 

também dos valores de A em um dado volume, definido pelo comprimento 

característico ξ. Como somente elétrons dentro de uma faixa de kBTc em relação a 

energia de Fermi participam do fenômeno, pode-se estimar, a partir do principio de 
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incerteza, que outro comprimento característico ξ0, o de coerência, deve ser da ordem 

de hvf/kBTc [27], onde vf é a velocidade dos elétrons com energia próximas à energia de 

Fermi.  Pippard foi o responsável pelo agrupamento dessas grandezas com o livre 

caminho médio l do material, resultando na seguinte relação:  ξ
-1

 = ξ0
-1

 + l
-1

, mostrando 

que o comprimento de penetração λL também depende da razão ξ0/ξ, que é, por sua 

vez, relacionada com a pureza do material estudado, possibilitando uma explicação 

empírica para seus resultados. 

2.1 Teoria de Ginzburg e Landau 

 
Será feita uma pequena introdução às propriedades termodinâmicas antes de 

descrever a teoria fenomenológica de Vitaly Ginzburg e Lev D. Landau (teoria GL), 

que além daquela também descreve as propriedades elétricas e magnéticas do estado 

supercondutor ao utilizar uma função de onda macroscópica ψ do superfluido. 

Assim como descrito na seção 1, Rjabinin e Shubnikov mostraram que o efeito 

Meissner não era observado em sua forma completa em algumas ligas de Pb-Ta e Pb-

Sn. Com este resultado em mente, é possível considerar duas classes de 

supercondutores: aqueles ditos puros, em geral representados pelos elementos 

químicos, em que diamagnetismo perfeito abaixo de Tc é observado: esses são 

denominados de supercondutores do tipo I enquanto aquelas ligas metálicas estudadas 

por Shubnikov pertenceriam aos chamados supercondutores do tipo II, exibindo dois 

campos críticos termodinâmicos distintos.  A figura 1 exibe o diagrama de fases HxT 

para os dois diferentes tipos de supercondutividade, onde a linha contínua destaca a 

transição entre os estados normal/supercondutor no caso do supercondutor do tipo I, no 

diagrama apresentado à esquerda.  Existe uma fase intermediária, chamada de fase de 

Shubnikov ou de vórtices, ou estado misto, entre os estados normal e supercondutor 

em materiais supercondutores do tipo II. Ao examinar o diagrama exibido na parte 
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direita da figura, esta fase se encontra na região entre as linhas que definem os campos 

críticos termodinâmicos superior e inferior, Hc2 e Hc1, respectivamente. Um dos 

resultados da teoria GL tratará acerca da diferença entre os supercondutores do tipo I e 

II, isto é, da presença da fase de Shubnikov. 

 

 

Figura 1 – Diagrama de equilíbrio das fases normal e supercondutora dos diferentes tipos de 

materiais supercondutores. O eixo vertical/horizontal representa o campo magnético aplicado/ temperatura 

reduzida t = T/Tc. As regiões supercondutoras são representadas pelas áreas acinzentadas.  O diagrama 

apresentado à esquerda é relativo a materiais do tipo I, enquanto que materiais do tipo II apresentam o 

comportamento exibido na direita. 

 

É conhecido que no caso de um material magnético a primeira lei da 

termodinâmica se torna 

 𝑑𝑈 =  𝑇𝑑𝑆 +  𝜇0𝑉𝑯 ∙ 𝑑𝑴   (1) 

 

onde M é a magnetização do material. A equação 1 mostra que a energia interna do 

sistema U(S,M) é uma função da entropia S e da magnetização M.  As variáveis mais 

adequadas para a descrição do estado supercondutor são a temperatura T e o campo 

magnético aplicado (ou auxiliar) H, uma vez que, em geral, estas são as variáveis 

termodinâmicas controladas experimentalmente.  Conhecendo a energia livre de 

Helmholtz F e a de Gibbs G para o caso da presença de um campo magnético, 

F = U – TS e G = F - 𝝁𝟎V H∙M, pode-se escrever: 

 

 𝑑𝐺 =  𝑆𝑑𝑇 −  𝜇0𝑉𝑴 ∙ 𝑑𝑯 (2) 
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onde V é o volume do material magnético, 𝜇0 representa a permeabilidade magnética 

do vácuo e tem o valor de 𝜇0 =  4𝜋 𝑥 10
−7 N A

-2
. 

Com esta descrição da termodinâmica, pode-se calcular a diferença de energia 

livre de Gibbs ΔG dos estados supercondutor Gs e normal Gn.  Tomando a seta 

indicada na figura 1, no caso do supercondutor tipo I, o caminho é isotérmico (vertical) 

e ΔG somente depende da diferença de campo magnético aplicado. Calculando essa 

diferença com uma integração, tem-se: 

 

 𝐺𝑠(𝑇, 𝐻𝑐) − 𝐺𝑠(𝑇, 0) = ∫𝑑𝐺 =  −𝜇0𝑉 ∫ 𝑴 ∙ 𝑑𝑯
𝐻𝑐

0
= 𝜇0

𝐻𝑐
2

2
𝑉 (3) 

 

onde na última igualdade foi utilizado o efeito Meissner, M = -H.  A energia livre de 

Gibbs é a mesma no estado normal e no estado supercondutor quando H = Hc, uma vez 

que as fases se encontram em equilíbrio termodinâmico neste valor de campo 

magnético [28].  Deste modo, pode-se trocar Gs(T,Hc) por Gn(T,Hc) na equação 3.  

Considerando ainda que a magnetização do estado normal é muito pequena, M ≈ 0, no 

caso metálico (resposta fracamente paramagnética ou diamagnética), a diferença na 

energia livre de Gibbs no estado normal será proporcional à integral de M, que resulta 

em valores muito pequenos.  Deste modo o valor de Gn(T,Hc) é aproximado por 

Gn(T,0) e chega-se na seguinte relação: 

 

 𝐺𝑛(𝑇, 0) − 𝐺𝑠(𝑇, 0) = 𝜇0
𝐻𝑐
2

2
𝑉   . (4) 

 

Há uma equivalência entre os campos termodinâmicos de Helmholtz e Gibbs 

quando o campo magnético aplicado H é nulo, o que implica que ΔG = ΔF e assim o 

valor no lado direito da equação 4 é associado com a energia de condensação do 

supercondutor de volume V, analogamente ao caso da superfluidez [28].  Esta energia 

de condensação é uma medida do aumento da energia livre quando o material transita 
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do estado supercondutor para estado normal.  Outro resultado importante da equação 4 

é que o estado supercondutor é aquele de menor energia, isto é, termodinamicamente 

mais estável, uma vez que ΔG > 0. 

Um procedimento análogo pode ser construído para materiais supercondutores 

do tipo II, onde é necessário tomar um caminho isotérmico, representado pela seta no 

diagrama de materiais do tipo II. Nesse caso chega-se a mesma relação descrita pela 

equação 4, porém o campo critico termodinâmico Hc(T) é definido por 

Hc
2 =  2∫ 𝑴 ∙ 𝑑𝑯

𝐻𝑐2(𝑻)

0
. 

L. D. Landau introduziu o conceito de parâmetro de ordem de maneira a 

quantificar as diferenças nas propriedades físicas durante uma transição de fase.  Esta 

denominação vem do fato do sistema experimentar uma quebra de simetria durante a 

transformação das fases envolvidas, isto é, o sistema apresenta comportamento mais 

“ordenado” após a transição de fase [29].  Deste modo, a teoria de transições de fases 

de segunda ordem descrita por Landau parte do pressuposto de que um parâmetro de 

ordem é desenvolvido abaixo da temperatura de transição (ou Tc no caso da 

supercondutividade), assumindo um valor não nulo.  No estado desordenado (metal 

normal) o parâmetro de ordem é considerado como nulo.  A variação suave com a 

temperatura e espaço é outra característica do parâmetro de ordem, assumida na teoria 

de Landau [30]. 

O procedimento seguido pela teoria de Landau foi de considerar a energia livre 

como uma função do parâmetro de ordem ψ, com ênfase na região em que o valor de 

ψ é pequeno.  Deste modo, a energia livre de um sistema de muitas partículas foi 

proposta como sendo uma expansão em série do parâmetro de ordem, como mostrada 

na equação 5. Ao se utilizar a expansão, assume-se que é obtida somente a 

dependência principal de F com ψ, uma vez que F contém termos até de ordem |𝜓|4 
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[29]. No entanto, esta expansão de F descreve apenas um parâmetro de ordem 

homogêneo, independente da posição no espaço r: 

 

 𝑓𝑠 = 𝑓𝑛 +  𝛼(𝑇)(𝜓
∗𝜓)  + 

𝛽(𝑇)

2
(𝜓∗𝜓)2   . (5) 

 

O parâmetro de ordem ψ foi considerado como uma função de onda 

macroscópica do sistema, em analogia com a superfluidez do 
4
He, para descrever o 

estado supercondutor através da teoria de Ginzburg-Landau.  Deste modo, o parâmetro 

de ordem utilizado nesta teoria é complexo.  Adicionalmente, a teoria de GL introduz 

um custo de energia proporcional ao gradiente de ψ na energia livre ao considerar suas 

possíveis inomogeneidades.  Considerando a presença de um campo magnético 

externo H, pode-se escrever a energia livre de GL como 

 

 𝑓𝑠 = 𝑓𝑛 +  𝛼(𝑇)|𝜓|
2  +  

𝛽(𝑇)

2
|𝜓|4  +

ħ2

2𝑚∗
|(𝛁 −

𝑖𝑒∗

ħ
𝑨)𝜓|

2

+
𝜇0𝐻
2

2
 (6) 

 

onde A é o potencial vetor associado ao campo magnético B através de 𝛁× 𝑨 = 𝑩 , ħ 

é a razão entre a constante de Planck h e 2π, m* e e* são a massa e a carga efetiva dos 

portadores de carga e o último termo da equação 6 representa a densidade de energia 

livre associada ao campo magnético excluído pelo supercondutor (efeito Meissner). O 

termo que acompanha o gradiente do parâmetro de ordem pode ser interpretado como 

a energia cinética dos “superelétrons” (pares de Cooper, como será descrito na 

próxima seção) na presença de campos magnéticos. 

Na ausência de campos e inomogeneidades, a equação 6 se reduz a equação 5, 

onde é claro que a diferença de energia livre entre o estado normal e supercondutor 

depende dos parâmetros α(T) e β(T).  Espera-se que o valor do coeficiente β(T) 

assuma valores positivos para que o mínimo de energia livre seja alcançado com 

valores pequenos de ψ. O sinal de α(T) define qual o valor de ψ minimiza a energia 

livre. No caso de α(T) > 0, o mínimo da função estará em |𝜓|2 = 0, indicando que o 



15 

 

sistema está no estado normal.  Por outro lado, no caso de α(T) ser negativo o valor de 

|𝜓|2 que minimiza a energia livre é – α(T)/β(T).  Sendo assim, o valor de α(T) é 

alterado de sinal ao passar por Tc. Tomando o primeiro termo da expansão de Taylor 

de α(T) nas vizinhanças de Tc, é estimada a dependência de α(T) com a temperatura na 

forma de α(T) ~ (t-1), onde t é a temperatura reduzida T/Tc. Tal fato indica que o 

parâmetro de ordem tende a zero à medida que T aproxima-se de Tc.  Utilizando o 

valor de |𝜓|2 = -α(T)/β(T) na equação 5 junto com o valor de Δf obtido pela 

termodinâmica, o campo crítico termodinâmico Hc é definido pela razão dos 

coeficientes α(T) e β(T) 

 

 𝐻𝑐 = √
𝛼(𝑇)2

𝜇0𝛽(𝑇)
   . (7) 

 

Para obter as famosas equações de GL é necessário considerar a presença de 

campos e gradientes (equação 6) e um método variacional é utilizado, onde a energia 

livre de GL fs é minimizada em relação ao parâmetro de ordem ψ e potencial vetor A.  

O resultado deste procedimento, utilizando ψ = | ψ |e
iφ

, é exibido nas equações 8 e 9, 

onde a primeira é associada a derivada funcional de fs em relação a ψ e segunda em 

relação a A.  Nesta última é possível fazer uma analogia com um dos resultados das 

equações de London, Js=-nse²A/me, e notar que a amplitude do parâmetro de ordem 

|𝜓|2 pode ser interpretada como a densidade de superfluido ns [28].  A equação 8 é 

similar à equação de Schrödinger para a função de onda ψ e autovalor -α(T), onde a 

diferença é dada por um termo não linear.  De fato, é possível reescrever a equação 9 e 

obtê-la no formalismo da mecânica quântica considerando uma partícula com massa 

m*, carga e* e função de onda ψ.  Estas considerações indicam a razão de associar o 

parâmetro de ordem a uma função de onda macroscópica [27,28,29]. 
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 𝛼(𝑇)𝜓 +  𝛽(𝑇)|𝜓|2𝜓 −
ħ2

2𝑚∗
|(𝛁 −

𝑖𝑒∗

ħ
𝑨)𝜓|

2

= 0 (8) 

 

 
𝑒∗ħ

𝑚∗
|𝜓|2𝛁𝜑 −

𝑒∗
2

𝑚∗
|𝜓|2𝑨 = 𝑱𝑠   . (9) 

 

O efeito Meissner é recuperado ao utilizar a lei de Ampere na equação 9, ou 

seja, o campo magnético penetra no espécime no estado supercondutor somente em um 

comprimento característico, dado por 

 

 𝜆𝐿
2 = 

𝑚∗

𝜇0|𝜓|2𝑒∗
2 ≈  −

𝛽(𝑇)𝑚∗

𝜇0𝛼(𝑇)𝑒∗
2 (10) 

 

onde a ultima igualdade foi obtida ao considerar o regime de campos magnéticos 

fracos e pequenas variações em ψ (t ~ 1), com ψ sendo aproximado por seu valor na 

ausência de H e 𝛻𝜓, |𝜓0|
2 = – α(T) / β(T). 

Outro comprimento característico pode ser obtido através da teoria GL, o 

comprimento de coerência ξGL, que indica a região espacial onde há flutuações na 

magnitude do parâmetro de ordem (𝛻|𝜓| ≠ 0). Ao considerar a ausência de campos 

magnéticos, a equação diferencial 8 pode ser reescrita em termos de uma função de 

onda normalizada ψ / ψ0, cujo resultado é uma função de onda com decaimento 

exponencial no espaço com um comprimento de correlação (ou de coerência) com a 

seguinte dependência com a temperatura 

 

 𝜉𝐺𝐿
2 (𝑇) =  

ħ2

2𝑚∗|𝛼(𝑇)|
   . (11) 

 

Nota-se que o comprimento de coerência de GL, ξGL, é uma quantidade distinta 

daquela descrita na teoria eletrodinâmica não-local de Pippard, uma vez que o primeiro 

diverge na transição metal/supercondutor (o coeficiente α(T)→0 quando T→Tc). No 

entanto e no limite de baixas temperaturas, os dois comprimentos diferem apenas por 

termos constantes. 
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As fases supercondutora e normal estão presente quando um campo magnético 

externo H = Hc é aplicado em supercondutores, como consequência da igualdade de 

suas respectivas energias livre nesta condição.  Entre as fases há uma interface, com 

energia livre associada e que define sua estabilidade.  O parâmetro de GL, к, definido 

como a razão entre os comprimentos de penetração λL e coerência ξGL, controla o sinal 

da tensão superficial.  Assumindo que ambos os comprimentos característicos tenham 

as mesmas dependências com a temperatura, como mostrado nas equações 10 e 11, к 

pode ser assumido aproximadamente constante. Deste modo é possível descrever dois 

tipos de supercondutores: aqueles que exibem valores de к << 1 e outros com к  >> 1.  

O valor de λL é muito menor que ξGL no primeiro caso, indicando que a região onde o 

campo magnético penetra na fase supercondutora é menor que a região de coerência do 

parâmetro de ordem.  Nesta condição a energia de superfície terá um valor positivo, 

oriunda da componente diamagnética do campo expelido pela fase supercondutora.  

Por outro lado, se λL for muito maior que ξGL, para к >> 1, a energia de superfície será 

negativa.  Nessa situação, o material com este valor de к tende a formar interfaces 

entre o estado normal/supercondutor de maneira a minimizar sua energia total 

enquanto que não há tais interfaces em materiais com к << 1, já que sua formação 

aumentaria a energia do sistema.  A consequência da ausência de interfaces é a 

transição abrupta entre os estados normal/supercondutor, observada em vários 

elementos supercondutores, caracterizando os materiais supercondutores do tipo I.  

Contrariamente, materiais supercondutores do tipo II apresentam uma fase 

intermediária (a fase de Shubnikov), com a coexistência das fases supercondutora e 

normal, que faz com que a mudança entre os estados não seja abrupta. Esta fase mista 

está situada entre as linhas Hc1(T) e Hc2(T) mostradas no diagrama de fases da figura 1.  
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Outra representação gráfica desta situação é mostrada na figura 2, indicando um 

supercondutor do tipo II (λL >> ξ). 

 

 

Figura 2 – Representação da interface entre as fases supercondutora e normal. A linha continua 

representa a intensidade do campo magnético externo enquanto que a linha tracejada é associada ao módulo 

do parâmetro de ordem. Os comprimentos característicos estão indicados, sugerindo que trata-se de um 

supercondutor do tipo II. 

 

Em 1957, Abrikosov mostra que o valor de к em que a energia de superfície é 

anulada deve ser próximo de 1/√2 , indicando um valor crítico do parâmetro de 

Ginzburg-Landau na determinação do tipo de supercondutor [31]. O fato da energia de 

superfície ser negativa implica que a região normal da fase intermediária se subdivida 

até alcançar um limite onde o quantum de fluxo magnético Φ0 = h/2e (onde h é a 

constante de Planck e e a carga do elétron) surja na forma de vórtices no supercondutor 

do tipo II.  O vórtice pode ser entendido como a circulação de supercorrente em torno 

de uma região normal, aprisionando um fluxo magnético cujo valor é Φ0.  Ou seja, 

conjuntamente com a definição dos supercondutores do tipo II, Abrikosov também 

mostrou que o fluxo magnético penetra em unidades de Φ0 nesta classe de 

supercondutores. Segundo o autor, a penetração dos vórtices é tal que estes formam 

uma rede (hexagonal) no material, o que passou a ser chamado de rede de vórtices de 

Abrikosov [27].  A intensidade de campo magnético externo H mínima necessária para 
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introduzir um vórtice no supercondutor é conhecido como campo crítico inferior Hc1.  

Na aproximação de к >> 1 é possível estimar o valor deste campo critico como 

 

 𝐻𝑐1 ≈
𝜙0

4𝜋𝜇0𝜆𝐿
2(𝑇)
ln к =

𝐻𝑐

√2к
ln к   . (12) 

 

Ao linearizar a equação 8, isto é, considerar o parâmetro β como sendo muito 

pequeno, é possível mostrar que a maior intensidade de campo magnético na qual a 

supercondutividade irá ser nucleada no interior do material ocorre no chamado campo 

crítico superior, cujo valor é dado por 

 

 𝐻𝑐2 =
𝜙0

2𝜋𝜇0𝜉𝐺𝐿
2 (𝑇)
= √2к𝐻𝑐 (13) 

 

indicando a relação entre o comprimento de coerência ξGL e Hc2.  

 

A teoria de GL pode ser derivada através da teoria microscópica BCS (cujos 

principais resultados estão descritos na próxima seção) ao tomar limites de 

temperaturas próximas a Tc, e variações suaves de ψ e A.  Ao utilizar essas 

aproximações, Gor’kov mostrou que o parâmetro de ordem ψ(r) é proporcional ao gap 

de energia Δ(r), obtido através da teoria BCS, e que e* e m* corresponderiam ao dobro 

dos valores obtidos para elétrons ordinários.  Juntamente com os trabalhos de 

Ginzburg, Landau e Abrikosov, este último resultado ficou conhecido como teoria 

GLAG. 
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2.2 Teoria “BCS” 

 
Antes de descrever os resultados da teoria microscópica da supercondutividade, 

vale ressaltar que o que é denominado de teoria BCS pode ser entendido de três 

maneiras diferentes: (i) a formulação geral da teoria, que não faz menção do tipo 

específico da interação entre os pares de elétrons; (ii) o acoplamento elétron-fônon é o 

responsável por criar pares ligados de elétrons; e (iii) o estado supercondutor é 

isotrópico e homogêneo, além do mecanismo de pareamento eletrônico ser mediado 

pela interação elétron-fônon [32].  Será considerado aqui o caso desta última 

interpretação, assim desenvolvido no artigo original da teoria BCS, como segue 

abaixo. 

A utilização da mecânica quântica em sua forma de segunda quantização é 

adequada para descrever os fenômenos associados à interação simultânea de muitos 

corpos (neste caso, elétrons), como é o caso da supercondutividade. Logo, a descrição 

da teoria BCS será feita dentro do contexto da teoria quântica de muitos corpos. 

De acordo com a mecânica quântica, duas partículas não podem formar um estado 

ligado em três dimensões exceto no caso em que haja uma interação relativamente 

forte entre elas.  Este parece não ser o caso da supercondutividade, uma vez que a 

energia do estado supercondutor é pequena, da ordem de kBTc.  Leon Cooper resolveu 

essa aparente contradição ao considerar dois elétrons próximos da superfície de Fermi 

(em temperatura zero) com um potencial atrativo entre eles [33].  Mesmo considerando 

uma atração arbitrariamente pequena entre os elétrons, ele mostrou que este potencial 

induz a formação de um estado ligado entre elétrons com spins opostos, dando origem 

aos famosos “pares de Cooper”.  Nesse sentido, o estado fundamental de um metal 

(conhecido como mar de Fermi) torna-se instável em relação à formação de pares, caso 

haja a presença de mecanismos para tal atração eletrônica [34]. 
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Com base neste resultado e nos diversos efeitos observados experimentalmente, J. 

