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The normal state (T > TJ of the high Te superconducting YBa2CuJ06+x was studied. The NMR

and NQR techniques were employed in order to investigate the static and dynamic responses of

the electronic spin system as function of temperature, for the following oxygen contents:

x = 0.5 (crystal 1), 0.92 (crystal 2), 0.94 (crystal 3) e 1.0 (crystals 4 and 5). Focusing various

nuclear sites the NMR could give a more rich information of the dynamical susceptibility,

X(q,ffi), probing different regions of the Brillouin Zone (ZB). With 170(2,3) and 89y sites the BZ

center, q:: 0, was studied, while with the Cu(2) site it was the BZ extreme, (q:: QAF)' that was

investigated.

In crystal I we have compared the NMR of the Cu(2), 0(2,3) and Y sites. From the comparison

between the Y and 0(2.3) magnetic hyperfine shift we have extracted the orbital contributions
and the Y hyperfine coupling tensor. The ratio between the 0(2,3) and Y nuclear spin lattice
relaxation rate was found to be temperature independent, and its value was in fair agreement with
what it was expected theoretically from the coupling constans within the picture of the Mila-Rice
hamiltonian. Problems such as the field intensity dependence of the spin-lattice -relaxation rate (T I'

I) and the anisotropy of the static susceptibility where investigated in crystal 2. Above Tc, for the

Cu(2) site, we have not found any field dependence of TI. Our results on the Y site indicate an
anisotropy of both the static susceptibility and the Y coupling tensor.

An extensive comparison between the NMR and the Inelast~c Neutron Difusion (IND) results was
done in the very same samples, crystals 2 and 4. In accordance to neutron data a gaussian model
for X"AF( q,ro) is proposed, in which the coherence length ~ was fixed by the IND results in crystal
2. Analysing the Cu(2) nuclear spin-spin relaxation rate, 63(T2J·l, as function of this model, we
have extracted the staggered susceptibility X'(q=QAF) in absolute units, finding a Stoner factor X
'( q=QAF) / X'( q=O) ~ 10. From the analysis of 63(T1T)·l together with 63(T2J·l we have obtained
the AF characteristic energy, rAF ::::l 30meV, in excellent agreement with IND. These results
provided us a powerfull meth,od to evidence the opening of a spin pseudo gap, exclusively from
the NMR results. A consistent picture arised from the comparison between IND and the Cu(2)
NMR. In contrast, it is hard to explain the Y and, specially, the 0(2,3) results within this same
picture. The theoretical alternatives to this puzzle are discussed.

The whole set of results we have obtained led us to propose a NMR based phenomenological
phase diagram for the normal state of the supercondueting YB~CU306+x, covering from the
underdoped regime to the overdoped regime, passing through the optimal doping.



Nesta tese investigamos 0 estado normal (T > Te) dos YBa2CuJ06+x supercondutores de alto Te.

As tecnicas da RMN e RQN foram empregadas para estudar as respostas estatica e diniimica do

sistema de spins eletronicos em fun~ao da temperatura, para diversas concentra~oes de oxigenio:
x = 0.5 (cristal I), 0.92 (cristal 2), 0.94 (cristal 3) e 1.0 (cristais 4 e 5). Focalisando diferentes
sitios nucleares a RMN pode fomecer uma informa9iio mais rica da susceptibilidade dinamica, X
(q.ffi), abrangendo diferentes regioes da Zona de Brillouin (ZB). Com os sitios do 170(2,3) e do
X9Y sensoreamos a regiao proxima ao centro do ZB, q == 0, enquanto que com 0 sitio do Cu(2)
exploramos 0 extrema do ZB, (q == QAF)'

Foi realizado urn estudo comparativo da RMN dos sitios do Cu(2), do 0(2,3) e do Y sobre 0

cristal 1. Da compara~ao entre os deslocamentos hiperfinos magneticos do Y e do 0(2,3)
extraimos as contribuiyoes orbitais e as constantes de acoplamento hiperfino do Y. A razao entre
as relaxayoes spin-rede do 0(2,3) e do Y mostrou-se independente da temperatura, e proxima do
esperado teoricamente a partir das constantes hiperfinas no cenario do hamiltoniano de Mila e

Rice. Questoes como a dependencia da taxa de relaxayao spin-rede (T1-I) com a intensidade do
campo e a anisotropia da susceptibilidade estatica de spin foram estudadas sobre 0 cristal 2.
Acima de Tc, para 0 Cu(2), nao foi encontrada nenhuma dependeucia de T1 com a intensidade do

campo. Os resultados sobre <> Y indicam uma anisotropia da susceptibilidade e do tensor de
acoplamento hiperfino.

Vma extensa comparayao entre os resultados da RMN e da Difusao Inellisica de Neutrons (DIN)
foi realizada sobre as mesmas amostras (cristais 4 e 5), ~ato inedito ate entao. Propoe-se urn
modelo gaussiano para X"~q,o», compativel com as experieucias de neutrons, no qual 0

comprimento de correlayao ~ foi fixado pelos resultados da DIN sobre 0 cristal 2. Analisando a
relaxayao spin-spin do Cu(2), 63(T2J-I, em funyao deste modelo, extraimos a susceptibilidade
estatica X'(q=QAF) em unidades absolutas e encontramos urn fator de Stoner
X'(q=QAF) / X'(q=O) ~ 10. Da anlilise conjunta de 63(T1T)-1 e 63(T2J-I obtivemos a energia
caracteristica das flutuayoes AF, rAF:::::30meV, em excelente acordo com a DIN. Estes mesmos
resultados permitiram evidenciar, exclusivamente atraves do RMN, quando ocorre a abertura de
urn gap de spin. Neste trabalho mostramos que resultados da DIN sao compativeis com a RMN
para 0 sitio do Cu(2), porem, serlas dificuldades sao encontradas para explicar os resultados sobre
os sitios do Y e, principalmente, do 0(2,3). As altemativas para este problema saG discutidas.

Os resultados obtidos nesta tese levaram ao estabelecimento de urn diagrama de fase, segundo a
RMN, do estado normal dos YB~C~06+X supercondutores, cobrindo do regime sub-dopado ao
regime sobre-dopado, passando pela composiyao de dopagem otima.
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Introdu~ao

o tema desta tese e a Ressonancia Magnerica Nuclear (RMN) em supercondutores de

alto Tc (HTCS, do ingles). Desde 0 aparecimento da supereondutividade a alto Te nos oxidos de

cobre, em 1986, muitas questoes foram colocadas:

CD0 que SaD estes materiais HTCS?

(2) Qual 0 papel do magnetismo neles?

(J) Por que Tc e alto?

® Por que 0 cobre e especial?

Ainda nao ha uma resposta definitiva para qualquer destas questoes. Elas tern sido a

motiva9ao de um monumental esfor90 de pesquisa, que ja tern dado rnuitos frutos, e no qual a

tecnica de RMN contribui destacadamente.
Urn dos principais trunfos da RMN e 0 de vir formando urn conjunto de resultados

coerente e de qualidade sobre urn amplo espectro de materiais HTC. Esta tese insere-se neste

contexto. Estudamos minuciosamente a familia dos YB~CU306+x, realizando medidas de RMN e
RQN em 5 monocristais com conteudo de oxigenio na faixa onde ocorre a supercondutividade
(0.4<)($1).

Como entendemos. que e preciso primeiro elucidar 0 estado normal peculiardestes
materiais, concentramos nossos estudos na faixa de temperatura T > Tc' Com este objetivo
procurou-se obter urn conjunto de dados 0 mais completo possivel focalizando a RMN dos
diversos nucleos importantes (63Cu, 170 e 89Y).