Bardeen, L. N. Cooper J. R. Schrieffer foram capazes de descrever microscopicamente 

o fenômeno da supercondutividade com grande sucesso, o que rendeu o prêmio Nobel 

de 1972 a estes pesquisadores.  De maneira geral, a teoria pressupõe que a 

supercondutividade pode ser entendida pela condensação dos pares de Cooper, que são 

bósons, em um único estado quântico. 

Assim como em outros métodos variacionais, a teoria BCS tem início com uma 

função de onda teste, que foi suposta ser um estado coerente da superposição dos pares 

de Cooper, ou seja 

 

 |𝜓𝐵𝐶𝑆⟩ = ∏ (𝑢𝑘 + 𝑣𝑘𝑐𝑘↑
∗ 𝑐−𝑘↓
∗ )|0⟩𝑘=𝑘1⋯𝑘𝑀  (14) 

 

onde 𝑐𝑘𝜎
∗  é o operador de criação de um elétron com momento k e spin σ, uk e vk  são 

parâmetros variacionais relacionados com os elétrons normais e pares de Cooper, 

respectivamente, e |0⟩ denota o estado de vácuo, ou seja, a ausência de portadores 

(elétrons).  A interpretação física do coeficiente vk (uk) é a amplitude de probabilidade 

do estado ligado de elétrons estar ocupado (desocupado). Desta maneira, tem-se o 

vínculo uk² + vk²  = 1. 

Há transferência de momento entre os elétrons que interagem via o mecanismo 

proposto por Cooper, isto é, a interação elétron-fônon depende dos momentos k e l dos 

elétrons que formam o par de Cooper.  A Hamiltoniana sugerida para descrever a 

supercondutividade deve depender então da amplitude de espalhamento Uk,l, de 

maneira a ser possível criar a instabilidade de Cooper. A Hamiltoniana do modelo 

mais simples que contém esses ingredientes é dada por 

 

 ℋ𝐵𝐶𝑆 = ∑ 𝜉𝑘𝑛𝑘𝜎𝑘𝜎 + ∑ 𝑈𝑘𝑙𝑐𝑘↑
∗ 𝑐−𝑘↓
∗ 𝑐−𝑙↓𝑐𝑙↑𝑘𝑙  (15) 
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onde ξk = εk - μ é a energia de partícula única em relação ao potencial químico μ (o 

número total de elétrons não é conservado, sendo necessário utilizar o formalismo 

grande canônico).  A energia cinética dos elétrons é descrita por εk = ħ2𝑘2/2𝑚, 

utilizando a aproximação de elétrons livres. 

A utilização de um método auto-consistente é uma alternativa para trabalhar com 

a hamiltoniana descrita acima, sendo necessário empregar uma teoria de campo médio.  

Isto é possível devido ao enorme número de partículas, indicando que as flutuações em 

torno dos valores esperados devem ser relativamente pequenas.  Deste modo, pode-se 

aproximar o operador pelo seu valor médio, 𝑐−𝑘↓𝑐𝑘↑ = ⟨𝑐−𝑘↓𝑐𝑘↑⟩ + 𝛿𝑐−𝑘↓𝑐𝑘↑ , onde δ é a 

flutuação em torno do valor médio.  Utilizando essa aproximação, a hamiltoniana 

descrita pela equação 15 pode ser reescrita como 

 

 ℋ𝐵𝐶𝑆 = ∑ (𝑐𝑘↑
∗ 𝑐−𝑘↓) (

𝜉𝑘 ∆𝑘
∆𝑘
∗ −𝜉𝑘

) ( 𝑐𝑘↑
𝑐−𝑘↓
∗ ) +𝑘 ∑ ∆𝑘

∗ ⟨𝑐−𝑘↓𝑐𝑘↑⟩𝑘  (16) 

 

o operador Δk é introduzido na equação 16 de maneira a explicitar que esta não é uma 

hamiltoniana em sua forma diagonal, e sua definição pode ser escrita como 

 

 ∆𝑘= −∑ 𝑈𝑘𝑙⟨𝑐−𝑙↓𝑐𝑙↑⟩𝑙    . (17) 

 

De acordo com o que será discutido abaixo, a equação 17 é a definição do gap 

supercondutor da teoria BCS.  Na definição de Δk ainda não foi feita nenhuma 

consideração de simetria, isto é, o gap supercondutor pode depender do momento k. 

É feita uma transformação de maneira a descrever os estados excitados dos 

supercondutores, isto é, o surgimento de quase partículas.  Essas últimas não são nada 

menos que os próprios elétrons desemparelhados, que surgem através da excitação 

térmica em temperaturas finitas. Tal transformação é conhecida por transformação de 

Bogoliubov-Valatin [27] e define os novos operadores fermiônicos γkσ através de: 
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𝑐𝑘↑
𝑐−𝑘↓
∗
=
=

𝑢𝑘
∗𝛾𝑘0+𝑣𝑘𝛾𝑘1

∗

−𝑣𝑘
∗𝛾𝑘0+𝑢𝑘𝛾𝑘1

∗  (18) 

 

A hamiltoniana escrita na equação 16 torna-se diagonal ao utilizar esta 

transformação.  Este procedimento é utilizado de maneira a obter o espectro de 

energias 𝐸𝑘 das quase-partículas, cujo resultado é dado por 

 

 𝐸𝑘 = √𝜉𝑘
2 + 𝛥𝑘

2    . (19) 

 

A partir deste, nota-se que as quase-partículas na superfície de Fermi (com ξk = 0, 

εk = μ ) tem energia não-nula, cujo valor é Δk.  Esse valor de energia pode ser 

entendido como a menor energia necessária para ocupar um estado excitado, ou seja, a 

energia mínima para a criação dos elétrons normais através da quebra do mecanismo 

de Cooper.  Desta maneira, não há estados ocupados das quase-partículas no intervalo 

de energia 0 < Ek < Δk, dando origem ao gap supercondutor. A figura 3 mostra a 

dispersão de quase-partículas, indicando a região do gap. 

 
Figura 3 – A relação de dispersão das quase-partículas, apresentada na equação 19, é indicada através 

da linha contínua espessa enquanto a linha tracejada representa a dispersão de elétrons livres (que pode ser 

obtida quando Δk é nulo). A região acinzentada indica o intervalo de energia no qual não existem estados 

ocupados. 

 

Utilizando a transformação de Bogoliubov também é possível chegar à equação de 

auto consistência dessa teoria de campo médio. Substituindo a média escrita dos 

operadores 𝑐𝑘𝜎e 𝑐𝑘𝜎
∗  por 𝛾𝑘𝜎 e 𝛾𝑘𝜎

∗  na definição do gap Δk (equação 17 ), obtém-se 
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 ∆𝑘= −∑ 𝑈𝑘𝑙𝑙 𝑢𝑙
∗𝑣𝑙⟨1 − 𝛾𝑙0

∗ 𝛾𝑙0 − 𝛾𝑙1
∗ 𝛾𝑙1⟩ =  −∑ 𝑈𝑘𝑙𝑙

∆𝑙

2𝐸𝑙
𝑡𝑎𝑛ℎ (

𝐸𝑙

2𝑘𝐵𝑇
) (20) 

 

tal equação de auto consistência é mais conhecida como equação do gap, no caso da 

teoria BCS. 

Neste ponto é conveniente introduzir algumas aproximações.  A primeira delas é 

considerar que a amplitude de espalhamento Ukl depende apenas de |k-l|, ou seja, tem a 

simetria esférica de onda-s no espaço de momentos.  Avançando além dessa 

aproximação, considera-se que Ukl = - U0 é uma constante até uma energia 

característica do acoplamento elétron-fônon ħωc, que no caso mais simples será a 

energia de Debye, isto é: 

 𝑈𝑘𝑙 = {
−𝑈0, |𝜉𝑘,𝑙| < ħ𝜔𝑐

     0   |𝜉𝑘,𝑙| > ħ𝜔𝑐
   . (21) 

 

Esta última igualdade é satisfeita ao considerar-se que o gap é independente do 

momento cristalino, Δk = Δ, se |ξk| < ħωc, e nulo para outros valores de energia.  A 

figura 4 é uma representação bidimensional da superfície de Fermi e da faixa de 

energia na qual a amplitude de espalhamento eletrônico não é nula. 
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Figura 4 - Corte da superfície de Fermi em kz = 0.  Os momentos dos elétrons que participam do 

acoplamento elétron-fônon são descritos por k e l.  A região onde há espalhamento de elétrons, com energia 

próxima de μ (linha tracejada), tem largura 2ħωc e é representada pela área acinzentada. 

 

Utilizando Δk = Δl = Δ na equação 20 chega-se na relação entre gap 

supercondutor, densidade de estados no nível de Fermi e potencial de espalhamento: 

 

 1 = 𝑁(0)𝑈0 ∫
1

√𝜉2+𝛥2
𝑡𝑎𝑛ℎ (

√𝜉2+𝛥2

2𝑘𝐵𝑇
) 𝑑𝜉

ħωc

0
   . (22) 

 

A somatória no espaço de momentos foi transformada em uma integral na energia 

ξ, sendo necessário introduzir a densidade de estados.  Como esta última não varia 

muito no intervalo de integração, seu valor pode ser aproximado por N(0).  No limite 

de baixas temperaturas, com T → 0⟹ tanh (𝐸/2𝑘𝐵𝑇) → 1 , é possível resolver 

analiticamente a integral descrita na equação 22 e obter o valor do gap em temperatura 

zero Δ(0), isto é 

 



26 

 

 ∆(0) =
ħωc

𝑠𝑒𝑛ℎ(1/𝑁(0)𝑈0)
≈ 2ħωce

−1/𝑁(0)𝑈0 (23) 

 

onde a última aproximação foi feita considerando o limite de acoplamento fraco, com 

𝑁(0)𝑈0 << 1. 

A dependência com a temperatura do gap Δ(T) pode ser então obtida através da 

resolução numérica da equação 22. No entanto, no limite de baixas temperaturas, o 

valor do gap é aproximadamente constante, com valor ∆(0), até que a energia térmica 

seja suficiente para excitar as quase partículas. Em temperaturas próximas à transição, 

Δ(T) decresce de maneira abrupta, com a variação característica de teorias de campo 

médio, sendo descrito como, no limite de acoplamento fraco [29,27] 

 

 
∆(𝑇)

∆(0)
≈ 1,74 (1 −

𝑇

𝑇𝑐
)

1

2
,        𝑇 ~ 𝑇𝑐   . (24)  

 

Pode-se também utilizar a equação 22 no limite de temperaturas próximas da 

transição. A temperatura crítica pode-se ser entendida como àquela na qual a energia 

para a criação de quase partículas é nula.  Em outras palavras, Tc é definido no limite 

em que ∆(𝑇𝑐) = 0. Como o valor de ∆ é muito pequeno em T ~ Tc, o valor de E é 

substituído por ξ na equação 22, e o resultado da integral pode ser escrito através da 

constante de Euler-Mascheroni 𝛾𝐸𝑀.  A energia associada com a temperatura de 

transição pode ser escrita da seguinte maneira: 

 

 𝑘𝐵𝑇𝑐 =
2𝑒𝛾𝐸𝑀

𝜋
 ħωce

−1/𝑁(0)𝑈0 ≈ 1,13ħωce
−1/𝑁(0)𝑈0   . (25) 

 

O resultado acima indica a ocorrência do efeito isotópico, comumente observado 

em alguns supercondutores até então.  A dependência da temperatura crítica com a 

massa do isótopo é obtida ao considerar que a energia de corte ħωc é bem descrita pela 

energia de Debye ħωD, inversamente proporcional à raiz quadrada massa atômica, de 

acordo com a aproximação harmônica para descrição do modelo cristalino. 
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Ao comparar as equações 23 e 25 é confirmado que o valor do gap supercondutor 

no limite de baixas temperaturas é da mesma ordem de grandeza que a energia 

característica da transição supercondutora, ou seja 

 

 
∆(0)

𝑘𝐵𝑇𝑐
≈
𝜋

𝑒𝛾𝐸𝑀
≈ 1,764   . (26) 

 

Tal resultado indica que a teoria BCS introduz um caráter universal para os 

supercondutores, ou seja, o valor desta razão não depende das características (como, 

por exemplo, o valor da densidade de estados no nível de Fermi) do material 

supercondutor.  Vale ressaltar que supercondutores cuja interação eletrônica é mediada 

via fônons apresentam valores entre 3 e 4,5 para a razão 2Δ(0)/kBTc [29,27].  Tais 

diferenças dos valores experimentais de 2Δ(0)/kBTc e aquele obtido na igualdade 26 

estão relacionadas com o conjunto de aproximações feitas até o momento.  Por 

exemplo, considerando o modelo de acoplamento forte, onde N(0)U0 ~ 1, o valor de 

2Δ(0)/kBTc tende valores maiores que 3,53 [35]. 

É possível utilizar também as equações 14 e 15 para o cálculo da energia do 

estado BCS. Através desse procedimento confirma-se que o estado supercondutor é 

aquele de menor energia quando comparado com a energia do estado metálico (ou o 

mar de Fermi). Utilizando novamente o limite de acoplamento fraco, a diferença de 

energia entre os estados normal e supercondutor, ou a energia de condensação, assume 

o valor de 

 

 〈𝐸〉𝑠 − 〈𝐸〉𝑛 = −
1

2
𝑁(0)∆2(0)   . (27) 

 

Ao comparar este resultado com a energia de condensação obtida através da 

termodinâmica (veja equação 4), uma relação entre o campo crítico termodinâmico e o 

gap emerge. 
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Continuando com o tratamento termodinâmico da teoria BCS, é possível escrever 

a entropia do gás de quase-partículas (férmions) através da distribuição de Fermi-Dirac 

f(Ek), uma vez que sua relação de dispersão é conhecida (veja, por exemplo, a equação 

19).  Deste modo, a contribuição para o calor específico do estado supercondutor é 

obtida através da equação 28.  O parâmetro α denota a razão descrita pelo lado 

esquerdo da igualdade 26 enquanto δ(t) é a dependência do gap supercondutor com a 

temperatura reduzida t = T/Tc, que na aproximação de acoplamento fraco pode ser 

tomado como o lado direito da equação 24 [36].  O parâmetro γ presente na equação 

28 representa a constante de Sommerfeld, obtida através do cálculo do calor específico 

de um gás de elétrons livres [37]. 

 

 𝐶𝑒𝑠(𝑡) =
6𝛾𝑇𝑐𝛼

3

𝜋2𝑡2
 ∫ 𝑓(𝐸)(1 − 𝑓(𝐸))
∞

0
((
𝜉

∆(0)
)
2

+ 𝛿2 − 𝑡𝛿 (
𝑑𝛿(𝑡)

𝑑𝑡
))𝑑𝜉   . (28) 

 

A diferença entre os calores específicos do estado supercondutor e normal, na 

temperatura de transição supercondutora, também pode ser obtida através da entropia 

do gás de Fermi, e seu valor depende de Δ(T), como mostra a equação 29. Ao 

normalizar essa diferença em relação à Cn(Tc) é obtida uma outra constante universal 

para os supercondutores isotrópicos, de acordo com o resultado da equação 30 

mostrada abaixo 

 

 ∆𝐶 = 𝑁(0) (−
𝑑∆2

𝑑𝑇
|
𝑇𝑐
) (29) 

 

 
∆𝐶

𝛾𝑇𝑐
=  1,43               . (30) 

 

Vale ressaltar que esse caráter de universalidade, assim como o resultado da 

equação 26, é limitado e pode não ser obedecido em supercondutores que não sejam 

isotrópicos (anisotrópicos) ou mesmo naqueles com pareamento mediado por 

acoplamento forte. No primeiro caso é observado um valor do “salto” do calor 
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específico menor do que o previsto pela teoria BCS enquanto que no segundo caso o 

valor obtido é maior. 

A teoria BCS apresenta resultados que superam os descritos acima. No entanto, o 

objetivo desta seção é de apenas auxiliar e proporcionar um melhor entendimento dos 

resultados que serão apresentados na seção 5, acreditando que os mesmos, até este 

ponto, sejam suficientes para tal.  Um tratamento ampliado e detalhado da teoria BCS 

pode ser encontrado no capítulo 3 da referência 27. 
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3. Supercondutividade em ligas metálicas 
 

Após os estudos pioneiros de Onnes, que também descobriu o caráter 

supercondutor de outros elementos, a supercondutividade foi observada em diversas 

ligas e compostos intermetálicos [38,39,40], mais notadamente no final dos anos 1920 

pelos grupos que trabalhavam em Leiden, Toronto e Berlin.  O método utilizado pelos 

três grupos para a determinação da supercondutividade era via medidas de resistência 

elétrica em amostras sólidas [41].  Apesar de não ser conhecida nesta época, a teoria 

BCS relaciona a temperatura crítica de transição supercondutora com os parâmetros θD 

(relacionado com a frequência de corte ωc), N(0) e U, os quais podem variar através de 

diferentes ligas metálicas.  Outro parâmetro importante é o livre caminho médio, que 

foi observado decrescer, assim como Tc, em soluções sólidas diluídas de In e Al 

[42,43].  O estudo da supercondutividade em ligas também deve ser entendido através 

da dependência das propriedades supercondutoras com as variáveis metalúrgicas, uma 

vez que a taxa de resfriamento de uma amostra fundida pode alterar o valor de sua 

temperatura crítica como descrito na literatura [42,41]. 

Além dos já citados, comportamento supercondutor abaixo de ~ 14 K foi também 

verificado em compostos que apresentavam uma combinação de metais de transição 

com elementos não-metálicos (B, N, O ou S) [39,44].  Outro fato de interesse foi a 

ocorrência de supercondutividade em materiais a base de cobre, que apresenta 

propriedades metálicas convencionais até baixas temperaturas, através da introdução 

do elemento não-metálico enxofre S, formando o composto supercondutor CuS [45].  

Seguindo esta estratégia, B. T. Matthias e J. K. Hulm detectaram comportamento 

supercondutor em diversos compostos ao utilizar medidas de susceptibilidade 

magnética ac [46], eliminando diversas discordâncias observadas experimentalmente 
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quando medidas de resistividade elétrica eram utilizadas para a confirmação ou não de 

supercondutividade em novos materiais [47]. 

3.1 Boretos de metais de transição 
 

Dentre os compostos supercondutores descobertos por Matthias e Hulm se 

encontravam as famílias de boretos de metal de transição M do tipo MB e MB2. Nestes 

estudos foram apresentados diversos novos materiais supercondutores e, dentre eles, o 

composto NbB apresentou uma temperatura crítica supercondutora Tc de ~ 8,25 K 

[48,49]. O arranjo dos átomos metálicos M e do metaloide B nestas famílias apresenta 

simetria cristalina próxima daquelas de cúbica de face centrada (FCC) e também 

hexagonal compacta (HCP). 

O estudo de boretos de metais de transição também vem sendo conduzido com 

enfoque em suas propriedades mecânicas e elétricas, onde os compostos ReB2 e OsB2 

são classificados como “super-duros” [50,51]. Outros boretos, tais como HfB2, ZrB2, 

MoB, CrB2, CrB, TiB2 e TiB, vem sendo utilizados como revestimentos em materiais 

compósitos, uma vez que apresentam boa estabilidade térmica e alta dureza [52]. O 

tetraboreto de ferro FeB4 foi classificado dentro da classe dos materiais super-duros, 

além de apresentar uma transição supercondutora com temperatura crítica ao redor de 

~ 2,9 K [53].  

Adicionalmente aos materiais citados acima, propriedades supercondutoras foram 

observadas nos boretos ZrB12, YB12, YB6, Ta2B, Mo2B, e Re3B.  A tabela I da 

referência 54 apresenta uma boa coleção dos boretos com propriedades 

supercondutoras, contendo tanto compostos binários quanto ternários. No entanto, 

alguns estudos indicaram que o composto MoB2 não é supercondutor enquanto o 

diboreto de nióbio NbB2 apresenta transição supercondutora somente em temperaturas 

abaixo de 0,62 K. Por outro lado, compostos do tipo NbB2+x e MoB2+x, ambos ricos em 
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boro, apresentam supercondutividade com temperaturas críticas acima de 5,2 K 

[55,56,57]. Desta maneira, alguns pesquisadores apontam a presença da estrutura de 

defeitos (lacunas nos sítios metálicos) como o mecanismo responsável pela indução de 

supercondutividade nestes materiais [58,59].  Por outro lado, estudos conduzidos em 

outros boretos, tais como TaB, TaB2, ZrB2 e NbB, não apresentam concordância nos 

resultados acerca da supercondutividade [55,56,60,61,62], especificamente acerca de 

Tc, o que poderia estar intimamente ligado ao método de síntese de tais materiais, que 

eventualmente permitem a formação fases adicionais e fuga da estequiometria 

desejada. 

Dentre os boretos supercondutores, o material de maior interesse para a 

comunidade cientifica até o presente momento foi redescoberto somente no início da 

década passada, aproximadamente quinze anos após a descoberta dos cupratos 

supercondutores de alta Tc. Nessa ocasião, como dito acima, foi observado que o 

diboreto de magnésio MgB2 apresentava propriedades supercondutoras em 

temperaturas próximas a 40 K [20], estabelecendo assim um novo “recorde” de 

temperatura crítica nos compostos intermetálicos (os supercondutores de alta Tc são 

materiais óxidos). Além deste novo recorde, a supercondutividade observada no MgB2 

foi descrita como tendo carácter de mais de uma banda (dupla banda), ou seja, os 

elétrons que formam os pares de Cooper seriam, a priori, oriundos de diferentes 

porções da superfície de Fermi do material, relacionadas com as ligações σ e π dos 

orbitais de boro [63,64,65]. Outro resultado importante acerca deste sistema foi a 

observação do efeito isotópico, indicando que o acoplamento do tipo elétron-fônon 

seria responsável pelo pareamento eletrônico [66,67]. Tais fatos renovaram o interesse 

da comunidade científica no estudo das famílias de sulfetos (MS), boretos (MB), 

nitretos (MN), carbetos (MC) e até mesmo de outras famílias óxidos (MO) metálicos. 
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Porém, mesmo com o interesse renovado nestes materiais, ainda é possível encontrar 

uma ampla diversidade nos resultados experimentais obtidos nos monoboretos de 

metais de transição, principalmente naqueles de metais de transição refratários, como 

são os casos do NbB, TaB, e MoB entre outros. 

 

3.1.1 O sistema Nb-B e os objetivos do projeto 

 

O sistema binário Nb-B apresenta 6 fases termodinâmicas estáveis: Nb3B2, NbB, 

Nb5B6, Nb3B4, Nb2B3 e NbB2, como pode ser visto no diagrama de fases mostrado na 

figura 5 e cujas transformações de fases de interesse são descritas na tabela 1.  É 

exibido nesta figura o diagrama de equilíbrio de fases deste sistema, atualizado até o 

ano de 2010 [68], de maneira a conter as informações experimentais coletadas através 

dos anos anteriores [69,70,71].  A estabilidade da fase Nb3B2 foi discutida em alguns 

trabalhos, sendo confirmada como produto da reação peritetóide NbB + (Nb) ↔ Nb3B2 

[70], como indicado na figura 5. Os boretos com estequiometrias Nb2B3 e Nb5B6 foram 

confirmados através de medidas de difração de raios-X em amostras que também 

continham as fases NbB, Nb3B4 e NbB2 [72,73]. Até a presente data não há relatos 

sobre amostras de fase única com estequiometrias Nb2B3 e Nb5B6. No entanto, 

monocristais de Ta5B6, cuja estrutura cristalina é a mesma do Nb5B6, foram obtidos 

através do crescimento via método do fluxo de Al em altas temperaturas [74]. 
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Figura 5 - Diagrama de fases do sistema Nb-B atualizado e adaptado da referência 68. Algumas 

amostras discutidas no presente trabalho apresentam composições no interior da região sombreada e 

também nas linhas pontilhadas. 

 
Tabela 1 – Tipo de transformações do sistema binário B-Nb, de acordo com a referência 68 

Transformação Composição em %at Nb T (ºC) Tipo 

L ↔ (βB) 0 2092 Ponto de fusão 

L ↔ (βB) + NbB2 4,6 2012 Eutética 

L ↔ NbB2 34 3030 Congruente 

L + NbB2 ↔ Nb3B4 42,8 2913 Peritética 

Nb3B4 + NbB2 ↔ Nb2B3 40 2377 Peritetóide 

L + Nb3B4 ↔ Nb5B6 45,5 2903 Peritética 

L ↔ Nb5B6+ NbB 48 ~ 2900 Eutética 

L ↔ NbB 50 2903 Congruente 

L ↔ NbB+ (Nb) 84,9 2180 Eutética 

NbB+ (Nb) ↔ Nb3B2 60 2077 Peritetóide 

L ↔ (Nb) 100 2470 Ponto de fusão 

 

 
O composto intermetálico NbB foi primeiramente obtido por Andersson e 

Kiessling em 1950, que na época foi chamado de monoboreto de colúmbio - CbB, 

quando realizavam estudos cristalográficos a respeito de boretos de metais de transição 
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M [75]. Estes autores observaram que, para diferentes razões de metal-boro, as fases 

cristalográficas obtidas apresentavam diferentes estruturas cristalinas. Aquelas fases 

ricas em metal (do tipo M4B, M3B, M5B2, etc) foram observadas a cristalizarem-se em 

estruturas onde os átomos de B não formam nenhum tipo de rede específica enquanto 

nos compostos com razão metal-boro igual a um (MB), os átomos de boro se arranjam 

em uma cadeia do tipo “zig-zag”.  Existem duas estruturas cristalinas distintas no caso 

dos monoboretos de Nb, Ta, Mo e W, podendo apresentar simetria ortorrômbica ou 

tetragonal.  No caso do composto NbB a simetria ortorrômbica é observada, porém o 

monoboreto de molibdênio MoB pode apresentar também a fase com simetria 

tetragonal [76]. 

A figura 6 exibe a estrutura cristalina associada ao NbB, onde os átomos de Nb 

são representados pelas esferas azuis e os de B pelas verdes. A cela unitária do 

material também aparece destacada, de modo que a simetria ortorrômbica (a ≠ b ≠ c, α 

= β = γ = 90 °) fique evidente. Cada átomo de boro está situado no centro de prismas 

trigonais, constituídos pelos átomos de Nb, formando a cadeia de boros na direção do 

parâmetro de rede c, conforme exibido na figura 6. O grupo espacial deste composto é 

Cmcm (número 63 da tabela internacional de cristalografia), ou símbolo Pearson oC8.  

A letra C na notação de Hermann-Mauguin Cmcm representa uma cela não-primitiva 

centrada na base, que por sua vez se encontra no plano perpendicular à direção do 

parâmetro de rede c, enquanto a parte mcm indica a simetria ortorrômbica do grupo 

pontual [77]. 
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Figura 6 - Estrutura cristalina do composto NbB, onde os átomos de Nb são representados por esferas 

azuis e aquelas verdes indicam os átomos de B.  As ligações de boro são exibidas para uma melhor 

visualização da cadeia em “zig-zag” ao longo do eixo cristalográfico c.  Também são representados os 

prismas trigonais formados pelos átomos de Nb, onde os átomos de B se situam no centro de suas bases. 

 

Com relação à produção do monoboreto de nióbio, é sugerido que uma fase de Nb 

(ou uma solução sólida de Nb e B, rica em Nb) está sempre presente, juntamente com 

a fase NbB, quando é utilizada a razão atômica Nb/B = 1 nos reagentes primários. A 

síntese de NbB via combustão dos reagentes estequiométricos Nb e B (na forma de pó) 

resultou em uma amostra cujo diagrama de raios-X é mostrado na figura 7 [78]. Nota-

se claramente a presença de Nb marcada com um triângulo, próxima a posição angular 

2θ = 38,5 °, e correspondente a reflexão de maior intensidade do elemento químico. 

Outros pesquisadores, utilizando um forno de indução para aquecer a mistura de pós 

de Nb/B, entretanto, adicionaram excessos de boro de maneira a compensar uma 

possível perda do mesmo devido a sua volatilização em altas temperaturas [79]. Os 

produtos deste método de síntese apresentaram impureza de Nb nos materiais 
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produzidos.  Utilizando também a mistura de pós de Nb/B e ao efetuar tratamentos 

térmicos em temperaturas acima de 1350 °C e sob atmosfera de He e/ou vácuo foi 

reportado uma amostra de NbB que não continha Nb, porém apresentava traços da fase 

Nb3B2 [80]. 

 

 

Figura 7 - Diagrama de raios-X de uma mistura estequiométrica dos reagentes de partida Nb e B. A 

fase Nb é confirmada no diagrama através de suas duas reflexões mais intensas, indicadas com o símbolo 

triangular invertido. Figura adaptada da referência 78. 

 

A produção de amostras de NbB via forno de arco voltaico também resulta em 

amostras com caráter polifásico, sem a utilização de excesso de boro [70,81] No 

entanto, através de medidas de microscopia eletrônica de varredura (SEM), foi 

concluído que a concentração de Nb parece ser pequena [70]. Por outro lado, ao 

utilizar excesso de boro, da ordem de 15 % at., uma amostra de NbB foi obtida com 

fase única [81], de acordo com o autor.  No entanto, a introdução de excesso de boro 
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pode resultar na formação e presença da fase Nb5B6 nos materiais produzidos, de 

acordo com o diagrama apresentado na figura 5. 

O número de referências bibliográficas específicas acerca do composto NbB, ao 

considerar estudos sobre propriedades supercondutoras, parece ainda ser insuficiente. 

Além de escassos, esses estudos não apresentam concordância sobre a presença de 

supercondutividade no NbB. Por exemplo, Matthias e Hulm afirmam que o NbB é um 

material supercondutor (que apresenta diferentes temperaturas de transição [48,49]) 

enquanto Leyarovska e Leyarovski não encontram sinais de supercondutividade até 

temperaturas tão baixas quanto 0,6 K [56]. Adicionalmente, caso o composto apresente 

supercondutividade, um estudo sistemático e detalhado de suas propriedades gerais, 

incluindo aquelas supercondutoras, nunca foi reportado na literatura.  É dentro deste 

cenário que este projeto de investigação científica se insere, ou seja, ele tem o objetivo 

de produzir materiais do tipo NbB com grau de pureza apreciável para a posterior 

investigação de suas propriedades físicas, incluindo a ocorrência ou não de 

supercondutividade.  Além disso, é também de interesse que esse estudo seja ampliado 

para as propriedades gerais de soluções sólidas de Nb1-xZrxB, onde a substituição 

parcial de Nb por Zr é proposta no sentido de estabilizar a fase desejada NbB e, ao 

mesmo tempo, gerar um efeito de pressão química nas cadeias de boro presentes na 

estrutura cristalina do material.  Uma maior estabilidade é esperada devido ao menor 

calor de vaporização do Zr em relação ao Nb (573 e 689 kJ/mol, respectivamente), 

induzindo uma melhor nucleação da fase NbB. O alongamento das cadeias de boro 

deve ser observado considerando a introdução de um átomo metálico cerca de 10 % 

maior que o original [82]. 

É importante observar que estudos acerca das fases presentes no sistema ternário 

Nb-Zr-B são escassos na literatura e somente algumas investigações nas seções 
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isotérmicas do diagrama de fases em temperaturas T = 1500, 1200 e 1950 °C foram 

conduzidos até o presente momento. Um resultado de interesse nesses estudos é que, 

por exemplo, o limite de solubilidade do Zr na solução solida Nb1-xZrxB na 

temperatura de 1500 °C é previsto ser da ordem de x ~ 60 % at. [83]. 

Para obter amostras de boa qualidade de NbB e Nb1-xZrxB, isto é, de fase única, foi 

escolhido o método de fusão a arco voltaico, uma vez que é necessário altas 

temperaturas (T ~ 2900 °C) para a produção desses materiais. As amostras foram então 

caracterizadas por diversas técnicas, ou seja, difração de raios-X, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), resistividade elétrica, susceptibilidade magnética (ac e 

dc) e calor específico. 
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4. Procedimento Experimental  

4.1 Síntese das amostras via forno de fusão por arco voltaico 
 

Conforme mencionado na seção anterior, o método de síntese escolhido para a 

produção de amostras de Nb1-xZrxB foi aquele da fusão dos elementos puros, utilizando 

um forno de fusão por arco voltaico.  Este tipo de forno é formado por uma câmara 

cujas extremidades estão ligadas a dois eletrodos.  A diferença de potencial ddp entre 

estes eletrodos, quando alta o suficiente, ioniza a atmosfera no interior da câmara e 

cria uma descarga elétrica, que é mantida enquanto a ddp é preservada constante.  A 

esta descarga elétrica é dada o nome de “arco voltaico”. O arco voltaico, cuja posição é 

controlada através do eletrodo superior móvel, é utilizado para aquecer a amostra, ou 

seus constituintes primários, a ser fundida por efeito joule, no caso de amostras 

metálicas. 

 

Figura 8 - (a) Esquema dos principais componentes do forno utilizado: câmara da amostra, eletrodos 

(ponta e base), bomba de vácuo, fonte da atmosfera inerte (Ar) e sistema de refrigeração sob a base de Cu. 

Na parte (b) da figura é exibida uma foto de um dos fornos utilizados para o preparo das amostras de  

Nb1-xZrxB. 

 

Um esquema do aparato experimental utilizado na fusão dos reagentes é 

mostrado na figura 8, onde a foto de um dos fornos utilizados para fabricar as amostras 
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estudadas neste projeto é exibida.  Como as amostras de Nb1-xZrxB são soluções 

sólidas de compostos intermetálicos é necessário que no interior da câmara, onde 

ocorre a fusão dos elementos, a pressão parcial de oxigênio deve ser muito baixa, uma 

vez que os óxidos de elementos e ligas metálicas são, em geral, as formas mais 

estáveis nas temperaturas em que o forno opera (em geral, bem acima de 2000 °C).  

Uma bomba de vácuo mecânica é então necessária para retirar a atmosfera ambiente 

(ar) de dentro da câmara, como indicado no esquema da figura 8.  Deste modo é 

necessário introduzir uma atmosfera inerte, de maneira a ser possível criar o arco 

voltaico e também para que os elementos a serem fundidos não reajam com o 

ambiente.  Para tal tarefa é introduzido na câmara gás Ar com pureza de 99,9 %.  O 

eletrodo superior é uma ponta feita de uma liga de W-Th enquanto que o inferior é a 

própria base da câmara, feita de Cu.  Para que não haja deformação nesta base de Cu, a 

mesma é colocada em contato com um ciclo fechado de água resfriada a 20 °C, uma 

vez que este forno atinge altas temperaturas. 

O procedimento seguido para a fusão das amostras de interesse se deu através 

dos seguintes passos: primeiramente a câmara foi aberta e os elementos iniciais, 

devidamente pesados nas proporções estequiométricas desejadas, foram acomodados 

na base de Cu.  Neste ponto foi necessário um maior cuidado, uma vez que o elemento 

B (utilizado na forma de flocos) é muito reativo, sendo possível que o mesmo estoure 

ou “pipoque” ao incidir o arco voltaico diretamente nele.  Para evitar um possível 

desvio da massa inicial de Nb, B e Zr, os elementos Nb e Zr (que estavam na forma de 

lâminas) foram acomodados sobre os flocos de boro, para que o arco voltaico incidisse 

diretamente nos elementos metálicos primeiramente.  Outro procedimento seguido 

com o mesmo objetivo foi de “embrulhar” os flocos de boro em pedaços de lâminas de 

Nb.  Dentro da câmara de fusão também foi introduzido um pedaço de Ti, cuja 



42 

 

utilidade era absorver as possíveis impurezas na forma de gases, oxigênio 

preferencialmente, ainda presentes na câmara.  Após a introdução deste e dos 

elementos primários (Nb,Zr e B), a câmara foi fechada e evacuada. Quando a pressão 

no interior da câmara atingiu valores tão baixos quanto ~ 50 x 10
-3

 Torr, foi 

introduzido gás argônio na câmara até atingir a pressão atmosférica e, depois disso, 

feito vácuo novamente (processo de purga).  Este processo se repetiu, no mínimo, três 

vezes, de maneira a assegurar uma atmosfera de Ar mais pura no interior da câmara de 

fusão e consequente diminuição da pressão parcial de Oxigênio.  Por fim é introduzido 

novamente o gás Ar e a ddp entre os eletrodos é estabelecida.  Uma vez que o arco 

voltaico é estabelecido, o pedaço de Ti foi fundido e posteriormente os elementos Nb, 

Zr e B de forma conjunta.  Esta ordem de fusão é repetida, no mínimo, por três vezes.  

A amostra é então virada e o procedimento de fusão é repetido novamente. As 

amostras foram viradas e fundidas de três a cinco vezes, de maneira a obter amostras 

com a maior homogeneidade química possível. 

Algumas amostras foram feitas utilizando os isótopos 
10

B e 
11

B na forma de pó, 

com 99,75 e 99,5 % de pureza atômica, respectivamente. Estes reagentes foram 

misturados com pó de Nb, 99,8% puro, e o produto foi compactado na forma de 

pastilha utilizando uma prensa hidráulica.  As pastilhas, resultantes deste processo, 

foram então introduzidas no forno a arco e o procedimento descrito acima para fusão 

foi seguido. 

Para obter as amostras policristalinas da solução sólida Nb1-xZrxB com 

diferentes concentrações de Zr, com 0 ≤ x ≤ 0,2; x = 0,0; 0,01; 0,02; 0,025; 0,05; 0,06; 

0,075; 0,10; 0,125; 0,15 e 0,20; foram utilizados dois fornos deste tipo, sendo um deles 

pertencente ao Departamento de Materiais e Mecânica (DFMT), Instituto de Física da 

USP, e o outro, localizado na Escola de Engenharia de Lorena da USP, no 
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Departamento de Engenharia de Materiais (DEMAR).  Este último foi utilizado como 

alternativa para algumas dificuldades técnicas envolvendo o forno a arco do DFMT, 

que apresentava problemas no seu sistema de vácuo. 

Após a fusão das amostras através do procedimento descrito acima, algumas 

delas foram submetidas a um tratamento térmico a temperatura de 1100 ºC durante 

150 h, ou aproximadamente 6 dias. Similarmente ao descrito acima, foi necessário 

garantir uma atmosfera inerte durante o tratamento térmico.  Algumas das amostras 

foram então encapsuladas, sob pressão parcial de Ar, em uma ampola de quartzo.  

Folhas de Nb foram utilizadas para envolver as amostras, de modo que não houvesse o 

contato direto com a superfície da ampola, e as mesmas foram introduzidas na ampola.  

Efetuou-se então o processo de purga, com gás Ar, quatro vezes antes de introduzir a 

pressão parcial de Ar e selar a ampola.  Este recipiente foi levado a um forno do tipo 

mufla para que o tratamento térmico fosse conduzido por 150 h.  Posteriormente ao 

tratamento térmico, as amostras foram pesadas e não verificou-se alteração na massa 

inicial das mesmas. 

4.2 Medidas de difração de raios-X em pó (XRPD)  

 
As propriedades estruturais das amostras policristalinas de Nb1-xZrxB foram 

avaliadas com a ajuda de medidas de difratômetria de raios-X.  Neste tipo de técnica 

de caracterização, o material a ser investigado é submetido a incidência de raios-X, 

com energia na ordem de 8 keV, para o caso da fonte de raios-X ser um tubo de Cu.  O 

feixe de raios-X interage com o material, mais especificamente com sua nuvem 

eletrônica, e ocorre o fenômeno de difração, uma vez que o espaçamento entre os 

diferentes planos cristalográficos do material é da mesma ordem de grandeza do 

comprimento de onda da radiação incidente.  Um detector de raios-X é posicionado na 

direção do feixe difratado, isto é, em um ângulo de 2θ em relação ao feixe transmitido, 
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onde θ é o ângulo entre o feixe de raios-X e a superfície da amostra [84,85].  A figura 

9 (a) exemplifica o processo de difração dos raios-X (DRX).  Através da Lei de Bragg, 

2dhklsen θ = mλ é possível relacionar o ângulo onde há superposição construtiva com o 

espaçamento interplanar dhkl associado ao plano (hkl).  Como dhkl também pode ser 

calculado através dos parâmetros de rede a, b, e c (lineares) e α, β, e γ (angulares), as 

medidas de difração de raios-X fornecem informações a respeito destes parâmetros, 

entre outras coisas.  A parte (b) da figura 9 mostra um esquema da técnica baseado na 

operação de um equipamento real, do fabricante Rigaku, modelo Ultima IV. 

 

 

Figura 9- Exemplificação do processo de difração de raios-X. A parte (a) da figura foi retirada da 

referência 84 e ilustra o processo de difração no plano cristalográfico (100), onde há superposição 

construtiva entre os feixes difratados 1’ e 2’.  O esquema apresentado em (b) exemplifica os principais 

componentes de um difratômetro montado na geometria θ-2θ (mesma geometria utilizada nos dados 

experimentais obtidos), como o tubo emissor de raios-X, componentes óticos (fendas, monocromador, 

círculos focais, etc) e o detector do feixe difratado (no caso, um detector contador). Figura retirada do 

manual do equipamento RigakuUltima IV. 

 

O equipamento no qual estas medidas foram realizadas é um difratômetro modelo 

D8 - Discovery, da companhia Bruker, pertencente ao laboratório de cristalografia do 

Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da Universidade de São Paulo.  

Este aparelho operou na geometria θ-2θ, corrente de I = 30 mA e tensão V = 40 kV.  A 

radiação utilizada durante as medidas foi a de CuKα, cujo comprimento de onda é 

λ = 1,5406 Å.  Os intervalos angulares utilizados estavam na faixa de 10 ≤ 2θ ≤ 140°, 
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com passo angular de 0,05 e 0,02 °.  Em geral, as amostras foram irradiadas durante 

um intervalo de tempo de 2 s em cada passo angular. 

Para preparar as amostras para serem analisadas via difração de raios-X foi 

necessário primeiramente pulverizar as amostras de Nb1-xZrxB sobre uma fina camada 

de graxa de vácuo, que por sua vez é espalhada sobre uma lâmina biológica.  Esta 

lâmina é então acoplada ao porta-amostras padrão do difratômetro. 

4.3 Medidas de magnetização M(T,H)  

 
Para ser possível analisar as propriedades magnéticas das amostras, mais 

especificamente aquelas de magnetização como função da temperatura e campo 

magnético M(T,H), foi utilizado um magnetômetro do tipo SQUID, modelo MPMS 

XL, comercializado pela companhia Quantum Design.  Este equipamento pertence ao 

Grupo de Transições de Fase e Supercondutividade do Departamento de Física dos 

Materiais e Mecânica do IFUSP.  O princípio de funcionamento é descrito, de forma 

simplificada, a seguir. 