Para compreender melhor 0 papel do magnet~smo colaboramos com 0 grupo de
neutrons do Dr. 1. Rossat-Mignot (Grenoble-Saclay(Fran~a» realizando, de forma inedita,
medidas nos mesmos cristais. A compara~io das tecnicas de RMN e neutrons foi urn dos temas
principais deste trabalhQ. As mudan~as na dinimica dos spins em fun~ao da dopagem foram
exaustivamente investigadas e caracterizadas sob 0 ponto de vista da RMN para a familia dos

YB~C~06+x' Sob este aspecto uma aten~io especial foi dada ao debate sobre a abertura de urn
gap de spin no estado normal das composi~oes menos dopadas.

Neste ponto 0 leitor inexperiente na area questionara: "Qualo interesse do estado
normal dos supercondutores de alto Tc?" 0 estudo do estado normal possui urn duplo objetivo.
o primeiro e referente as propriedades anomalas observadas acima de Tc: "serio estas anomalias

. gerlrls destes materias? quais silo suas causas?" Em segundo lugar, ha neste materiais 6xidos de
cobre urn mecanismo, anida desconhecido, que leva ao alto TC' Ora, e no estado normal que sao
encontradas as condi~oes precursoras fundamentais e as intera~oes que levam a
supercondutividade. Portanto, nao e espantoso ouvir dos mais renomados fisicos (Anderson,
Schrieffer, Pines e outros) que 0 estado normal destes materiais e mais interessante do que 0

estado supercondutor. 0 estado normal destes materiais apresenta-se como urn cenario



totalrnente novo dentro da fisica do estado solido, para 0 qual qualquer descri~ao teorica e hoje

incompleta. Por sua vez. 0 estado supercondutor e bern rnais canonico sendo suas particularidades

compreendidas como decorrentes do alto Tee da estrutura destes materiais. Podemos dizer que

no estado supercondutor as propriedades sao mais evidentes ernbora tarnbem apresentem

novidades. as problemas da dinamica de vortices e da fusao da rede de vortices presentes no

estado supercondutor estiio apoiados numa base teorica rnais consistente, cujos progressos tern

prornovido urn nipido avan~o deste campo. No estado normal hli uma obscuridade bern maior,

pois, ele e realmente mais complexo do que 0 conhecimento estabelecido pode explicar. Diversas

sao as abordagens teoricas propostas mas todas tem sucesso apenas parciaL de modo que a

polemica e muito grande e um consen\lo ainda nao e vislumbrado. Neste contexto as excita\loes

de baixas energias, reveladas pelos resultados das tecnicas de ressonancia e neutrons,

permanecem sem uma explica\lao definitiva, consistuindo um teste fundamental para as teorias

propostas.

o leitor encontrara nos capitulos que se seguem uma apresentacrao detalhada deste
trabalho. Por entender que a literatura e muito vasta e dispersa, sendo ainda um assunto novo que
carece de abordagens introdut6rias, procurei oferecer nest a tese 0 maximo de informa\lao possivel
ao leitor. Para este fim muitos i6picos foram abordados. A RMN foi discutida em maior detalhe,
enquanto que a supercondutividade e 0 fenemoneo do alto Tc foram apresentados de forma mais

. generic a e ampla. Apresento agora a organizacrao desta tese:
Capitulo 1: "Supercondutividade". Uma nipida revisao sobre 0 fenomeno da supercondutividade e
feita, destacando tanto alguns aspectos te6ricos blisicos como 0 hist6rico da evolu9aO da area.
Capitulo 2: "Ressonancia Magnetica Nuclear". Trata-se de urn extenso e bastante detalhado
capitulo que interessara sobretudo ao especialista em ressonancia. 0 sentido deste capitulo e
dissecar 0 maximo os aspectos te6ricos envolvidos nos experimentos de ressonancia realizados
nos supercondutores de aho Tc, que nao sio triviais. Em resumo 0 objetivo e cobrir urn pouco da
carencia de explica90es e referencias na literatura desta area. Destaco que neste capitulo 0 leitor
encontrara, entre outros t6picos, discussOes sobre: os efeitos de quadrupolo, a formula9ao de
Moriya para a relaxa9ao spin-rede e 0 formalismo de spins ficticios para calcular as leis de
decaimento e a contribui9ao de T 1 a T2. Em particular os desenvolvimentos atraves do
formalismo de spins ficticios sio ineditos.
Capitulo 3: "Supercondutores de alto Te". Os supercondutores de alto Tc saD introduzidos
destacando sua estrutura, 0 diagrama de fase e alguns resultados experimentais ilustrativos de sua
complexidade. 0 objetivo aqui e destacar os aspectos inconvencionais dos 6xidos de cobre
supercondutores, que suscitam 0 grande interesse pelo seu estado normal (T>Tc)'

Capitulo 4: "Excitacroes Magneticas nos HTCS". 0 magnetismo presente nos HTCS e abordado
em detalhe. Os principais resultados das tecnicas de neutrons e ressonancia magnetica saD
revisados. 0 hamiltoniano basico para descrever os resultados de ressonancia nos HTCS,



proposto por Mila e Rice, e introduzido. Finalmente san apresentadas as principais linhas teoricas

que procuram explicar 0 papel das excita90es magneticas nos oxidos de cobre supercondutores.

Capitulo 5: "Amostras e Detalhes Experimentais". Sao apresentadas as amostras monocristalinas

estudadas e algumas de suas particularidades. 0 aparato experimental e descrito e os diferentes

tipos de experimentos san comentadas.

Capitulo 6: "Resultados". Os resultados experimentais san descritos e comentados.

Capitulo 7: "Analise e Discussao dos Resultados". Os resultados sao analisados sob diversos

aspectos. A compara9aO entre os resultados sobre os sitios do itrio e do oxigenio planar permite

discutir a anisotropia da susceptibilidade estatica de spin, determinar as constantes de

acoplamento hiperfino e os deslocamentos hiperfinos orbitais. Os resultados de RMN san

comparados, pela primeira vez, aos da difusao inelastica de neutrons sobre os mesmos cristais. A

interpreta9ao dos resultados de ambas as tecnicas mostrou-se coerente, em primeiro lugar

evidenciando a abertura de urn pseudo gap de spin acima de Tc nas composi~oes subdopadas, e
tambem levando a constru~ao de urn modelo gaussiano para a susceptibilidade dinimica,
x.( q,ro). Com este modelo, onde 0 comprimento de correla~ao independe da temperatura, a
susceptibilidade estatica da sub-rede ("staggered"), x.'(QAF), e a energia caracteristica das
flutua~oes antiferromagneticas, rAF, foram calculadas a partir do tempo de relaxa~ao spin-spin,

T2g' e da analise conjunta de TIe T2g do cobre planar. Os tempos de relaxa~ao spin-rede, dos
sitios de itrio e cobre e oxigenio planares, foram calculados teoricamente em fun~ao do modelo
gaussiano e do hamiltoniano de Mila e Rice. A discrepancia entre a teoria e a experiencia para 0

sitio do oxigenio e importante e as implica~oes te6ricas sio discutidas. Finalmente, 0 conjunto
dos resultados de RMN obtidos levaram ao estabelecimento de urn diagrama de fase
fenomeno16gico, no qual a passagem do regime subdopado ao sobredopado, passando pela
dopagem 6tima, e detalhadamente caracterizada.
Capitulo 8: "Conclusio". As principais conclusOes sio resumidas e algumas perspectivas para as
pesquisas futuras sao sugeridas.



CAPiTULO 1.