A sigla SQUID tem origem no dispositivo conhecido como Superconducting 

Quantum Interference Device.  Basicamente, este dispositivo opera através do 

tunelamento, dos portadores de supercorrente, descritos acima como pares de Cooper, 

através de junções Josephson. Na configuração mais simples são junções isolantes, de 

espessuras desprezíveis, posicionadas entre dois supercondutores [86].  Um circuito 

em forma de anel é montado, conforme exemplificado na figura 10, utilizando 

materiais supercondutores.  São colocadas as junções Josephson (“idênticas”) 

separando os dois “pólos” deste circuito de supercondutores.  Uma mudança no fluxo 

magnético no interior deste dispositivo induz uma corrente nos materiais 

supercondutores (supercorrente) do circuito.  Devido à geometria escolhida, as 

correntes que atravessam as junções têm sentidos contrários.  Como se trata de um 
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dispositivo quântico, as supercorrentes (ou as funções de onda associadas a essas) se 

superpõem.  Desta maneira é observado o surgimento de uma diferença de potencial 

(periódica) entre os pontos A e B da figura 10.  Cada sinal de voltagem é então 

associado com uma variação de um quantum de fluxo magnético Φ0, que tem valor de 

h

2e
 = 2,07·10

-17 
Wb [86]. 

 

Figura 10 – Esquema simplificado de um dispositivo SQUID, utilizado para obter as 

medidas através de uma variação de fluxo magnético no interior do dispositivo.  Figura retirada 

da referência 86. 

 

As medidas de momento magnético como função da temperatura M(T) são obtidas 

quando um campo magnético externo H é aplicado ao sistema e a amostra é deslocada 

através de uma bobina supercondutora.  Na bobina se encontra acoplado um 

dispositivo SQUID, que funciona como um fluxímetro, contando o sinal.  A ordem de 

magnitude do sinal captado por este tipo de dispositivo chega a 10
-7

 emu.  Neste 

equipamento é possível realizar medidas em temperaturas na faixa de 1,8 < T < 400 K 

na presença de campos magnéticos externos entre os valores de -7 < H < 7 Tesla. 

Todas as amostras de Nb1-xZrxB (0 ≤ x ≤ 0,2) foram cortadas em pequenos 

pedaços, com massas menores que/ou da ordem de 100 mg.  Estes pequenos pedaços 

foram então acomodados no interior de canudos plásticos, de sinal magnético 



47 

 

desprezível, que por sua vez servem como porta amostras do SQUID.  As medidas 

foram conduzidas utilizando-se os métodos ZFC (Zero Field Cooling) e FC (Field 

Cooling).  No método ZFC a amostra é primeiramente resfriada, da temperatura 

ambiente até ~ 1,8 K, sem a aplicação de um campo magnético externo H. Após 

atingir o valor mínimo de temperatura, a amostra é então submetida a um campo 

magnético externo H pequeno (com valores entre 5 e 20 Oe no caso das amostras de 

Nb1-xZrxB) e os resultados são obtidos durante o aquecimento do material.  No método 

FC, as medidas são feitas durante o resfriamento do material, a partir de uma 

temperatura T >> Tc, na presença de um campo magnético externo H de pequena 

magnitude. As medidas de magnetização M(T), nos processos ZFC e FC, como função 

da temperatura apresentadas neste trabalho foram obtidas, de maneira geral, na região 

de temperatura 1,8 < T < 15 K. 

4.4 Medidas de resistividade elétrica ρ(T, H)  
 

O primeiro efeito observado em materiais supercondutores foi a ausência de 

resistência elétrica quando o material encontra-se em uma temperatura abaixo da 

temperatura crítica supercondutora Tc.  Sendo assim, para estudar as propriedades de 

transporte eletrônico nas amostras da família Nb1-xZrxB foi utilizado o módulo de 

medidas de resistência elétrica R(T) do equipamento comercial PPMS (do inglês 

Physical Property Measurement System), modelo DynaCool, desenvolvido pela 

companhia Quantum Design e pertencente ao Departamento de Física dos Materiais e 

Mecânica do Instituto de Física da USP. 

O método de 4-pontas foi empregado para obter os valores de R(T). Neste método, 

quatro fios são soldados à amostra e uma corrente de excitação ac atravessa a mesma, 

introduzida através dos fios em suas extremidades.  A resposta a este estímulo é 
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medida através da diferença de potencial criada entre os dois fios centrais.  Um 

esquema exemplificando esta montagem de fios na amostra é mostrado na figura 11. 

 

 

Figura 11 – Disposição dos contatos elétricos nas amostras, onde é exibida na parte esquerda da figura 

a representação de como são afixados os contatos elétricos na amostra. A corrente de excitação é inserida 

através dos fios que estão na posição 1 e 4, ao passo que a resposta da amostra é medida através dos fios nas 

posições 2 e 3.  A foto exibida à direita foi tirada após soldar as amostras (no caso de Nb e Ta) com contatos 

elétricos no porta-amostras padrão do PPMS. 

 

Para preparar as amostras de Nb1-xZrxB para as medidas de resistência elétrica 

como função da temperatura R(T) foi necessário cortar as mesmas na forma de 

paralelepípedos regulares com dimensões de aproximadamente 5 x 2 x 0,5 mm³ 

(comprimento, largura e espessura).  Para afixar os fios de Cu, que serviram como 

contatos elétricos das amostras, foi utilizada tinta à base de nanopartículas de prata 

(tinta prata).  As amostras foram então submetidas a um tratamento térmico na 

temperatura de ~ 100 °C por ~ 45 minutos, para a realização do processo de cura 

(evaporação do solvente da tinta).  Uma vez afixados os contatos elétricos nas 

amostras, estes são soldados (com Sn) no porta-amostras, como mostra a foto da figura 

11.  O caráter ôhmico dos contatos é verificado através de curvas características IxV 

(corrente x voltagem), obtidas na temperatura ambiente.  O porta-amostras é 

introduzido na câmara de medidas do PPMS e são coletados dados de resistência 
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elétrica como função da temperatura R(T) em todas as amostras sintetizadas da família 

Nb1-xZrxB.  Tais medidas foram feitas em duas faixas de temperatura, 1,8 < T < 300 K 

e também 1,8 < T < 50 K, e sob a influência de campos magnéticos externos na região 

de 0 < H < 9 Tesla.  A corrente de excitação ac utilizada foi de 1 mA. 

4.5 Medidas de calor específico Cp(T, H)  

 
No caso de uma amostra supercondutora, a transição entre o estado normal e 

supercondutor é dita ser de primeira ou segunda ordem caso a amostra esteja ou não 

submetida a um campo magnético externo H.  Desta maneira é esperado observar 

anomalias nas propriedades termodinâmicas de amostras supercondutoras nas 

vizinhanças da temperatura crítica supercondutora.  Para analisar as propriedades 

termodinâmicas da série de amostras Nb1-xZrxB foram conduzidas medidas de 

capacidade térmica a pressão constante como função da temperatura Cp(T).  Utilizou-

se, para essas medidas, a plataforma específica do equipamento PPMS desenvolvida 

para este fim. 

Esta opção do PPMS opera basicamente controlando a quantidade de calor 

introduzida/liberada da amostra ao mesmo tempo em que monitora sua mudança de 

temperatura.  Para efetuar este tipo de medida, as amostras de Nb1-xZrxB foram 

cortadas de maneira que uma de suas superfícies era plana e com área da ordem de 3 x 

3 mm², garantindo um melhor contato térmico entre a amostra e o porta-amostras.  As 

amostras foram posicionadas sobre a plataforma do porta-amostras, que se encontrava 

coberta com uma fina camada de graxa do tipo Apiezon, também utilizada para 

otimizar contato térmico entre amostra e porta-amostras.  O esquema de montagem é 

mostrado na figura 12, retirada do manual de operação do módulo de capacidade 

térmica do PPMS.  Uma vez que a amostra está montada no porta-amostras, este é 
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levado ao interior do equipamento e submetido a um banho térmico e baixa pressão, da 

ordem de 1 mTorr. 

 

Figura 12 – Esquema do porta-amostra utilizado nas medidas de calor específico.  A 

amostra é posicionada acima da graxa (Apiezon-N) que por sua vez é espalhada na parte superior 

da plataforma.  O aquecedor tem a função de introduzir calor no sistema enquanto que o 

termômetro monitora a variação de temperatura da amostra.  Este aparato experimental está 

submetido a um banho térmico, que controla a temperatura do sistema.  Figura adaptada do 

manual do equipamento. 

 

Para introduzir o calor na amostra é utilizada uma resistência elétrica que funciona 

como aquecedor, mostrada na figura 12.  A quantidade de calor inserida na amostra é 

conhecida através tanto da potência como do tempo de operação do aquecedor.  Sob a 

plataforma onde a amostra foi montada se encontra um termômetro que monitora a 

temperatura do porta-amostras.  A temperatura do banho térmico é então variada a 

cada ciclo de medida (aquecimento e subsequente resfriamento da amostra), sendo 

possível varrer a temperatura do banho na região de 1,8 < T < 400 K.  O PPMS 

também oferece a possibilidade de que estas medidas sejam feitas na presença de um 

campo magnético externo H, que pode ter sua intensidade variada de 0 < H < 9 Tesla, 

assim como no caso das medidas de resistência elétrica. 

O modelo teórico utilizado para extrair as informações quantitativas desse tipo de 

medida é aquele da difusão térmica.  Neste modelo, há um tempo de relaxação 

característico, isto é, um tempo necessário para que o sistema relaxe para sua 

temperatura inicial, após ser aquecido.  A técnica de relaxação utilizada nas medidas 
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de calor específico no PPMS é conhecida como método “2-τ”, onde são utilizadas duas 

constantes de tempo de relaxação, τ1 e τ2.  A primeira constante de tempo τ1 é 

associada com o tempo necessário para que o porta-amostra entre em contato térmico 

com o banho térmico, após a fonte de calor ser desligada, enquanto que τ2 é 

relacionado com o tempo decorrido para que a amostra entre em contato térmico com 

o porta-amostra.  A partir da determinação destas constantes de tempo é possível 

retirar o valor do calor específico da amostra submetida à temperatura T e campo 

magnético H [87]. 

Como a graxa Apiezon é utilizada para otimizar o contato térmico entre a amostra 

e o porta-amostra, é necessário subtrair essa contribuição do sistema plataforma-graxa, 

ou adenda, das medidas finais, de maneira a obter a capacidade térmica associada 

apenas à amostra.  Para este fim é necessário que sejam feitas medidas da capacidade 

térmica Cp(T) da adenda como função da temperatura, na região de temperatura onde 

serão efetuadas as medidas da própria amostra.  Uma vez conhecida a capacidade 

térmica Cp(T) da adenda é possível então retirar esta contribuição dos dados brutos e 

obter somente o valor da capacidade térmica Cp(T) dos materiais. 

Utilizando o procedimento descrito acima foram feitas medidas de capacidade 

térmica como função da temperatura e na presença de campos magnéticos Cp(T,H) nas 

amostras de Nb1-xZrxB com a concentração de Zr variando entre 0 < x < 0,075, na 

região de temperatura de 1,8 < T < 30 K e sob campos magnéticos externos entre 

0 < H < 90 kOe. 

Foi possível realizar medidas similares de Cp(T) como as descritas acima, sob 

campo magnético nulo e na faixa de temperatura de 0,06 < T < 1,8 K, em uma amostra 

de NbB através da opção que utiliza um refrigerador de diluição que opera no 

equipamento PPMS. 
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4.6  Medidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

Algumas amostras do sistema Nb-B tiveram suas microestruturas analisadas 

através de medidas feitas com um microscópio eletrônico de varredura, uma vez que 

este tipo de técnica permite obter imagens da superfície de amostras metálicas com boa 

resolução.  Tais caracterizações foram conduzidas pelos nossos colaboradores, prof. 

Jefferson Machado e os estudantes Lucas Corrêa e Isnaldi Souza, no Departamento de 

Materiais da Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP) através do equipamento 

LEO 1430 VP, do fabricante ZEISS. 

O procedimento seguido na preparação das amostras para subsequente análise via 

MEV foi aquele padrão em metalografia: as amostras foram embutidas a quente em 

resina acrílica (baquelite).  Em seguida, foram utilizadas lixas de diferentes 

rugosidades, na sequência 500, 800, 1000 e 1200, e, por último, um polimento com 

solução de alumina foi efetuado de maneira a garantir que as amostras apresentassem 

superfícies lisas e limpas.  Antes de prosseguirem para as caracterizações de MEV, as 

amostras metálicas foram aterradas ao utilizar fitas de carbono para evitar um possível 

acumulo de carga. 

Os materiais a serem analisados foram levados ao microscópio e micrografias 

foram obtidas ao utilizar o feixe de elétrons com tensão de aceleração de 20 kV e o 

detector de elétrons retroespalhados.  Através do sinal obtido com este tipo de detector 

é possível identificar diferentes fases por contraste, uma vez que os elétrons 

retroespalhados são sensíveis ao número atômico médio das diferentes fases presentes 

no material [88].  Deste modo, fases que contém maior número atômico médio são 

identificadas em regiões claras na micrografia enquanto que as regiões acinzentadas 

indicam fases com menor número atômico médio. 
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5. Caracterização as propriedades físicas das amostras de Nb-B e 

Nb1-xZrxB 

5.1 Síntese e propriedades estruturais 
 

Seguindo o procedimento descrito na seção 4.1 amostras policristalinas do sistema 

Nb1-xZrxB, com os valores nominais da concentração de Zr x = 0,0; 0,01; 0,02; 0,025; 

0,05; 0,06; 0,075; 0,1; 0,125; 0,15 e 0,2; foram produzidas.  Como os resultados do 

composto NbB servirão de referência para todas as outras amostras da solução sólida, 

foram produzidas diversas amostras do sistema Nb-B, muitas delas nas vizinhanças da 

estequiometria próxima a 50 % at. B, e outras com excesso de B, do tipo NbB1+x. 

Foram produzidas seis amostras com a composição NbB, dentre as quais duas foram 

feitas com os isótopos de 
10

B e 
11

B.  A tabela 2 mostra a quantidade de massa perdida 

em cada fusão em algumas amostras produzidas, onde os respectivos valores de % at. 

B foram estimados com base no pressuposto de que a perda em massa observada é 

associada apenas com a perda de B (% at. B min) ou Nb (% at. B máx).  A composição 

real das amostras deve então ser posicionada, no diagrama de fases, entre esses valores 

limites. No entanto, acredita-se que a composição desses materiais deve ser muito 

próxima daquela descrita por % at. B min., uma vez que a perda de massa de B, 

comumente observada nessas sínteses, deve estar primariamente relacionada com as 

“explosões” de boro e/ou devido sua vaporização. 

 

Tabela 2 – Principais amostras de NbB discutidas nesse trabalho 

Amostra Massa (g) Δm (%) %at B min. %at B máx. 

NbB - #1 1,0418 0,29 49,28 50,08 

NbB - #2 0,5307 0,69 48,28 50,19 

NbB - #3 0,9814 0,99 47,51 50,28 

Nb
10

B 0,9732 1,01 47,46 50,28 

Nb
11

B 0,9781 0,38 49,08 50,11 

NbB1,15 0,9702 3,15 45,75 54,41 

NbB1,2 0,6946 3,38 46,49 55,52 
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Uma análise cuidadosa do diagrama de fases mostrado na figura 5 (pg. 34), cujas 

composições presentes na tabela 2 estão localizadas na região sombreada, indica então 

que nessas amostras alguém esperaria, a priori, que misturas de B e Nb com 

composição próxima a NbB, seriam deficientes em B ao serem resfriadas depois da 

fusão e compostas por, pelo menos, duas fases cristalográficas: a esperada NbB e uma 

outra solução sólida, rica em Nb, denominada aqui de Nbss.  Sendo assim, amostras 

que apresentaram grandes perdas de massa, por exemplo, as amostras NbB – #3 e 

Nb
10

B listadas na tabela 2, são esperadas a apresentarem concentrações maiores da 

solução sólida Nbss.  Esse ponto será discutido nos próximos parágrafos, na 

apresentação dos diagramas de raios-X dessas amostras (pg. 58). 

A tabela 3 mostra os resultados das perdas de massa observadas nas fusões das 

amostras da solução sólida Nb1-xZrxB, com 0,01 ≤ x ≤ 0,2.  Como os materiais com 

concentrações de Zr na faixa de 0,05 ≤ x ≤ 0,075 foram observados a apresentarem 

altas temperaturas críticas supercondutoras (figura 27, pg. 82) um número maior de 

amostras foram fundidas nessa faixa de substituição.  Vale ressaltar aqui que existe 

uma forte correlação entre a utilização de boro na forma de pó e as amostras que 

apresentaram maior perda de massa, como é o caso das amostras Nb0,95Zr0,05
10

B, 

Nb0,95Zr0,05
11

B, Nb0,94Zr0,06B – #1 e Nb0,925Zr0,075B – #2.  Tal fato deve ser associado a 

observação de uma maior frequência do fenômeno descrito como “estouro” de B 

durante a fusão de pastilhas quando B forma de pó foi utilizado. 

  



55 

 

Tabela 3 - Amostras das soluções sólidas Nb1-xZrxB feitas no forno a arco 

Nb1-xZrxB 

x Massa (g) Δm (%) %at B min %at B máx 

0,010 1,3027 0,63 48,45 50,18 

0,020 0,8694 0,82 47,96 50,23 

0,025 1,1361 0,57 48,59 50,16 

0,050 1,0298 0,49 48,81 50,14 

0,050 - 
10

B 1,0102 3,90 38,50 51,11 

0,050 - 
11

B 0,9961 1,64 45,74 50,46 

0,050 – B1,15 1,0096 0,59 48,54 50,17 

0,060 - #1 0,9956 2,43 43,41 50,69 

0,060 - #2 1,0683 1,33 46,60 50,37 

0,060 - #3 1,0122 0,99 47,51 50,28 

0,075 - #1 0,8838 0,36 49,13 50,10 

0,075 - #2 0,9535 2,81 42,22 50,80 

0,100 0,9858 0,25 49,39 50,07 

0,125 0,9336 0,44 48,93 50,12 

0,150 1,0916 0,26 49,36 50,07 

0,200 0,9195 0,51 48,76 50,14 

 

Independentemente das variações de massa descritas acima, é importante salientar 

aqui que todas as amostras obtidas através da fusão no forno a arco apresentaram 

aparência metálica, conforme exibido na figura 13. Isso indica que o procedimento 

seguido nas fusões foi eficiente na diminuição da pressão parcial de O2 no interior da 

câmara de fusão e que as fusões dos materiais de partida foram obtidas. 

 

 
 

Figura 13- Foto da amostra NbB – #1, tirada em um microscópio ótico logo após o processo de fusão. 

Nota-se que a amostra apresenta uma aparência brilhante, característica de compostos metálicos, um 

indicativo de que a amostra não apresenta a presença de óxidos (cuja coloração é mais fosca). 
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O diagrama de raios-X da amostra de NbB – #1  pode ser verificado na figura 14, 

cujo refinamento, baseado no método Rietveld, também é exibido.  O software 

Fullprof [89] foi utilizado para executar os refinamentos apresentados neste trabalho. 

Neste diagrama, nota-se que a fase NbB, com a simetria ortorrômbica, está presente no 

espécime e corresponde à fase majoritária do material estudado. Por outro lado, os 

resultados indicam a presença de uma reflexão extra, de pequena intensidade e que 

pode ser observada na posição angular 2θ ~ 38,5 °. Tal reflexão foi identificada como 

sendo oriunda do plano (110) pertencente ao Nb elementar (ou Nbss, como descrito 

acima), que apresenta estrutura do tipo cúbica de corpo centrado (ccc).  Através do 

ajuste feito nos dados presentes no diagrama é possível estimar que a percentagem 

volumétrica de Nb presente na amostra NbB – #1 seja de ~ 1 %.  Este é um valor 

bastante pequeno e certamente não deve corresponder ao valor real do volume da fase 

uma vez que encontra-se muito próximo daquele mínimo previsto pelo equipamento de 

raios-X usado, ou seja, da ordem de 3 %. Um procedimento mais apropriado para a 

correta determinação da proporção volumétrica dessa fase seria conduzir um o 

refinamento do diagrama utilizando Nbss como fase secundária, de maneira a ser 

consistente com o diagrama apresentado na figura 5. No entanto, foi verificado em 

outras amostras, com pequenas concentrações de boro, < 20 % at. B, que as reflexões 

referentes a fase Nbss são essencialmente alargadas (veja figura 16 na pg. 60) e não 

alteradas de forma apreciável nas suas intensidades. 
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Figura 14 - Difratograma da amostra NbB - #1.  A linha vermelha representa o ajuste feito ao utilizar o 

grupo espacial Cmcm. Os números em parêntesis indicam os planos de Bragg associados com as respectivas 

reflexões.  As reflexões marcadas com o asterisco indicam a presença minoritária de fases adicionais, que 

foram identificadas como Nb (ou Nbss) e B. 

 

As amostras NbB – #2 e #3, segundo a discussão em curso, devem então 

apresentar uma maior concentração da fase Nbss, uma vez que parecem apresentar 

concentrações reais ricas em Nb, ou seja, um pouco mais afastadas do valor desejado 

de 50 %at B, de acordo com a tabela 2.  A figura 15 exibe os diagramas de difração de 

raios-X, reduzidos na região angular 37 ≤ 2θ ≤  40 °, das diferentes amostras com 

composições nominais próximas à NbB.  Todos os dados estão apresentados em 

unidades de intensidade relativa, isto é, as intensidades dos picos de difração foram 

normalizadas em relação à intensidade do pico mais intenso do diagrama.  Nota-se 

claramente que a amostra NbB – #3 apresenta a maior intensidade relativa da reflexão 

próxima a 2θ ~ 38,5 °, da ordem de 11%, reflexão essa primariamente associada à fase 

Nbss  Comparando esse resultado com os observados nas amostras NbB – #1 e #2, é 

possível sugerir que há uma correlação imediata entre uma maior perda de massa (da 

ordem de 1, 0,7 e 0,3 % nas amostras #3, #2 e #1 ) com uma maior fração volumétrica 
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da fase NbBss nesses materiais.  Por outro lado, a amostra Nb
10

B também apresentou 

perda de massa da ordem de 1%, porém a reflexão pertencente à fase Nbss exibe 

intensidade relativa de ~ 4 %, um valor correspondente a menos da metade daquela 

apresentada na amostra NbB – #3.  Tais resultados podem parecer contraditórios, mas 

é preciso levar em consideração uma possível falta de homogeneidade nas amostras 

fundidas, mesmo considerando os cuidados tomados durante as fusões descritas acima. 

Adicionalmente, é preciso considerar que boro na forma de pó foi utilizado nas fusões 

das amostras Nb
10

B e Nb
11

B. Apesar de não discutido amplamente aqui, observações 

experimentais indicam que amostras, não apenas de NbB mas também de MoB, TaB e 

WB, fundidas utilizando-se boro em pó e em flocos apresentam composição de fases 

diferentes [90]. 
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Figura 15 – Diagramas de raios-X das diferentes amostras de NbB na região próxima à reflexão mais 

intensa do Nb puro, em 2θ ~ 38,5 º. As amostras NbB – #1, #2, #3, Nb10B e Nb11B são representadas por 

círculos pretos, quadrados vermelhos, triângulos rosas, losangos verdes e pentágonos azuis, respectivamente. 
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Os refinamentos conduzidos nos dados de difração de raios-X apresentados na 

figura 15 (não mostrados aqui) indicam que a fração volumétrica da fase Nbss deve 

pertencer a faixas de porcentagem próximas de 3 e 7% nas amostras NbB – #2 e #3, 

respectivamente.  Vale ressaltar aqui que essas frações são apenas estimativas, uma 

vez que a qualidade dos ajustes não pode ser considerada como ótima, apresentando 

valores de χ² entre 5 e 10.  Entretanto, os cálculos dos parâmetros de rede através 

destes ajustes podem ser considerados como satisfatórios, uma vez que são obtidos 

através da determinação da posição dos picos nos diagramas, que, como indicado na 

figura 14, apresentam boa concordância com os dados experimentais. A tabela 4 exibe 

os resultados obtidos no cálculo dos parâmetros de rede das diferentes amostras de 

NbB fundidas e também o resultado conhecido da literatura, indicando boa 

concordância entre todos os valores obtidos para os parâmetros de rede a, b e c. 

 

Tabela 4 - Parâmetros de rede obtidos através dos diagramas de difração de raios-X de diferentes 

amostras de NbB. *A última entrada da tabela foi retirada da referência 72. 

 

a (Å) b (Å) c (Å) 

NbB - #1 3,29614(3) 8,72154(9) 3,16537(3) 

NbB - #2 3,29626(25) 8,72186(68) 3,16558(25) 

NbB - #3 3,29643(43) 8,72290(12) 3,16584(42) 

Nb
10

B 3,29622(25) 8,72166(67) 3,16550(24) 

Nb
11

B 3,29635(23) 8,72235(61) 3,16561(22) 

NbB*  3,29610(60) 8,7224(80) 3,16530(40) 

 

Parece instrutivo examinar os resultados de difração obtidos nas amostras com 

composições pobres em boro e do tipo Nb1-xBx, de maneira a obter informações 

adicionais acerca da coexistência das fases Nbss e NbB.  Os diagramas de raios-X 

obtidos nestas amostras podem ser visualizados na figura 16, cujo painel principal 

exibe aquele associado à amostra com composição nominal Nb0,95B0,05.  Tanto as 

reflexões associadas com o elemento Nb (ou Nbss) quanto àquelas oriundas da fase 

NbB são claramente observadas.  No entanto, trata-se de uma amostra com a fase NbB 
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como secundária, cujas reflexões tem baixa intensidade e são indicadas por símbolos 

do tipo asterisco no diagrama principal.  A comparação entre os dados obtidos para 

amostras ricas em Nb, com composições de Nb0,95B0,05, Nb0,90B0,10 e Nb0,80B0,20, Nb 

puro (lâmina que foi fundida) e também NbB, é feita no detalhe dessa figura 16.  As 

três linhas mais intensas do composto NbB, associadas aos planos (021), (111) e (040) 

(veja figura 14, pg.57), apresentam maiores valores de intensidade relativa à medida 

que o valor de % at. B aumenta nas amostras, indicando que a fração volumétrica da 

fase secundária NbB é esperada crescer com o valor de % at. B.  De fato, isso confirma 

que o limite de solubilidade do átomo de B na estrutura cristalina do Nb deve ser 

menor que 5 %at B, e valores maiores de % at. B são responsáveis pela formação da 

fase NbB. 
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Figura 16 - Diagrama de raios-X da amostra com composição nominal de 5 %at B. Os asteriscos 

indicam as reflexões associadas à fase de NbB presente na amostra.  No detalhe da figura é exibida a 

comparação entre as amostras com composição nominal de 5, 10 e 20 %at B, nas cores vermelha, azul e 

verde, enquanto as amostras de Nb e NbB são representadas pelas linhas preta e violeta, respectivamente. 
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Por outro lado, ao analisar os diagramas de raios-X obtidos nas amostras fundidas 

com excesso de boro NbB1+x, mostrados na figura 17, nota-se que os materiais exibem 

muitas reflexões que não são observadas nas outras amostras de NbB.  O excesso de 

boro introduzido nesta composição é feito de maneira a evitar a formação da fase Nbss, 

situando os materiais na região do diagrama de fases com concentrações maiores que 

50 % at. B.  Entretanto, ao utilizar excesso de boro em amostras nominais NbB, é 

possível que ocorra a formação do composto Nb5B6 quando as amostras são 

produzidas através do forno a arco voltaico, levando-se em conta a reação eutética 

L ↔ Nb5B6+ NbB em ~ 52 %at. B (veja a tabela 1, pg. 34). Desta maneira, as 

reflexões presentes nos diagramas mostrados na figura 17 são provenientes tanto da 

fase NbB quanto daquela Nb5B6, cujas posições angulares das reflexões desta última 

são indicadas com asteriscos na parte (a) da figura 17.  O mesmo ocorre em outra 

amostra com excesso de boro, com composição nominal NbB1,2, cujo diagrama de 

raios-X é exibido na parte inferior (b) da figura 17.  A região angular compreendida 

entre 36 e 40  é expandida nos detalhes dessa figura e indica que a intensidade relativa 

da reflexão de Nb (ou Nbss) presente nessas amostras é muito pequena e assume 

valores < 1%, sendo praticamente impossível de visualizá-las claramente devido ao 

ruído presente dos diagramas. 
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Figura 17 – Resultados obtidos para as amostras feitas com excesso de boro NbB1,15 em (a) e NbB1,2 em 

(b).  Algumas das reflexões associadas ao composto Nb5B6 (ou NbB1,2) são indicadas pelos asteriscos na parte 

(a) da figura.  Os detalhes exibem a região angular de 36 ≤ 2θ ≤ 40 ° expandida. 

 

De posse dessas informações a respeito das caracterizações cristalográficas das 

amostras de NbB é possível prosseguir na análise dos compostos pertencentes a série 

de soluções sólidas estudada.  Sendo assim, os diagramas de raios-X das amostras de 
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Nb1-xZrxB são apresentados nas 18 e 19.  A primeira figura mostra os diagramas das 

amostras que exibem apenas reflexões similares àquelas observadas nas amostras de 

NbB, indicando que a substituição de Nb por zircônio na estrutura cristalina, até o 

valor de x = 0,075, não é responsável por nenhuma transição de fase estrutural na 

série.  A similaridade dos diagramas apresentados na figura 18 com o diagrama das 

amostras de NbB também ocorre no sentido da ocorrência das fases adicionais 

detectadas: tanto a reflexão associada ao boro cristalino, em 2θ ~ 26,5 °, quanto àquela 

oriunda do Nb (ou Nbss) ccc são observadas.  As setas indicadas na figura 18 apontam 

para as reflexões do tipo Nb e nota-se que, à medida que a concentração de Zr, ou o 

valor de x aumenta, suas posições angulares parecem ocorrer em valores menores de 

2θ, ao passo que suas respectivas larguras aumentam.  Estas duas características 

indicam a possibilidade de formação da liga Nb1-yZry como fase secundária, dado que a 

substituição de Nb por Zr na estrutura do tipo ccc (grupo Im-3m) tende a aumentar o 

parâmetro de rede a da cela unitária.  Por outro lado, as amostras com x = 0,05 e 0,06 

mostram que a reflexão na região próxima de 2θ ~ 38,5 º não apresenta intensidade 

relativa apreciável, sendo menor que 0,5 %. Assim, como observado nas amostras de 

NbB, uma possível ausência de alta homogeneidade nas ligas pode estar ocorrendo e 

portanto deve ser considerada na análise dos diagramas. Essa ausência de alta 

homogeneidade também deve se manifestar em um alargamento progressivo desses 

picos devido ao fato de que eles correspondem não apenas a uma composição 

específica de Nb1-yZry mas sim a uma mistura de composições pertencentes a solução 

sólida. Apesar destas observações, a substituição de Nb por Zr também é esperada 

ocorrer na fase majoritária NbB, como pode ser confirmado pela alteração dos 

parâmetros de rede calculados e verificada através das diferentes posições angulares 

das reflexões associadas a esta fase. 
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Figura 18 - Diagramas de difração de raios-X das soluções sólidas Nb1-xZrxB, com 0 ≤ x ≤ 7,5 %at. Zr.  

As reflexões associadas com a fase adicional de Nbss (ou Nb1-yZry) estão indicadas pelas setas na figura. 

 

Para valores maiores de substituição, com x ≥ 0,10, reflexões diferentes das 

discutidas acima são observadas, de forma progressiva, nos diagramas, como 

confirmado através dos dados mostrados na figura 19.  Estas reflexões foram 

comparadas com aquelas associadas aos dois boretos mais próximos da composição 

NbB no diagrama de fases, Nb5B6 e Nb3B2, e não foram observadas concordâncias. O 

mesmo procedimento foi repetido para as outras estruturas presentes no diagrama do 

sistema Nb-B, que por sua vez também não apresentam reflexões próximas àquelas 

apresentadas na figura 19 pelas linhas pontilhadas.  No diagrama de fases Zr-B 

somente os boretos ZrB12 e ZrB2 são conhecidos [91], cujas estruturas cristalinas não 

apresentam a simetria necessária para explicar os picos adicionais observados na figura 

19.  Entretanto, foi proposto que a substituição parcial de Ta por Hf no sistema 

Ta1-xHfxB é responsável pela estabilização de uma da fase com simetria ortorrômbica, 

do tipo FeB (grupo espacial Pnma), onde o composto não substituído TaB apresenta 

estrutura do tipo CrB, grupo espacial Cmcm, e análoga ao NbB [92].  Sendo assim, é 
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possível que a substituição parcial do Nb por Zr em concentrações x ≥ 0,10 seja 

suficiente para nuclear uma fase do tipo Nb1-xZrxB, mantendo a simetria ortorrômbica, 

porém com grupo espacial Pnma.  Nesse contexto, as linhas tracejadas na figura 19 

indicam as posições esperadas das reflexões mais intensas de um diagrama de um 

composto hipotético Nb0,8Zr0,2B. Essas reflexões foram obtidas em uma simulação, 

feita no software Powdercell [93], ao utilizar um grupo espacial Pnma.  Apesar da 

concordância entre as posições angulares obtidas e as observadas experimentalmente 

ser boa, um estudo mais cuidadoso e detalhado acerca desse ponto necessitaria de 

amostras com valores maiores de concentração de Zr e não será abordado aqui. 
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Figura 19 - Difratogramas das amostras de Nb1-xZrxB com x ≥ 0,10. Nota-se claramente que há diversas 

reflexões adicionais nas amostras com Zr, em relação à amostra de NbB (com x = 0, linha continua preta).  

As linhas tracejadas indicam as reflexões mais intensas da simulação do composto Nb1-xZrxB com grupo 

espacial Pnma enquanto os asteriscos indicam as reflexões associadas ao boro cristalino, utilizado como 

reagente precursor. 

 

Apesar dos resultados discutidos acima serem de interesse, o fato que parece ser 

importante para a continuidade do estudo em ligas Nb1-xZrxB é a presença de fases 



66 

 

adicionais nas amostras com x > 0,10, indicando um possível limite de solubilidade de 

Zr na fase NbB do tipo CrB. 

Através de refinamentos dos diagramas de difração, análogos àquele apresentado 

na amostra de NbB, é possível obter os parâmetros de rede da fase majoritária dos 

compostos Nb1-xZrxB.  O resultado deste procedimento é exibido na figura 20, onde a 

evolução do parâmetro de rede c com a concentração nominal de Zr é mostrada.  

Como esperado, o parâmetro de rede c experimenta um pequeno acréscimo com o 

aumento progressivo de Zr, devido à substituição de um íon com maior raio iônico 

metálico que o Nb.  Entretanto, a variação deste parâmetro é de apenas 0,3 %, quando 

os respectivos valores das amostras Nb0,925Zr0,075B e NbB são comparados, sugerindo 

que as cadeias de boro presentes nesta estrutura não devem ser apreciavelmente 

alteradas através da série. A figura 20 também apresenta a variação do volume da cela 

unitária em relação ao valor de x das amostras de Nb1-xZrxB, seguindo essencialmente 

o mesmo comportamento. 
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Figura 20 - Parâmetro de rede c em relação à concentração de Zr nas soluções sólidas Nb1-xZrxB. Nota-

se o crescimento monotônico com x, ao passo que o volume da cela unitária, com eixo exibido no lado direito 

do gráfico, apresenta um comportamento similar. 

 

Medidas de difração de raios-X também foram conduzidas nas amostras que 

foram submetidas ao tratamento térmico na temperatura de 1100 ºC durante ~ 150 h.  

Como não foi observada nenhuma diferença apreciável nos diagramas destas amostras 

quando comparadas com aquelas provenientes das amostras como fundidas (as cast), 

os resultados das amostras tratadas termicamente não serão discutidos aqui.  Deste 

modo, os resultados de DRX apresentados para as amostras como fundidas serão 

suficientes para a discussão das outras propriedades físicas avaliadas nesse manuscrito. 

Alguns pontos descritos nesta seção merecem ser destacados para um melhor 

entendimento do restante do trabalho: (i) Todas as amostras produzidas com 

composição nominal NbB apresentaram pelo menos uma reflexão que pode ser 

identificada como pertencente a fase Nbss, com maior ou menor intensidade, que por 

sua vez pode ser associada com sua fração volumétrica nos materiais estudados; (ii) 

Amostras do tipo Nb1-xBx, ricas em Nb, são constituídas de misturas das fases Nbss e 
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NbB, onde a primeira é a fase majoritária e a fração da segunda aumenta com o 

aumento de x; (iii) Em compostos ricos em boro, do tipo NbB1+x, não é possível 

identificar nenhuma reflexão de Bragg que possa ser associada à fase Nbss.  No 

entanto, é necessário levar em consideração uma possível e provável falta de 

homogeneidade dos materiais avaliados. 
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5.2 Resultados das medidas de magnetização M(T, H) 
 

Como dito na introdução deste manuscrito, uma das propriedades fundamentais do 

estado supercondutor concerne a resposta magnética desses materiais, que expulsam o 

fluxo magnético do seu interior, resultando no chamado efeito Meissner.  Para avaliar 

as propriedades magnéticas do conjunto de amostras discutido acima foi seguido o 

procedimento descrito na seção 4.3.  Estas medidas foram importantes para a indicação 

da presença de supercondutividade uma vez que um material supercondutor deve 

apresentar um sinal diamagnético robusto. 

Neste sentido, o resultado das medidas de magnetização como função da 

temperatura da amostra NbB – #2, sob o campo magnético externo H = 20 Oe, exibe 

sinal diamagnético apreciável em baixas temperaturas, conforme indicado na figura 

21, quando o modo ZFC é considerado. Uma característica relevante desta figura é a 

magnitude do sinal diamagnético que cresce repentinamente em temperaturas menores 

que Tc ~ 8,9 K.  Esta mudança abrupta no comportamento da susceptibilidade 

magnética χ(T) é característica da transição entre os estados normal e supercondutor, 

confirmando a presença de supercondutividade no material avaliado. No entanto, a 

magnitude do sinal diamagnético, para temperaturas ligeiramente inferiores a Tc, 

aumenta em módulo, de forma monotônica com o decréscimo de temperatura, 

dificultando uma possível definição da largura da transição supercondutora. Deste 

modo, a temperatura crítica supercondutora Tc será definida, nas medidas de 

magnetização, como o primeiro ponto em que ocorre o desvio do comportamento do 

estado normal das amostras, fracamente paramagnético/diamagnético, como indicado 

pela seta na figura 21. 
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Figura 21 – Susceptibilidade magnética como função da temperatura da amostra NbB - #2 nos modos 

ZFC e FC.  No detalhe a escala do sinal magnético é diminuída, de maneira a ser possível observar tanto a 

transição para o estado Meissner convencional quanto para aquele com sinal paramagnético, observado na 

amostra NbB - #3, nos dados obtidos através do modo FC. 

 

Os dados de magnetização aqui apresentados estão normalizados pela massa das 

amostras e intensidade dos campos magnéticos externos, em unidades de emu g
-1

Oe
-1

.  

Para converter esses valores em unidades adimensionais, em emu cm
-3 

Oe
-1

, é 

necessário supor que a densidade da amostra pode ser aproximada pelo valor obtido 

para o NbB através das medidas de difração de raios-X.  Utilizando este procedimento, 

a fração volumétrica supercondutora FVS estimada ser da ordem de 20 %, 

considerando a magnitude de χ(T) no modo ZFC e na temperatura mais baixa avaliada 

T = 1,8 K.  Esta estimativa é incompatível com os resultados de difração de raios-X, 

uma vez que esta fração é muito pequena para ser associada à fase majoritária NbB e 

muito grande para a fase secundária Nbss.  No entanto, esta estimativa da FVS 

corresponde a um limite superior uma vez que é feita através de um efeito de 
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blindagem. Isso significa que existe a possibilidade de que ilhas supercondutoras em 

uma matriz normal/metálica possam formar grandes "loops" magnéticos no interior do 

material, compreendendo grandes regiões não supercondutoras, mascarando a real 

fração Meissner do material e assim superestimando o valor obtido de FVS. 

Outra característica de interesse observada na figura 21 é a diferença dos dados 

obtidos via os processos ZFC e FC na região supercondutora (T < 8,9 K), cujo detalhe 

exibe a curva FC, que também apresenta sinal diamagnético, porém com duas ordens 

de grandeza menor que o sinal observado na curva de ZFC.  Tal observação pode ser 

explicada pela penetração apreciável do fluxo magnético no interior da amostra e, 

portanto, um baixo valor de fluxo aprisionado.  No caso de supercondutores do tipo II, 

se a transição metal-supercondutor é obtida ao resfriar o material na presença de um 

campo magnético externo H (processo FC) de magnitude próxima ao campo Hc1, 

existe a penetração de fluxo magnético na amostra, na forma de quantum de fluxo 

magnético Φ0.  A diferença de duas ordens de grandeza entre os valores de χ(T) nos 

casos de FC/ZFC indica que há uma penetração muito grande do fluxo no material e 

que isso pode ser o resultado, em primeira aproximação, de: (i) que o material seja 

composto de um grande volume de material metálico, não supercondutor, e de uma 

pequena fração de material supercondutor; e (ii) de um material com grande fração 

supercondutora cujo campo crítico inferior Hc1 seja muito pequeno, de magnitude 

similar ao campo magnético aplicado no experimento de H = 20 Oe. Com base nos 

resultados descritos acima, essa diferença parece estar relacionada a (i). Por outro lado, 

uma outra possibilidade para a explicação da grande diferença, em magnitude, dos 

valores de magnetização nos processos ZFC/FC seria a ocorrência do chamado Efeito 

Meissner Paramagnético EMP, ou efeito Wohlleben, observado em algumas amostras, 

como é o caso do NbB - #3, conforme indicado no detalhe da figura 21.  Tal efeito, 
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detectado em diversos supercondutores convencionais, apresenta uma explicação mais 

geral, e muito simples, envolvendo a compressão e aprisionamento do fluxo magnético 

durante o resfriamento de um supercondutor na presença de campo magnético aplicado 

[94].  Essa poderia ser uma explicação adicional para o caso em questão e estaria 

associada ao aprisionamento de fluxo durante o resfriamento [95].  Esse 

comportamento tem sido observado em diversas amostras de Nb preparadas na forma 

geométrica de discos [96]. 

Amostras de NbB que foram submetidas ao tratamento térmico descrito na seção 

4.1 apresentaram valores de Tc ligeiramente inferiores àqueles observados nas 

amostras como fundidas, como pode ser verificado na figura 22, com Tc ~ 8,5 K, ao 

invés de ~ 8,9 K, conforme a comparação feita na figura para a amostra NbB - #1.  

Este valor inferior de temperatura crítica supercondutora se assemelha àqueles 

reportados anteriormente para o composto NbB, com Tc ~ 8,25 K [46].  Além deste 

fato, o comportamento geral da curvas de χ(T), quando amostras tratadas e como 

fundidas são comparadas, não apresentam alterações significativas.  Isto pode estar 

relacionado com a baixa temperatura do tratamento térmico (1100 °C) em relação ao 

ponto de fusão desses materiais (~ 2900 °C), indicando que o tratamento térmico foi 

insuficiente para alterar as propriedades gerais dos materiais.  Todas as amostras 

tratadas termicamente nesse estudo apresentaram temperaturas críticas 

supercondutoras inferiores quando comparadas com àquelas como fundidas. 