Su percondutividade

No inicio seculo XX a fisica dos estados mais fundamentais da materia condensada

pode ser investigada gra¥as ao dominio das tecnicas de obten¥ao de muito baixas temperaturas,
chamada criogenia. 0 fisico holandes Kamelingh Onnes foi 0 pioneiro na liquefa9ao do gas nobre

Helio, no desenvolvimento da criogenia, e na aplica~ao destas tecnicas ao estudo das
propriedades da materia. Em 1911, quando investigava a resistividade dos metais a baixas

temperaturas, Onnes fez a surpreendente descoberta de que 0 mercUrlo simplesmente niio
apresentava mais resistencia a passagem de corrente eletrica abaixo de 4.2K (exatamente a
temperatura do Helio liquido). ~ este fenomeno Onnes deu 0 nome de supercondutividade numa
alusiio obvia ao fenomeno observado (figura l.a).

Nos anos subsequentes a supercondutividade foi descoberta em outros elementos
metalicos, dos quais 0 niobio possui 0 mais alto Te de 9.2K (descoberto em 1930). Um fato
notavel era que os metais nobres e os magneticos niio se tomavam supercondutores.

o proprio Onnes observou que a supercondutividade era instavel a aplica~iio de
pequenos campos magneticos, mas foi somente em 1933 que Meissner e Ochsenfeld descobriram
que os supercondutores expulsam 0 campo magnetico de seu interior (figura l.b). Este efeito, que
leva 0 nome dos seus decobridores, revela que 0 supercondutor e urn diamagneto perfeito. No seu
interior B = (H+41tM) = 0, e uma vez que M = X.H ::::>X.= -l/41t.

o efeito Meissner levou ao primeiro avan~o no sentido da descri~iio teorica da
supercondutividade atraves do chamado modelo de London, proposto por F. e H. London em
1935. 0 modelo e bem simples e parte do reconhecimento de que 0 supercondutor niio e urn
condutor perfeito. Isto e facilmente verificado, pois, da lei de Ohm E = p J decorre que nurn
condutorperfeito p = 0::::>E == 0 . Neste caso a lei de Faraday V x E = -{l/c}CB/i't reduz-se a
OB/ it' = 0, contrariando 0 que e observado no efeito Meissner. De fato, no interior do

supercondutor a uma temperatura T < Te B e simplesmente nulo se 0 campo niio for maior do que
urn certo valor critico Be, enquanto que no condutor perfeito a Lei de Faraday modificada diz que
ocampo seria nulo no seu interior somente se ele fosse resfriado em campo nulo.



Capitulo I.

a) b)

Figura 1- a) Dependencia em temperatura da resistividade num metal. b) Expulsiio do campo
magnetico (fraco) do interior de urn supercondutor

o modelo de London segere a coexistencia de dois fluidos condutores: 0 normal e 0

supercondutor. Introduzindo uma densidade de corrente supercondutora J = nJ e v J ,

m dv J = eE ~ dJ = nJe
2

E .
dt dt m

Usando entio a lei de Faraday estabelece-se a chamada equa~io de London,

VxJ+nJe20=O ou _V2J+(41Z1lJe2=A-2JJ~O ou J=_nJe
2

A. 1.2.
me me2 me

A segunda forma acima e derivada aplicando 0 rotacional e usando a eq. de Maxwell
V x E = -( Ife) iII/ a, enquanto que a terceira forma e obtida usando que V x A = B e

V . A = O. A equa~io de London leva ao efeito Meissner, define 0 comprimento de London ou
de penetra~io do campo A, e relaciona a corrente supercondutora ao vetor potencial A. Portanto,
ocampo magnetico penetra num supercondutor decaindo exponencialmente no seu interior,
sendo A. a distincia caracteristica ate onde B * o.