73 

 

2 4 6 8 10

-1,50

-0,75

0,00

Temperatura (K)

      H =  5 Oe

 NbB - #1 - Como fundida

 NbB - #1 - Tratamento térmico


 (

1
0

-2
 e

m
u
 /

 g
 O

e)

 
Figura 22 – Os dados de χ(T) da amostra NbB – #1 tratada termicamente são representados por 

círculos verdes e estão comparados com àqueles obtidos para a amostra como fundida (pontos pretos). 

 

No sentido de perseguir esse tipo de comportamento, medidas de magnetização 

também foram conduzidas em amostras de Nb
10

B e Nb
11

B com o intuito de observar 

um possível efeito isotópico nessa série.  Os resultados experimentais obtidos não 

indicaram diferenças significativas nos valores de temperatura crítica supercondutora, 

com ambas as amostras como fundidas apresentando Tc ~ 8,90-8,95 K (não mostrados 

aqui).  Por outro lado, diferentes amostras de NbB, com boro em sua abundância 

natural, mostraram diferenças em Tc com valores próximos daqueles observados nas 

amostras de Nb
10

B e Nb
11

B, indicando que o processo de produção das amostras pode 

ser uma variável importante nesta análise.  A ausência de efeito isotópico apreciável 

nas amostras de Nb
10

B e Nb
11

B pode, na verdade, ser entendida de duas formas 

distintas: (i) a diferença das massas atômicas dos isótopos de boro é pequena em 

relação à massa total do composto NbB, indicando uma diferença muito pequena nas 
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temperaturas críticas supercondutoras e portanto difícil de ser detectada via medidas de 

M(T) nas condições conduzidas; e (ii) a supercondutividade destas amostras não 

estaria associada ao composto NbB e, sendo assim, as amostras não deveriam 

apresentar valores diferentes de Tc para diferentes isótopos de B. 
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Figura 23 - Comparação das diferentes curvas de susceptibilidade magnética como função da 

temperatura obtidas no modo ZFC sob o campo magnético externo de 20 Oe. 

 

Ao ser observada uma temperatura crítica supercondutora da ordem de Tc ~ 9 K 

nas amostras de NbB como fundidas, próxima àquela associada ao Nb elementar, foi 

feita a comparação entre os resultados obtidos para as amostras de NbB - #2, Nb e 

também aquelas ricas em nióbio, conforme mostrado na figura 23.  Nota-se uma 

grande similaridade entre as curvas ZFC das amostras de NbB - #2 e Nb0,95B0,05, 

ambas apresentando a transição supercondutora em temperaturas próximas à Tc ~ 8,9-

9,0 K. Desta maneira, é muito provável que a supercondutividade observada nas 

amostras NbB - #2 e Nb0,95B0,05 seja associada a uma origem comum.  No entanto, 
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ambas as amostras de NbB - #2 e Nb0,95B0,05 apresentam reflexões de Bragg 

pertencentes as fases NbB e Nbss, indicando que somente estes resultados 

experimentais não sejam suficientes para identificar a origem do comportamento 

supercondutor nestes materiais. 

Caso a supercondutividade na amostra de NbB - #2 seja associada à fase Nbss, que 

apresenta apenas uma pequena reflexão referente a fase Nb ou Nbss nos resultados de 

difração de raios-X, seria esperado que o sinal diamagnético fosse diminuto, o que não 

é o caso, como visto na figura 23. Outro ponto de interesse aqui seria a observação de 

diferentes magnitudes do sinal diamagnético em amostras com diferentes frações da 

fase Nbss, como é o caso daquelas pobres em boro Nb1-xBx, conforme dados de 

difração de raios-X mostrados no detalhe da figura 16 (pg. 60). Seguindo por este 

caminho, foram conduzidas medidas de M(T) em tais amostras, todas com formas 

esféricas, de maneira que seus fatores de desmagnetização fossem similares. No 

entanto, não foram observadas diferenças significativas em χ(T) em baixas 

temperaturas no modo ZFC.  A presença de um forte efeito de proximidade, 

possibilitado pela matriz metálica de NbB, poderia, em tese, explicar estas aparentes 

contradições acerca da magnitude do sinal diamagnético apresentado pelas amostras 

NbB e Nb1-xBx. 

No sentido de ampliar e estender essa discussão, medidas de magnetização 

(ZFC/FC) como função da temperatura foram também conduzidas em amostras de 

NbB na forma de pó. Essas caracterizações são importantes pois podem atestar ou não 

a hipótese de que valores robustos de χ(T) no estado supercondutor estariam 

relacionados ou não com o acoplamento de grãos (ou regiões) supercondutores através 

de uma matriz não supercondutora mas com caráter metálico.  Os resultados destas 

medidas podem ser verificados na figura 24, que exibe aqueles obtidos para a amostra 



76 

 

NbB – #2 pulverizada, dados esses comparados com aqueles já apresentados para o 

caso de um pedaço intacto da mesma amostra.  Os resultados no modo ZFC indicam 

que a magnitude da magnetização medida nos pós, a temperatura de T = 2 K e 
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Figura 24 - Comparação entre os dados de susceptibilidade magnética obtidos na amostra NbB – #2 na 

forma de pedaços (círculos brancos) e pó (círculos vermelhos), ao introduzir diferentes campos magnéticos 

externos no sistema.  Note que a escalas das medidas das amostras em forma de pó são exibidas a direita, em 

unidades de 10-4emu g-1Oe-1. 
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em diferentes campos magnéticos, é cerca de duas ordens de grandeza menor que a 

medida em um pedaço volumétrico desta amostra.  Estes resultados suportam a 

hipótese de que ao pulverizar as amostras, e portanto suprimir de forma efetiva 

qualquer tipo de acoplamento entre grandes regiões do material, a contribuição 

diamagnética é drasticamente reduzida e certamente proveniente de uma pequena 

fração de supercondutora, provavelmente associada a fase Nbss.  Nesse contexto, dois 

pontos são de interesse aqui: (i) os resultados de difração de raios-X indicam que o 

material é composto de fração volumétrica apreciável da fase NbB, o que é 

inconsistente com a magnitude do sinal diamagnético observado no pó (apenas 0,2 % 

do volume do material); e (ii) ao que parece, a fase Nbss, minoritária no espécime, 

estaria, morfologicamente falando, embebida em uma matriz metálica, não 

supercondutora, de NbB, gerando grandes regiões circundadas por supercorrentes 

através do acoplamento (efeito de proximidade) em materiais volumétricos, 

acoplamento que é bastante suprimido nas amostras na forma de pó, como os 

resultados da figura 24 indicam. 

Levando em consideração os resultados discutidos nos parágrafos anteriores, 

medidas de M(T) em amostras que, aparentemente, não apresentaram presença de Nbss 

nos diagramas de raios-X podem enriquecer a discussão acerca da supercondutividade 

observada nas amostras de NbB.  Materiais com composições ricas em boro NbB1+x 

parecem se encaixar nesta condição e as medidas de magnetização conduzidas nestes 

últimos apresentaram comportamento distinto daquele observado nas amostras de 

NbB, conforme indicado na figura 25.  Por exemplo, a amostra com composição 

nominal NbB1,15 apresenta sinal diamagnético apreciável (-1 10
-3

 emu/g Oe) em 

temperaturas ligeiramente superiores a ~ 12 K.  No entanto, não há grande variação do 

sinal diamagnético até a temperatura de ~ 9 K (que é muito próxima de Tc das 
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amostras de NbB), abaixo da qual uma segunda transição supercondutora parece 

ocorrer.  Este tipo de transição em duas etapas indica uma eventual ausência de 

homogeneidade no material, hipótese que é confirmada quando a mesma 

caracterização é feita em um outro pedaço do material, também mostrada na figura. 

Apesar do comportamento geral da curva de magnetização no modo ZFC ser mantido, 

nota-se claramente que as magnitudes de χ(T) são bastante diferentes nos dois pedaços 

investigados, sustentando a hipótese de heterogeneidade no material avaliado. 
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Figura 25 - Comparação dos resultados de susceptibilidade magnética como função da temperatura 

χ(T) no modo ZFC das amostras com excesso de boro NbB1+x e NbB. 

 

Ambos os pedaços da amostra NbB1,15 apresentam a magnitude do sinal 

diamagnético menor que àqueles apresentados por todas amostras de NbB obtidas 

neste trabalho.  No entanto, a amostra de composição NbB1,2, cujos dados foram 

adicionados por comparação, não apresenta diferença significativa nos valores de 

magnetização positiva e medidos na região de temperatura entre 1,8 e 15 K, indicando 

que não há evidência de supercondutividade nesse material.  A discussão desses 
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resultados experimentais requer uma avaliação da presença ou não de reflexões menos 

intensas (ou mesmo a ausência) de Nbss nos diagramas de raios-X destas amostras 

(veja, por exemplo, figura 17, pg. 62), em relação àquelas observadas nas amostras de 

NbB.  O resultado dessa comparação indica que há uma correlação obedecida entre a 

ocorrência da reflexão pertencente a fase Nbss, nas vizinhanças de 2θ ~ 38,5 ° nos 

diagramas de raios-X, e fração volumétrica supercondutora, ou seja, quanto menor a 

intensidade relativa dessa reflexão menor a fração volumétrica inferida via medidas de 

χ(T) no modo ZFC em baixas temperaturas.  A observação dessa correlação é outro 

forte indicativo que a fase NbB não deve apresentar propriedades supercondutoras, 

uma vez que a mesma é a fase majoritária quando os resultados de difração de raios-X 

são considerados.  Desta maneira, pode-se inferir que a supercondutividade observada 

via medidas de χ(T) nas amostras quase estequiométricas de NbB seja associada com a 

presença da fase Nbss presente nos materiais avaliados.  Essa conclusão preliminar está 

em concordância como a diferença obtida nas magnitudes de χ(T) quando amostras nas 

formas de volume e pó foram apresentadas, fortalecendo uma vez mais a ideia de que a 

fase NbB não apresenta supercondutividade. 

Como a análise das propriedades magnéticas das amostras de NbB parece estar 

bem encaminhada, serão discutidos abaixo os resultados experimentais de χ(T) obtidos 

nas amostras como fundidas da série Nb1-xZrxB, em que o Nb é substituído 

parcialmente por Zr.  A figura 26 apresenta apenas os dados relacionados aos 

espécimes com composições nominais de Nb0,99Zr0,01B, Nb0,975Zr0,025B, Nb0,95Zr0,05B e 

Nb0,94Zr0,06B, que são comparados com aqueles já apresentados da amostra de NbB – 

#2. O campo magnético utilizado nessas medidas foi de H = 5 Oe e apenas as curvas 

ZFC são aqui mostradas, uma vez que os dados obtidos através do modo FC 

apresentam comportamentos similares àqueles já discutidos das amostras de NbB.  É 
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possível notar na figura 26 que amostras com maior concentração de Zr apresentam 

temperaturas críticas de transição supercondutora mais elevadas.  As ligas 

Nb0,94Zr0,06B, Nb0,95Zr0,05B e Nb0,975Zr0,025B exibiram Tc ~ 10,8 K, ou seja, um valor 

~ 20 % maior que aquele obtido na amostra de NbB.  De fato, a substituição de apenas 

1 % at. Zr no sítio metálico foi responsável por um material de Tc com valor próximo 

de 10  K. Esse aumento em Tc é apreciável e corresponde a ~ 10 % no valor absoluto 

na temperatura crítica supercondutora. 
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Figura 26 – Dependência da susceptibilidade magnética com a temperatura de algumas das amostras 

da solução sólida Nb1-xZrxB.  Nota-se que todas as amostras apresentadas exibem a transição para o estado 

supercondutor. 

 

Outra observação de interesse nesses dados comparativos de χ(T) é o aumento na 

largura da transição supercondutora para maiores valores de % at. Zr nominal, 

indicando uma possível falta de homogeneidade na solução sólida Nb1-xZrxB.  Esse 

tipo de comportamento é materializado na transição para o estado supercondutor da 

amostra com composição nominal Nb0,975Zr0,025B, que apresenta transição 
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supercondutora ocorrendo em uma ampla faixa de temperatura, na região 

8 < T < 11 K, transição essa que ocorre claramente em dois estágios. 

Com relação à magnitude do sinal diamagnético apresentado por estas amostras, 

nota-se que aquela com x = 1 % at. Zr apresenta o maior sinal diamagnético enquanto 

que Nb0,95Zr0,05B exibe valores menores de χ(T), ambas no limite de baixas 

temperaturas.  Os resultados obtidos para amostras de Nb1-xZrxB com valores de 

x > 7,5 % at. Zr, que não são mostrados aqui, também apresentaram propriedades 

supercondutoras abaixo de ~ 9 K, porém com sinal diamagnético muito menor do que 

aqueles das amostras apresentadas na figura 26.  Assim, como discutido para o caso 

das amostras de NbB e NbB1+x, parece haver uma correlação forte entre a magnitude 

do sinal diamagnético em baixas T e a intensidade da reflexão associada ao composto 

Nb1-yZry, mostradas nos diagramas de raios-X (veja figura 18, pg. 64).  Pode-se 

argumentar que amostras que apresentam maior sinal diamagnético no modo ZFC, 

como mostrado na figura 26, também exibem uma maior reflexão nos diagramas de 

raios-X em regiões próximas de 2θ ~ 38 °.  Sendo assim, amostras cuja intensidade da 

reflexão naquela região angular são muito próximas ao valor de fundo do diagrama 

exibem uma menor fração volumétrica supercondutora nos dados de magnetização. 

O diagrama apresentado na figura 27, que mostra a dependência da temperatura 

crítica supercondutora como função da concentração de Zr na série de Nb1-xZrxB, foi 

construído com os dados provenientes da figura 26 juntamente com aqueles das 

amostras com maior valor de substituição atômica no sitio metálico.  Nota-se, 

entretanto, nessa figura 27, que Tc experimenta um aumento com a substituição parcial 

de Nb por Zr até a concentração de x ~ 5 at. %Zr.  Esse aumento é apreciável e atinge 

~ 20 % em temperatura absoluta. Ainda, para valores maiores de substituição x, Tc 
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decresce monotonicamente mas ainda são ligeiramente maiores que àquele observado 

em amostras de NbB. 
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Figura 27 - Variação da temperatura crítica supercondutora com a substituição de Nb por Zr.  Os 

pontos foram obtidos nas curvas de χ(T) das amostras submetidas aos campos magneticos de H = 5 Oe.  A 

linha tracejada é apenas um guia para os olhos. 

 

É importante salientar aqui que o valor máximo de Tc obtido neste conjunto de 

amostras, Tc ~ 11 K, está muito próximo daquele observado em ligas do tipo Nb1-yZry, 

e comumente reportado em ligas com y ~ 25 % at. Zr [97,98].  Este resultado, 

juntamente com a correlação entre os dados de magnetização, difração de raios-X e 

aqueles apresentados das amostras de NbB e NbB1+x, parecem indicar que a 

supercondutividade nesse conjunto de amostras de Nb1-xZrxB não esteja associada a 

fase Nbss mas sim com presença de soluções sólidas de Nb1-yZry formadas durante o 

resfriamento das ligas estudadas. 
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5.3 Resultados das medidas de resistividade ρ(T, H) 

 
Para avaliar as propriedades de transporte eletrônico das amostras de Nb1-xZrxB foi 

seguido o procedimento descrito na seção 4.4.  A região de temperatura analisada 

nestes estudos foi de 1,8 < T < 300 K, cujo limite inferior é determinado pelo módulo 

de medidas de R(T) do equipamento (PPMS-Dynacool).  Estas medidas foram tomadas 

sob a aplicação de campos magnéticos H tão altos quanto 9 Tesla.  Curvas de I-V 

foram obtidas, a T = 300 K, antes de todas as medidas de resistência elétrica como 

função da temperatura R(T), de maneira a garantir que o sistema composto da amostra 

e contatos elétricos apresentava caráter ôhmico.  Os valores da resistividade elétrica 

ρ(T) foram obtidos através da segunda lei de Ohm, uma vez que as amostras se 

encontravam na forma de paralelepípedos regulares. 

Um exemplo típico dessas caracterizações pode ser visto na figura 28, que mostra 

a curva de resistividade elétrica como função da temperatura ρ(T) da amostra de 

NbB – #1 em uma ampla faixa de temperatura.  O comportamento desta curva é 

característico de um material metálico, onde o valor de ρ(T) aumenta a medida que a 

temperatura cresce, indicando que a contribuição com maior peso para o espalhamento 

dos portadores de carga é aquela devida a interação elétron-fônon [99,100].  Na mesma 

figura também pode ser notado que na região de temperatura entre 10 < T < 100 K o 

comportamento de ρ(T) não é linear, como observado em temperaturas mais altas.  Isto 

pode indicar que nesta região de temperatura também há a influência do espalhamento 

eletrônico devido a elétrons (interação elétron-elétron), resultando em um termo 

adicional para ρ(T) proporcional a T
2
 [101,102]. Por outro lado, a temperatura de 

Debye estimada para esta amostra é maior que todo este intervalo de temperatura e 

ρ(T) também pode apresentar dependência proporcional a T
5
, de acordo com a teoria 
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de Bloch-Grüneisen.  A estimativa da temperatura de Debye será apresentada na 

próxima seção. 
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Figura 28 - Resistividade como função da temperatura ρ(T) da amostra de NbB, onde a mesma 

apresenta um comportamento do tipo metálico.  No detalhe da figura a região de baixas temperaturas é 

expandida (T < 12 K) onde a queda abrupta de ρ(T) é exibida, caracterizando novamente o comportamento 

supercondutor desta amostra.  Esta queda ocorre em temperaturas próximas a 9 K. 

 

O detalhe da figura 28 mostra a região de baixas temperaturas, com T < 12 K, 

onde é possível visualizar a queda abrupta nos valores de ρ(T) para valores próximos 

de zero em T ~ 9 K, ou seja, os valores de ρ(T) abaixo desta temperatura são da ordem 

de 10
-3

μΩ cm, indicando um decréscimo de ~ três ordens de grandeza no valor de ρ(T).  

Sendo assim, é possível afirmar que a transição metal normal-supercondutor da 

amostra de NbB, já observada nos dados de χ(T), é aqui confirmada via medidas de 

ρ(T).  A temperatura crítica supercondutora determinada a partir dos dados da figura 

28 (Tc ~ 9 K) é muito próxima daquela obtida através das medidas de χ(T).  O critério 

utilizado para a determinação de Tc através das medidas de ρ(T) foi escolhido como a 

temperatura em que ρ(Tc) atinge 50 % do valor de ρn(T) imediatamente acima da 
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transição, correspondendo à metade da queda da resistividade elétrica medida.  A 

largura da transição, chamada de ΔTc, é definida como a diferença dos valores de T tal 

que ρ(T) = 0,9ρn(T) e 0,1ρn(T), e exibe o valor de ΔTc ~ 0,2 K. 

De acordo com a discussão acerca das propriedades magnéticas das amostras de 

NbB, feitas na seção 4.3, é sugerido que a supercondutividade seja proveniente da fase 

adicional Nbss, cuja presença é confirmada na maioria das amostras via os dados de 

difração de raios-X.  Estes últimos também indicam que a fração de Nbss na amostra 

NbB – #1 não deve ser superior a ~ 5 % em volume.  Por outro lado, conforme 

discutido no parágrafo anterior, a transição para o estado de resistência elétrica nula é 

observada, indicando que há percolação da fase supercondutora no material.  Uma 

possível explicação para a observação de processo percolativo em um sistema com 

uma baixa fração volumétrica seria a ocorrência de supercondutividade dita filamentar. 

Para avançar nessa discussão, caracterizações adicionais desses materiais devem ser 

consideradas, como discutido abaixo. 



86 

 

 

Figura 29 - Imagens de metalografia de duas amostras com composição NbB.  As imagens (a) e (b) na 

parte superior da figura foram obtidas na amostra NbB #1 enquanto as medidas na amostra NbB #2 

produziram as imagens (c) e (d).  Ambas as amostras apresentam as fases NbB e Nbss através da análise 

metalográfica das imagens acima, conforme indicado pelas setas azuis e caixas de texto vermelhas. 

 

c) NbB - #2 d) NbB - #2
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NbB

Nbss



87 

 

A figura 29 apresenta quatro imagens obtidas através de microscopia eletrônica de 

varredura MEV em duas amostras com composição NbB. Através da análise 

metalográfica é possível notar que as regiões claras nestas imagens são aquelas que 

apresentam a fase Nbss, que são indicadas pelas setas azuis.  Nesse contexto, as 

micrografias sugerem que ambas as amostras contém regiões de ocorrência da fase 

Nbss, concordando com os resultados de difração de raios-X, por exemplo.  Por outro 

lado, é muito importante mencionar que as regiões ricas em Nbss estão interconectadas, 

exibindo superfícies alongadas ou canais, dentro de uma matriz com composição rica 

em NbB, cujo contraste é acinzentado na figura 29.  O tipo de microestrutura exibido 

pelas amostras NbB - #1 e #2 está em total concordância com àquele observado na 

referência 103, ao utilizar caracterizações através de MEV em boretos de nióbio.  

Naquele trabalho, as amostras foram sintetizadas através da fusão via forno a arco 

voltaico, e, aparentemente, o composto NbB produzido não exibiu a reflexão mais 

intensa da fase Nbss no diagrama de raios-X.  No entanto, a amostra analisada via 

MEV apresentou perda de massa no processo de fusão de aproximadamente 0,25 % da 

massa inicial.  Para efeito de comparação, tal perda de massa é um pouco menor que o 

valor de  ~ 0,36% obtido para a amostra NbB – #1. 

As características das microestruturas apresentadas na figura 29, cujas formas da 

fase Nbss se assemelham àquela chamada do tipo esqueleto, favorecem a percolação da 

corrente elétrica em medidas de ρ(T), onde existe pelo menos um canal ou caminho 

(pathway) constituido da fase Nbss e que poderia, em princípio, levar o sistema a 

atingir o estado de resistividade elétrica nula. Desta maneira, a supercondutividade 

observada nos dados de ρ(T) da amostra NbB - #1 pode ter origem na fase Nbss, 

mesmo com baixa fração volumétrica, mas com caráter dito filamentar.  Deste modo, a 
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discussão feita através dos resultados das medidas de χ(T) é reforçada aqui pela 

combinação das medidas independentes de ρ(T) e MEV. 

Curvas com o mesmo comportamento daquela mostrada na figura 28 foram 

observadas ao analisar ρ(T) nas diferentes amostras de Nb1-xZrxB (0 ≤ x ≤ 0,2), como 

pode ser confirmado na figura 30.  Os dados apresentados nesta figura são aqueles das 

amostras com concentrações de Zr na região de 0 ≤ x ≤ 0,025.  O eixo vertical da 

figura 30 apresenta os dados de resistividades elétricas ρ(T) normalizadas em relação 

aos seus respectivos valores na temperatura ambiente ρ(300 K), de maneira que a 

visualização dos resultados das diferentes amostras possa ser feita de modo 

comparativo.  Este procedimento foi utilizado uma vez que a substituição de Nb por 

Zr, mesmo em pequenas concentrações, resulta em um aumento significativo dos 

valores de ρ(T) através da série. 
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Figura 30 - Curvas de resistividade das diferentes amostras de Nb1-xZrxB, com 0 ≤ x ≤ 0,025.  A região 

de temperatura próxima às transições supercondutoras é expandida no detalhe da figura, evidenciando os 

diferentes valores de Tc destas amostras.  
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A região da transição supercondutora é expandida no detalhe da figura 30, que 

exibe com detalhe as transições entre os estados normal e metálico/supercondutor dos 

materiais avaliados. Utilizando o critério descrito acima para estimar Tc foram obtidos 

os valores de Tc = 9,00; 9,45; 9,75 e 10,6 K; para as amostras de NbB; Nb0,99Zr0,01B; 

Nb0,98Zr0,02B e Nb0,975Zr0,025B; respectivamente.  Estes valores de Tc concordam, 

dentro dos erros, com aqueles apresentados na figura 27, obtidos através de medidas de 

magnetização. 

Os dados de ρ(T) apresentados nas figuras 28 e 30 foram obtidos através de 

medidas realizadas sem a presença de um campo magnético externo.  Pode-se também 

estudar a resistividade elétrica como função da temperatura mas na presença de um 

campo magnético aplicado H.  Estes estudos foram conduzidos em todas as amostras 

da família Nb1-xZrxB mas as curvas de ρ(T, H) não serão mostradas aqui.  Os 

resultados dessas caracterizações indicaram que a magnetorresistência é desprezível na 

região dita metálica (10 < T <300 K) nestas amostras, ou seja, não foram observadas 

diferenças significativas entre as curvas com/sem campo magnético aplicado.  Por 

outro lado, em baixas temperaturas, o efeito característico da aplicação do campo 

magnético, como esperado, foi o de decrescer o valor de Tc e, ao mesmo tempo, 

aumentar a largura da transição supercondutora com o aumento de H. 
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Figura 31 - Diagrama de fases construído a partir de medidas de magnetorresistência nas amostras de 

Nb1-xZrxB.  As linhas contínuas representam a dependência com a temperatura do campo magnético crítico 

superior, descrita pela igualdade presente no diagrama. 

 

Ao colecionar os valores de temperatura crítica supercondutora para diferentes 

campos magnéticos aplicados foi possível construir o diagrama de fases supercondutor 

H vs T, conforme aquele exibido na figura 31.  A temperatura reduzida T/Tc, onde Tc é 

descrita como a temperatura crítica obtida na ausência de campo magnético, é utilizada 

de forma a comparar os resultados obtidos nas diferentes amostras.  Foi possível obter 

pontos experimentais em valores de T/Tc tão baixos quanto  ~ 0,1 em algumas 

amostras.  Deste modo, a equação fenomenológica utilizada para ajustar/descrever os 

dados, que é exibida na parte superior da figura 31, utiliza o parâmetro livre δ, que 

controla a curvatura da linha que separa as fases normal/supercondutora.  A tabela 5 

exibe os resultados obtidos através dos ajustes feitos com aquela relação 

fenomenológica, representados pelas linhas contínuas apresentadas na figura 31.  

Nota-se que há certa variação nos campos críticos Hc2(0) obtidos em amostras de  
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Nb1-xZrxB com x ≤ 0,05, variando de Hc2(0) ~ 12 kOe para  ~ 67 kOe nos compostos 

NbB e Nb0,95Zr0,05B, respectivamente.  Entretanto, estes valores parecem se acumular 

na região de H ~130 kOe para amostras com valores de x maiores que 6 % at. Zr. 

 
Tabela 5– Resultados dos ajustes feitos nos dados apresentados na figura 31.  O valor de R² indica a 

confiabilidade do ajuste, onde valores mais próximos de 1 indicam “bons” ajustes. 

Nb1-xZrxB 

x (% at Zr) Hc2(0) (kOe) δ R² 

0 - #1 11,8(3) 1,21(5) 0,9979 

1 19,4(2) 1,23(2) 0,9997 

2 30,4(4) 1,22(2) 0,9996 

2,5 41,5(3) 1,39(2) 0,9996 

5 67,2(4) 1,39(2) 0,9995 

6 127,1(26) 1,30(4) 0,9992 

7,5 125,1(11) 1,59(2) 0,9999 

10 130,7(17) 1,51(3) 0,9998 

12,5 125,7(15) 1,44(2) 0,9998 

15 130,9(12) 1,47(2) 0,9999 

20 132,7(27) 1,40(4) 0,9996 

 

Caso as microestruturas das amostras de Nb1-xZrxB sejam similares àquelas 

exibidas na figura 29, é possível entender o aumento de Hc2(0) nesta série de amostras 

como oriundo de um acoplamento elétron-fônon mais forte nas fases do tipo Nb1-xZrx, 

responsáveis pelas propriedades supercondutoras nessa série.  Este tipo de 

comportamento foi estudado recentemente em ligas do tipo Ta1-xZrx [104], similares às 

fases aqui estudadas e que devem constituir suporte a discussão feita aqui para as ligas  

Nb1-xZrxB.  Portanto, de maneira similar ao discutido para as ligas NbB, a ocorrência 

de supercondutividade em Nb1-xZrxB deve estar relacionada a precipitação de soluções 

sólidas do tipo Nb1-xZrx nas amostras estudadas.  Tal similaridade não apenas está de 

acordo com as medidas de difração de raios-X e magnetização mas também com base 

no fato de que o aumento observado de Tc através da série representa o aumento 

natural esperado da substituição parcial de Nb por Zr em ligas de Nb1-xZrx [97,98]. 
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5.4 Resultados das medidas de calor específico Cp(T, H) 
 

As medidas de calor específico a pressão constante Cp(T) são importantes pois 

fornecem informações acerca das propriedades volumétricas de materiais 

supercondutores, ao contrário das medidas de resistência elétrica, que podem ser 

associadas apenas a um caminho de percolação.  Deste modo, os resultados de Cp(T) 

podem proporcionar um maior entendimento acerca das propriedades supercondutoras 

no sistema Nb1-xZrxB, de maneira a ampliar as análises feitas via medidas de difração 

de raios-X, magnetização e resistividade elétrica apresentadas nas seções anteriores. 

Antes de apresentar os resultados obtidos por esta técnica, dois modelos relevantes 

serão recordados.  A contribuição no calor específico devido aos elétrons livres de 

materiais metálicos Cele(T) é bem conhecida, cujo resultado é obtido ao introduzir o 

modelo de Sommerfeld para os metais.  Em primeira aproximação, Cele(T) é 

proporcional à temperatura e a constante de proporcionalidade γ é conhecida como 

constante de Sommerfeld, cuja magnitude indica a robustez das interações eletrônicas 

no sistema.  O modelo de Debye é outra aproximação importante na compreensão dos 

dados de calor específico, utilizado para descrever a contribuição proveniente das 

vibrações da rede cristalina do material, 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑒(𝑇).  A partir desta contribuição obtém-

se que a contribuição dos fônons para o calor específico tem a forma de uma série de 

potências ímpares da temperatura.  No entanto, somente os primeiros termos dessa 

expansão são relevantes na faixa de temperatura na qual as medidas foram conduzidas 

nesse estudo, ou seja, 1,8 < T < 30 K.  Deste modo, serão aqui consideradas apenas 

essas duas contribuições nos resultados que serão apresentados e discutidos a seguir, 

ou seja, o calor específico a pressão constante das amostras de Nb1-xZrxB, no estado 

normal, pode ser aproximado por 
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 𝐶𝑝(𝑇) = 𝐶𝑒𝑙𝑒(𝑇) + 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑒(𝑇) = 𝛾𝑛𝑇 + 𝛽1𝑇
3 + 𝛽2𝑇

5   . (31) 

 

Deste modo, a figura 32 mostra os resultados obtidos, após seguir o procedimento 

descrito na seção 4.5, na amostra NbB - #2.  No painel principal são exibidos os 

resultados tanto da amostra em seu estado como fundida quanto depois de submetida 

ao tratamento térmico de 1100 ºC por ~ 150 h.  Os dados são apresentados com a razão 

do calor específico a pressão constante e a temperatura (Cp/T) no eixo vertical 

enquanto que a abcissa representa o quadrado da temperatura T².  Essa forma de 

apresentação dos dados é conveniente para a discussão que será feita a seguir.  É 

possível notar a anomalia, ou descontinuidade, característica de uma transição de fase 

de segunda ordem, como é o caso da supercondutividade, nos resultados da figura 32.  

A temperatura na qual a descontinuidade tem inicio é da ordem de ~ 9,2 (8,9) K, e o 

valor de Cp/T continua a crescer até a temperatura de ~ 8,8 (8,6) K na amostra como 

fundida (após tratamento térmico), indicando que a transição supercondutora ocorre 

em uma região de temperatura de aproximadamente 0,3 K. 
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Figura 32 – Resultados das medidas de calor específico como função da temperatura da amostra NbB – 

#2, tanto como fundida quanto após o tratamento térmico a 1100 ºC durante 150 h, sem campo magnético 

externo aplicado.  O detalhe da figura exibe a comparação entre os resultados obtidos para algumas das 

diferentes amostras de composição nominal NbB discutidas nesse texto. 

 

A região de temperatura 90 < T² < 150 K² é suficiente para a discussão das 

características do estado metálico deste conjunto de amostras, uma vez que a faixa de 

temperatura T² > 150 K² não contém informações relevantes para este estudo.  Um 

ajuste polinomial foi feito nos dados relativos à amostra NbB- #2 como fundida no 

intervalo de 90 < T² < 150 K², cujo resultado pode ser visualizado pela linha continua 

no painel principal da figura 22.  Os coeficientes deste ajuste definem os parâmetros 

γn, β1 e β2 da equação 31.  O valor do coeficiente de Sommerfeld obtido é  

γn ~ 1,45 10
-2

mJ g
-1

K
-2

, conforme indicado pela intersecção do ajuste com o eixo 

vertical da figura.  Esse valor é bastante inferior àquele obtido através de medidas de 

Cp(T) no elemento Nb, com γn ~ 9,22 10
-2

 mJ g
-1

K
-2

, valor esse em boa concordância 

com a literatura [105].  Os valores obtidos para β1 e β2 através do ajuste foram de 

1,14 10
-4

 mJ g
-1

K
-4

 e ~ 10
-9

 mJ g
-1

K
-6

, respectivamente, indicando que nesta região de 



95 

 

temperatura somente β1 tem contribuição apreciável para o calor específico do 

material.  O baixo valor obtido na constante de Sommerfeld indica que a fase NbB 

constitui um sistema eletrônico fracamente interagente, ou seja, os elétrons não 

interagem fortemente entre si.  Um estudo anterior do calor específico em baixas 

temperaturas do composto NbB apresentou a constante de Sommerfeld da ordem de 

γn ~ 1,34 10
-2

mJ g
-1

K
-2

[80], indicando a consistência da análise feita.  A temperatura 

de Debye θD= 555 K foi obtida através da relação θD = (
234NAkB

β1
)
1/3

, onde foi 

necessário utilizar o coeficiente β1 em unidades de mJ mol K, obtido através da massa 

molecular 103,7174 g mol
-1

 do composto NbB.  O valor desta temperatura também é 

muito próximo daquele de θD= 566 K reportado anteriormente [80]. No entanto, é 

importante mencionar que os resultados descritos na referência 80 indicam que a fase 

NbB não apresenta nenhuma anomalia em Cp(T) em uma larga faixa de temperatura, 

indicando uma possível ausência de supercondutividade nesse material, mesmo 

levando em consideração que outras caracterizações não foram mencionadas no 

manuscrito.  No entanto, o método de síntese da amostra NbB analisada pelos autores 

da referência 80 foi constituído de tratamento térmico, sob atmosfera de He ou mesmo 

vácuo, de pastilhas prensadas com misturas de Nb e B em pó, cujo produto 

aparentemente não apresentou fase adicional do tipo Nbss. Tal método de síntese é bem 

distinto do utilizado nas amostras aqui descritas. 

O detalhe da figura 32 mostra os resultados obtidos de Cp(T) de algumas amostras 

com estequiometria NbB, incluindo aquelas produzidas com os diferentes isótopos 
10

B 

e 
11

B.  Nota-se que o comportamento geral de todas as curvas é muito similar, porém 

diferenças na magnitude de Cp(T) são evidentes tanto na faixa de temperatura que 

compreende o estado normal, acima da anomalia, quanto no estado supercondutor.  Os 

parâmetros obtidos através do ajuste da região normal das amostras, listados na tabela 
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6, indicam que a amostra de Nb
10

B apresenta maior variação em seus parâmetros em 

relação as outras presentes na tabela.  Tal diferença pode estar relacionada à falta de 

uma grande homogeneidade nessa amostra.  Deste modo, pode-se supor que todas as 

amostras apresentam propriedades similares e os resultados, que serão descritos abaixo 

para a amostra NbB – #2, podem ser estendidos para as outras três. 

 

Tabela 6 - Parâmetros obtidos através do ajuste na região normal dos dados de calor específico Cp(T) das 

amostras de NbB 

Amostra γn (10-2 mJ/ g-K²) θD (K) 

NbB - #1 1,37 541 

NbB - #2 1,45 555 

Nb10B 1,66 520 

Nb11B 1,43 563 

 

A aproximação mais comum no estudo da dependência do calor específico 

eletrônico com a temperatura Cele(T) envolve a subtração da contribuição da rede 

cristalina de Cp(T), ou seja, Cele(T) = Cp(T) – Crede(T).  De acordo com a equação 31, 

isto pode ser feito quando os parâmetros β1 e β2 são conhecidos.  Os dados 

apresentados na figura 33 foram assim obtidos, ou seja, seguindo este procedimento de 

subtração.  Com base na curva da figura 33 foi possível definir a temperatura crítica 

supercondutora através da construção da conservação da entropia, dentro da faixa de 

temperatura em que a transição ocorre.  Nesta construção, a temperatura crítica 

supercondutora é definida de maneira que as áreas das regiões sombreadas na figura 33 

assumam o mesmo valor numérico.  O valor de Tc assim obtido para a amostra NbB – 

#2 como fundida é de 9 K, indicando uma boa concordância com Tc obtido através das 

medidas de ρ(T) (metade da transição supercondutora) e χ(T) (início da transição 

supercondutora). 
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Figura 33 - Calor específico da componente eletrônica da amostra NbB - #2. A construção da 

conservação de entropia é utilizada para definir a temperatura crítica, através das áreas sombreadas.  As 

linhas pontilhadas indicam os valores da constante de Sommerfeld obtida através do ajuste na região normal 

γn e a componente residual γres. 

 

A figura 33 também indica que o valor da razão Cele(T)/T assume valores 

essencialmente constantes na faixa de temperatura T > 9,2 K, com valor de γn, próximo 

do esperado.  No entanto, a teoria BCS prevê que, no limite de baixas temperaturas, o 

calor específico eletrônico decresça exponencialmente no estado supercondutor, 

assumindo valor essencialmente nulo nas vizinhanças de T = 0 K.  Tal previsão não é 

confirmada pelos dados apresentados na figura 33, mesmo entendendo que as medidas 

foram tomadas até ~ 1,8 K, uma vez que é observado o comportamento assintótico 

para um valor de entropia residual γres, com valor de ~ 1,32 10
-2 

mJ g
-1

K
-2

 , 

representado pela linha pontilhada na figura 33.  É importante ressaltar aqui que esse 

valor de entropia residual é muito próximo da constante γn obtida para o NbB na 

referência 80, que não apresenta fase adicional do tipo NbBss. 



98 

 

O salto no calor específico ΔCele(Tc)/Tc pode ser definido como o valor, em 

unidades de Cele(T)/T, da descontinuidade entre os estados normal e supercondutor, 

representado pela linha vertical com setas na construção de conservação de entropia 

indicada na figura 33.  Ao normalizar o valor do salto ΔCele(Tc)/Tc através da constante 

de Sommerfeld γn obtida através da análise do estado normal da amostra é obtida a 

relação adimensional ΔCele(Tc)/ γn Tc, cujo valor apresentado pela amostra de NbB – 

#2 como fundida é de ~ 0,18, correspondendo a apenas 12,5 % do valor esperado para 

supercondutores isotrópicos e homogêneos, conforme descrito na seção 2.2, pg. 28.  

Uma avaliação desse resultado envolve pelo menos duas hipóteses distintas: (i) que o 

gap de energia da fase supercondutora nessa amostra não seja isotrópico e possíveis 

pontos singulares na superfície de Fermi (em Δk) atuam no sentido de diminuir o valor 

de ΔCele(Tc)/γnTc.  Apesar desta suposição ser utilizada para explicar, por exemplo, um 

valor de ΔCele(Tc)/γnTc = 0,8 observado no composto MgB2 [106], no presente estudo 

não há outra observação experimental que suporte a hipótese de um gap anisotrópico 

na fase NbB; (ii) que o material é composto de mais de uma fase e aquela responsável 

pela transição para o estado supercondutor apresenta fração volumétrica pequena, 

indicando que a razão entre ΔCele(Tc)/Tc e γn pode assumir valores inferiores daquele 

esperado pela teoria BCS.  Esta última hipótese é sustentada pela presença de fases 

adicionais nas amostras estudadas, indicando que apenas uma das fases presente no 

volume da amostra é supercondutora e apresenta Tc ligeiramente inferior a 9 ~ K. Essa 

hipótese também suporta a observação de uma componente residual γres observada nas 

medidas de Cp(T).  Desta maneira, a constante de Sommerfeld obtida no estado normal 

γn seria composta por uma componente associada à fase supercondutora γs e outra 

relacionada com uma fase metálica, não supercondutora e que teria uma componente 

convencional γres em temperaturas tão baixas como 1,8 K , isto é, 



99 

 

γn = γs + γres.  Sendo assim, a razão γs/γn pode ser usada para uma estimativa da fração 

volumétrica supercondutora [107,108], cujo valor para amostra NbB – #2 é de ~ 9 %.  

No entanto, esta estimativa indicaria apenas um limite superior dessa fração, caso a 

componente supercondutora seja associada a fase Nbss, como discutido abaixo. 

Dados de calor específico como função da temperatura da amostra de Nb0,95B0,05 

foram obtidos para testar a hipótese (ii) indicada acima, uma vez que essa amostra 

também apresenta mistura das fases Nbss e NbB em seu diagrama de raios-X (veja 

figura 16, pg 60).  Porém, ao contrário das amostras de NbB, a fase majoritária dessa 

amostra Nb0,95B0,05 é aquela denominada de Nbss.  Os resultados de Cp(T) desse 

material são mostrados na figura 34, que apresenta também os dados obtidos sob 

influência de diferentes campos magnéticos externos.  Uma primeira observação 

acerca dos dados é a escala apresentada no eixo vertical, sendo uma ordem de 

grandeza maior que aquela observada na figura 32.  Utilizando o mesmo procedimento 

já descrito, valor da constante de Sommerfeld extraido dos dados é de 

 γn = 8,78 10
-2 

mJ g
-1

K
-2

, valor, como esperado, muito próximo daquele observado no 

Nb elementar.  Ao construir a conservação de entropia na transição supercondutora é 

obtida a temperatura crítica de Tc ~ 8,85 K e um valor do salto supercondutor de 

ΔCele(Tc)/γn Tc ~ 1,40.  Este último resultado indica que uma grande fração volumétrica 

do material em análise apresenta propriedades supercondutoras.  Estes valores, aliados 

com os dados apresentados nas figuras 32 e 33, indicam a correlação entre 

ΔCele(Tc)/γnTc (proporcional ao volume supercondutor) e o volume da fase Nbss 

indicado por medidas de difração de raios-X.  Sendo assim, como enfatizado nas 

seções anteriores, é possível inferir que a fase Nbss seja responsável pela 

supercondutividade observada nas amostras de NbB via medidas de calor específico. 
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Figura 34 - Resultados das medidas de calor específico da amostra Nb0,95B0,05.  A linha continua 

representa o ajuste feito na região normal da amostra.  Os dados obtidos sob campos magnéticos de 1 e 3 

kOe são indicados pelos triângulos e quadrados, respectivamente. 

 

Utilizando os dados de calor específico na presença de diversos campos 

magnéticos aplicados é possível construir um diagrama de fases HxT desses materiais, 

como mostrado na figura 35.  Comparando o comportamento de H(T) das amostras 

NbB – #2 e Nb0,95B0,05, apresentados na figura 35, nota-se uma grande similaridade 

entre as duas curvas, indicando que o estado supercondutor em ambas as amostras 

pode ter a mesma origem.  Para efeito de comparação, também é mostrado na figura 35 

os dados (H, T) obtidos para uma amostra de Nb na forma de lâmina.  O valor de 

Hc2(0) desses materiais foi calculado a partir da relação WHH no limite de 

supercondutores sujos, isto é, Hc2(0) = −0,695Tc(dH/dT)|Tc [109].  As linhas contínuas 

presentes na figura 35 representam a dependência do campo crítico superior com a 

temperatura ao utilizar a forma empírica, Hc2(T) = Hc2(0)(1− (T/Tc)
2
). 
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Figura 35 - Diagrama de fase H vs T obtido através das medidas de calor específico como função da 

temperatura sob a influência de diferentes campos magnéticos externos H.  As linhas contínuas representam 

a equação fenomenológica Hc2(T) = Hc2(0)(1-(T/Tc)
2) , com o valor de Hc2(0) sendo calculado pela formula 

WHH no limite de supercondutores “sujos”.  As barras de erro são associadas à largura da transição 

supercondutora. 

 

Para concluir a análise das propriedades termodinâmicas do composto NbB em 

baixas temperaturas, serão considerados outros dois conjuntos de medidas de calor 

específico Cp(T).  O primeiro deles se refere aos resultados obtidos para uma amostra 

rica em boro NbB1,2, que não apresentou transição supercondutora nos dados de χ(T) e 

cujo diagrama de raios-X indica somente a presença das fases NbB e Nb5B6.  Os 

resultados de Cp(T) obtidos nesse material confirmaram aqueles de χ(T), ou seja, 

nenhum pico ou salto em Cp(T) foi observado abaixo de ~15 K.  Os dados de Cele(T), 

obtidos nessa amostra de NbB1,2 através do procedimento descrito nos parágrafos 

anteriores, são mostrado na figura 36.  Este resultado reforça a hipótese de que o 

composto NbB não é responsável por propriedades supercondutoras nas séries aqui 
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estudadas e já sugerida com base nos resultados acima discutidos e em seções 

anteriores. 

Os resultados obtidos até o momento indicam fortemente que as propriedades 

supercondutoras observadas em diversas amostras aqui discutidas não são provenientes 

da fase NbB. Por outro lado, não atribuir propriedades supercondutoras abaixo de 9 K 

a essa fase NbB contradiz resultados indicados em diversos livros textos, incluindo a 

segunda edição da referência 37, reconhecida como um texto importante de nível 

introdutório à física da matéria condensada.  Sendo assim, no sentido de obter mais 

confirmações acerca desse ponto, medidas de calor específico Cp(T) em temperaturas 

tão baixas quanto T = 0,1 K foram conduzidas na amostra de NbB – #2 que indicou 

entropia residual.  Na verdade, as medidas de Cp(T) foram conduzidas na amostra de 

NbB – #2 que foi submetida ao tratamento térmico em 1100 °C por 150 h.  O resultado 

destas medidas, obtidas em um refrigerador de diluição do equipamento PPMS, pode 

ser verificado na figura 36, que apresenta a comparação da grandeza adimensional 

Cele(T)/γnTc como função da temperatura reduzida das diferentes amostras com 

composições nominais de NbB, Nb0,95B0,05 e NbB1,2.  Verifica-se que a magnitude de 

Cele(T) da amostra NbB – #2 decresce linearmente com o decréscimo da temperatura 

até os menores valores obtidos de T/Tc,  ~ 0,01, indicando a presença de uma 

componente residual do calor específico nesta região de temperatura.  Esse resultado 

suporta a hipótese de que a amostra NbB – #2 certamente é composta de uma fase 

supercondutora, provavelmente Nbss, e uma outra, não supercondutora e de 

comportamento metálico. 
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Figura 36 - Calor específico eletrônico normalizado pelo valor do calor específico do estado normal 

(γnTc) como função da temperatura reduzida do sistema. A linha continua vermelha indica o ajuste descrito 

no texto principal. 

 

Um ajuste dos dados de Cele(t)/γnTc da amostra NbB – #2 foi então efetuado ao 

utilizar tanto uma componente do tipo metálica, que introduz um termo linear com a 

temperatura, quanto outra supercondutora, aproximada pelo modelo α, descrito no 

final da seção 2.2.  Foi considerado que estas componentes são independentes, o que 

implica em assumir que não há interação entre os elétrons que irão formar o 

condensado e aqueles que continuarão no estado normal, como utilizado no modelo de 

dois fluídos.  A equação fenomenológica a ser ajustada é descrita por 
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onde x é a razão ξk/Δ(0) e δ(t) = 1,74(1-t)
0,5

. Além de α, o parâmetro w foi deixado 

livre no ajuste, sendo interpretado como o peso da componente não supercondutora, 

que pode ser associado à razão γres/γn.  Este ajuste pode ser entendido como aqueles 

tradicionalmente empregados em supercondutores com mais de uma banda [110,111], 

ao utilizar o fato que uma das bandas não é responsável pela ocorrência de 

supercondutividade no material em análise.  O valor ajustado do parâmetro w foi de 

~ 0,92 enquanto α = 1,97 foi obtido no mesmo ajuste.  O resultado da determinação 

estes parâmetros está indicado pela linha contínua e vermelha da figura 36, exibindo 

boa concordância com os resultados experimentais.  O valor de α = 1,97 é maior que 

aquele esperado pela teoria BCS (α ~ 1,76), indicando um possível acoplamento 

intermediário-forte na componente supercondutora da amostra.  De fato, o elemento 

Nb é um supercondutor com acoplamento elétron-fônon intermediário, conforme 

reportado anteriormente [112], sendo possível que a fase de Nbss também apresente 

esta propriedade.  A componente residual de Cp(T) é estimada como 

 γres = 1,33 mJ g
-1

K
-2

, através do valor obtido para w, mostrando boa concordância com 

a primeira estimativa de γres = 1,32 mJ g
-1

K
-2

 (veja figura 33).  Desta maneira é 

sugerido que, em primeira aproximação, γres seja relacionado com a constante de 

Sommerfeld da fase NbB, não supercondutora até temperaturas tão baixas quanto 

0,1 K, assim como observado anteriormente na referência 80.  Logo, a conclusão de 

que fase NbB não é supercondutora juntamente com seu valor estimado para a 

constante de Sommerfeld exibem ótima concordância com os resultados publicados 

anteriormente para uma amostra que não contém a fase secundária Nbss.  Desse modo, 

é possível entender os diferentes valores de γn, obtidos dos ajustes feitos nos dados de 

Cp(T) nas diferentes amostras de NbB e mostrados na tabela 6, uma vez que frações 
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volumétricas das fases supercondutoras presentes nas ligas estudadas deveriam 

corresponder a diferentes valores da componente supercondutora, expresso por γs. 

De posse das informações relativas aos materiais do sistema Nb-B pode-se 

prosseguir ao estudo das amostras substituídas com Zr.  Ao efetuar as medidas de 

Cp(T) nas amostras da solução sólida Nb1-xZrxB foram obtidos resultado similares 

àqueles apresentados acima para as amostras com estequiometria NbB.  Essas medidas 

foram conduzidas em amostras com 1 ≤ x ≤ 7,5 % at. Zr, onde algumas delas são 

apresentadas na figura 37, e todas sugerem a presença de uma componente residual 

γres, analogamente ao caso da amostra NbB - #2. 
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Figura 37 - Dados obtidos através de medidas de calor específico a pressão constante Cp(T) de amostras 

com diferentes concentrações de zircônio.  Todas os materiais apresentados na figura exibem a anamolia 

caracteristica da transição supercondutora. 

 

A tabela 7 apresenta os parâmetros obtidos através de ajustes nos dados de Cp(T) 

das diferentes amostras que foram analisadas através desta técnica.  Uma análise dos 

valores listados na tabela indica que γn varia de forma tímida através da série, 
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característica mais pronunciada nas amostras com 0 ≤ x ≤ 5 % at. Zr.  O mesmo não 

ocorre para os valores do salto em Cp(T) na transição supercondutora ΔCele(Tc)/γnTc.  

Uma explicação natural para esse tipo de comportamento, em analogia com o discutido 

acima, é assumir que a fase supercondutora nessa série é originária de soluções sólidas 

do tipo Nb1-yZry, cuja presença é confirmada pelos dados de difração de raios-X, 

indicando que uma maior/menor componente supercondutora γs nas amostras pode 

induzir um maior/menor valor de ΔCele(Tc)/γnTc, que por sua vez é proporcional à 

fração supercondutora, aproximada por γs/ γn. 

As temperaturas críticas Tc obtidas através da construção de conservação de 

entropia para as amostras de Nb1-xZrxB apresentam razoável concordância com aquelas 

observadas nas medidas magnéticas e elétricas, como pode ser confirmado pelos 

valores descritos na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Parâmetros obtidos através das medidas de Cp(T), ao analisar as diferentes amostras como 

fundidas da solução sólida Nb1-xZrxB. 

Nb1-xZrxB 

%at Zr γn (10
-2

 mJ/ g-K²) θD (K) Tc (K) ∆Cele/γnTc 

0 1,45 555 9 0,18 

1 1,44 558 9,5 0,59 

2 1,48 535 9,5 0,26 

2,5 1,48 527 10,4 0,36 

5 1,43 538 10,7 0,15 

6 - #2 1,62 484 10,8 0,64 

6 - #3 1,19 539 10,3 0,23 

7,5 1,22 532 10,4 0,27 

 

Vale ressaltar que o valores de Tc obtidos para as amostras Nb0,95Zr0,05B e 

Nb0,94Zr0,06B – #2 são similares à máxima temperatura crítica no sistema Nb1-yZry, que 

ocorre em y ~ 0,25.  Logo, uma amostra com composição Nb0,95Zr0,05 foi produzida 

para ser utilizada como referência.  Os resultados de Cp(T) desta amostra são similares 

àqueles apresentados na figura 34 e não serão discutidos aqui. Porém, é importante 
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citar que a transição supercondutora ocorre em Tc ~ 9,5 K nessa amostra com 

composição nominal Nb0,95Zr0,05, sendo que aquelas amostras Nb0,99Zr0,01B e 

Nb0,98Zr0,02B também indicaram Tc nesta região de temperatura. 

Através dos dados de Cp(T,H) é possível construir o diagrama de fases HxT desses 

materiais, conforme feito anteriormente para o caso do composto NbB.  A figura 38 

mostra os dados coletados através deste procedimento, comparando os pontos obtidos 

para amostra Nb0,99Zr0,01B com aqueles associados à amostra de Nb0,95Zr0,05, como 

indicado pela região sombreada.  Nota-se uma razoável concordância entre os dados 

das duas amostras, quando os erros na determinação da temperatura crítica são 

considerados. Neste mesmo diagrama são exibidos os dados obtidos para a amostra 

Nb0,94Zr0,06B, que ao ser comparada com os dados associados ao composto Nb0,77Zr0,23, 

retirados da referência 112, também mostram grande similaridade. 
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Figura 38 - Diagrama de fases HxT construído a partir da dependência do calor específico Cp(T,H) com 

a temperatura e campo magnético.  As regiões sombreadas são guias para evidenciar a similaridade entre as 

amostras, conforme discutido no texto.  *Os dados exibidos para a amostra de Nb0,77Zr0,23 foram retirados da 

referência 112. 

 

Desta maneira, levando-se em consideração tanto os dados de difração de raios-X 

quanto a análise feita nos dados de calor específico das amostras de NbB, a entropia 

residual juntamente com a dependência de Tc com o campo magnético externo indicam 

que a supercondutividade observada nas amostras de Nb1-xZrxB possa ser oriunda da 

solução sólida do tipo Nb1-yZry, presente em uma pequena fração volumétrica das 

amostras. 
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6. Conclusões 
 

O objetivo principal deste trabalho foi estudar a ocorrência de supercondutividade 

em soluções sólidas Nb1-xZrxB através da análise experimental e sistemática de suas 

propriedades físicas.  A temperatura de fusão do composto intermetálico NbB, da 

ordem de 3000 °C, limitou o número de técnicas disponíveis para a síntese destes 

materiais, sendo necessário produzi-los através da utilização de forno a arco voltaico, 

ao fundir os elementos primários Nb, B e Zr.  Todas as amostras produzidas por este 

método apresentaram perda de massa após o procedimento de fusão.  Apesar de alguns 

espécimes fundidos exibirem valores maiores que 99,5% de sua massa anterior à 

fusão, fases adicionais, em pequenas proporções, foram observadas nestes e na grande 

maioria dos compostos produzidos.  Nesse contexto, conclusões acerca das 

propriedades supercondutoras destes materiais não puderam ser obtidas de forma 

direta. 

Além das amostras cujos resultados foram apresentados neste trabalho, outras 

também foram caracterizadas e analisadas, totalizando um conjunto com 

aproximadamente 25 amostras somente no sistema Nb-B, número que alcança ~ 40 

quando amostras onde o Nb é parcialmente substituído pelo Zr são consideradas.  

Através das caracterizações das propriedades físicas deste conjunto de amostras foi 

possível tirar algumas conclusões relevantes acerca do sistema Nb1-xZrxB: 

 Todas as amostras fundidas cujos reagentes iniciais apresentavam razão 

(Nb1-xZrx)/B = 1 indicaram uma pequena fração volumétrica das fases Nbss 

ou Nb1-yZry, que foram estimadas como menores que 7 % em volume 

através de medidas de difração de raios-X. 

 Não foi possível identificar a presença da fase Nbss em algumas amostras 

ricas em boro do tipo NbB1+x, quando os resultados de difração de raios-X 
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são considerados. Esse fato que pode ser atribuído a ocorrência da solução 

sólida em regiões muito pequenas e morfologicamente espaçadas na 

matriz majoritária dos espécimes. 

 O limite de solubilidade de Zr na estrutura cristalina ortorrômbica 

 Nb1-xZrxB, com grupo espacial Cmcm, parece ocorrer em concentrações 

entre 7,5 e 10 % at. Zr. 

 Praticamente todas as amostras produzidas apresentaram propriedades 

supercondutoras, com a exceção àquela com composição de partida Nb5B6 

ou NbB1,2.  As transições supercondutoras largas, ocorrendo em uma 

ampla faixa de T nos dados de χ(T) e Cp(T) indicam que as amostras não 

apresentam alto grau de homogeneidade. 

 A fração volumétrica supercondutora, estimada através dos resultados de 

χ(T) sob H = 5 Oe em amostras maciças, é da ordem de, no máximo 

23 % em volume, valor esse observado na amostra NbB - #2.  Esta 

estimativa se mantém na faixa de 25% em volume na composição nominal 

Nb0,99Zr0,01B, enquanto que em amostras com substituição de Zr maiores 

que 10 % at. tal fração volumétrica supercondutora decresce e atinge 

valores tão baixos quanto 2% em volume. Esses valores são incompatíveis 

com os dados de difração de raios-X se a supercondutividade é originária 

da fase NbB. 

 O salto no calor específico é muito tímido em amostras do tipo Nb1-xZrxB, 

muito menor que aquele observado em materiais supercondutores com alta 

fração volumétrica da fase ordenada. 

  Uma componente residual, no limite de baixas temperaturas, para a 

contribuição da entropia via medidas de Cp(T) foi observada em todas 



111 

 

amostras avaliadas, indicando a presença de mais de uma fase nos 

materiais avaliados 

 As transições supercondutoras também foram confirmadas em todas as 

amostras da série Nb1-xZrxB através de medidas de R(T), onde estados de 

resistência elétrica nula foram observados. 

 A substituição parcial de Nb por Zr na solução sólida Nb1-xZrxB resulta 

em alterações em Tc, alterações essas similares àquelas observadas na 

solução sólida Nb1-yZry.  Outro efeito da substituição é um aumento da 

intensidade do acoplamento elétron-fônon, indicado por Hc2(0), aumento 

que também ocorre nas ligas Nb1-yZry. 

As conclusões listadas acima, obtidas das caracterizações de dezenas de amostras, 

apresentam concordância somente se o composto NbB não seja classificado como um 

supercondutor, ou seja, a supercondutividade observada nas amostras de Nb1-xZrxB 

estaria associada a fases minoritárias e supercondutoras do tipo Nbss e Nb1-yZry.  

Dentre os resultados que sustentam essa afirmativa, a ausência da transição 

supercondutora na amostra de NbB1,2 deve ser primariamente considerada. Aliado a 

esta última, pode-se citar a excelente concordância entre a componente residual de 

entropia observada na amostra NbB - #2 e a constante de Sommerfeld determinada 

para o composto NbB produzido por sinterização e que não apresentou, segundo os 

autores, a fase secundária Nbss.  Nesse contexto, também é considerada a correlação 

bastante precisa entre a magnitude do sinal diamagnético do estado supercondutor e a 

intensidade da reflexão de Nbss (ou Nb1-yZry) nos diagramas de difração de raios-X, 

aliada a morfologia do tipo esqueleto da precipitação das fases Nbss e Nb1-yZry, 

proporcionando caminhos percolativos para o estabelecimento do estado de 

resistividade nula nos materiais estudados. 
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Ao considerar que a supercondutividade verificada neste conjunto de amostras 

tenha origem na fase Nbss é necessário avaliar os seguintes pontos: (i) A estimativa, 

feita através dos dados de magnetização, de que a amostra maciça NbB - #2 apresenta 

20% de seu volume supercondutor, é incompatível com a fração volumétrica de 

aproximadamente 3% da fase Nbss estimada via ajustes nos dados de difração de raios-

X, ao utilizar o método Rietveld.  No entanto, é necessário considerar que a magnitude 

do sinal diamagnético utilizada na estimativa da FVS associada a um forte 

acoplamento entre regiões supercondutoras dispersas, via efeito de proximidade, pode 

resultar em valores superestimados de volume supercondutor. Por sua vez, a 

ocorrência de um efeito de proximidade robusto é indicada através das comparações de 

medidas de χ(T) entre amostras maciças e pulverizadas, onde diferenças de duas 

ordens de magnitude no sinal magnético foram observadas. (ii) Outro aspecto 

intrigante nesse estudo está associado ao fato que uma pequena fração volumétrica de 

Nbss contida na amostra NbB - #2, entre outras, possa resultar na transição 

supercondutora para o estado de resistência elétrica nula nos respectivos dados de 

R(T).  Neste caso, a microestrutura deste material confirma que há canais de 

percolação, constituídos da fase Nbss na forma de estrutura de esqueleto embebida em 

uma morfologia onde a fase NbB é claramente majoritária.  Desta maneira, é possível 

associar um caráter filamentar a supercondutividade observada nos dados obtidos de 

R(T). (iii) Os resultados de calor específico indicam que a fração volumétrica 

supercondutora, estimada a partir da componente residual , não deve ser maior que 

8% nesta amostra, fração esta mais próxima daquela estimada para a fase Nbss, ~ 3%, 

através dos dados de difração de raios-X. 

Estas considerações feitas para amostra NbB - #2 têm apenas função 

demonstrativa, uma vez que estes pontos podem ser verificados em outras amostras de 
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NbB/Nb1-xZrxB (estas últimas, no entanto, não tiveram suas microestruturas 

analisadas).  Desta maneira, é possível afirmar que o composto NbB não é 

supercondutor, apesar de descrito como tal em alguns artigos/livros-texto.  A mesma 

conclusão é indicada para as soluções sólidas Nb1-xZrxB, onde a supercondutividade 

observada é certamente relacionada com a ocorrência da fase adicional do tipo 

Nb1-yZry. 

 

7. Atividades Futuras 
 

Independentemente da quantidade expressiva de amostras produzidas e de 

resultados experimentais obtidos nesse estudo é possível sugerir algumas atividades 

futuras para a completeza desse trabalho de investigação.  A primeira delas, sendo 

plausível, é a obtenção de amostras de fase única de NbB, tarefa que não foi possível 

de ser realizada até o presente momento.  Para isso, seria importante sintetizar 

amostras de NbB utilizando uma mistura de pós de Nb e B, mistura essa que seria 

então sinterizada em atmosfera de Ar ou vácuo e em temperaturas tão altas como ~ 

1600-1700 °C. Esforços estão sendo feitos nesse sentido e espera-se que essas 

amostras possam ser obtidas em um breve intervalo de tempo. 

Acerca do ponto descrito acima, tentativas foram conduzidas no sentido da 

produção da fase NbB, monofásica, utilizando a técnica de spark plasma sintering. 

Nesse sentido, pastilhas de NbB, feitas com pós de Nb e B foram sinterizadas em 

vácuo e em temperaturas da ordem de 1500 °C por intervalos de tempo de ~ 5 minutos. 

Os resultados não foram satisfatórios e as amostras apresentaram, além da fase NbB, 

fases adicionais e certamente indesejadas para estudos como o conduzido aqui. 

Uma outra alternativa seria a síntese de monocristais da fase NbB, como 

apresentado e discutido na referência 73, onde os autores sustentam sucesso no 

crescimento de monocristais da fase utilizando o método do fluxo.  Nesse caso, o fluxo 
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utilizado foi o do Cu elementar.  Apesar das eventuais propriedades supercondutoras 

da fase não serem discutidas na referência citada, foi argumentado que o método 

utilizado é eficiente na produção dos monocristais desejados.  Estudos estão em 

andamento no sentido de produzir monocristais de NbB utilizando o procedimento 

descrito pelos autores.  Por outro lado e com base no diagrama de fase mostrado na 

página 34 esta tarefa certamente merecerá estratégias específicas para o crescimento de 

monocristais de NbB. 
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