Na mesma epoca, em 1934, Gorter e Casimir haviam tratado a termodinimica dos
supercondutores. Pippard, em 1950, introduziria 0 conceito de distincia de coerencia vindo mais
tarde a aprimorar a teoria de London. Porem, foram os russos V. Ginzburg e L. Landau (G- L)
que em 1950 propuseram uma poderosa teoria fenomenologica para a supercondutividade que
englobava todas as abordagens anteriores. A ideia de G-L era extender 0 conceito de quebra de
simetria, que ocorre por exemplo nas transi~oes magn6ticas, a transi~io supercondutora. Este
conceito e um dos pilares da fisica modema e deriva da teoria das transi~oes de fase de segunda
ordem de Landau, que e absolutamente geral 0 parametro de ordem na teoria de G-L e uma
fun~io complexa If/(r) = I 'I'lel

tp(r) de tal forma que Iwl;l!:(=)O se T«»Tc• 0 leitor interessado

encontrara um desenvolvimento detaJhado da teoria de G-L no recente livro de Cyrot e Pavuna1



ou nas monografias chissicas de Tinkham2 ou Lynton3, A seguir apresentarei uma nipida revisao
destacando alguns resultados basicos.

A teoria de G-L parte do principio de que a energia livre do SC pode ser expandida

em sene de potencias como

Gs(T) = G,(T)+ ~ '11'+~I'I1' + ~ ( -itlV -; AH
aoc(T-T..) e [J=cte'

A minimiza93.0da equa93.0 acima com rela93.0a \jJ e a A conduz as duas equa90es de

1 ( Q)2- -inV - - A lfI+ alfl+ ~ ~2 lfI = 0
2M c

n2A 4JZ'J 2 JZ'iQn [ on V oJ 4JZ'Q2
v = -- = -- 'If V'lf-'If 'If +--A

e me me2

Considerando por exemplo a primeira equayao de G-L na ausencia de campo
magnetico e de gradientes, obtem-se que l'VoI2=-aljJ (0 sub-indice "0" indica H = 0). Uma vez
que aplicando urn campo critico l\: 0 supercondutor transita para 0 estado normal,

G, (T) - G, (T) = - 2~ = H~~) => H, (T) oc 4n{r - 1;)p-' (r < r,) . 1.5.

Da segunda equayao de G-L, se a dependencia em r de 'V(r) vier exclusivamente da
fase q>(r) podemos reescreve-la como

J=I'l/oI2[1iQVrp-~A]. 1.6.
M· Me

Aplicando 0 rotacional e usando que 0 VxVlp= 0, chega-se a equayao de London:

J::: -~A -2 A onde A -2= 4JZ{tl '1/01
2

1.7.
4Jr' 0 0 me2

Onde identifieamos l'Vol2 = ns . Note que obtivemos igualmente que /"'0 oc l'Vol-1ex:
(T- Tctl/2. Entretanto a eq.1.6 contem urn termo a mais que a eq. de London, 0 qual impliea na
quantizayao do fluxo magnetico no interior de urn anel supereondutor. E fllcil chegar a este
resultado, bastando fazer a integral de linha da equayao acima para urn circuito fechado no

interior do supereondutor (onde J == 0). Apos urn clilculo simples obtem-se que 0 fluxo no interior
do anel e dado por <1> = n <1>0 onde n e urn inteiro e <1>0 = hc / (Q=2e) e urn quantum de fluxo
magnetico.

A teoria de G-L explicava toda a fenomenologia ate entao observada nos
supercondutores e ainda introduzia 0 comprimento de coerencia ~(f) = Ii (2M lal)-l/2 (diferente
daquele de Pippard) e predizia a existencia de dois tipos de supereondutores. 0 eomprimento de
coerencia ~ mede a distincia sobre a qual 0 parametro de ordem 'V(r) varia quando 0 sistema e
perturbado. Pela teoria de G-L os comprimentos ~ e /..,variam com a temperatura segundo



(T-TJI: (para T<TJ. portanto a razao entre os dois K ='A /; independe de T. sendo charnada de
pariimetro de G-L. Pode-se relacionar ~(T), 'A.(T)eo campo critico

Hc<T)A(T);(T) = <Do/2Jrfi . 1.8.

Foi 0 tambem russo A. A. Abrikosov, em 1957, quem descobriu a possibilidade de
existirem 2 tipos de supercondutores. Os SC do tipo I expulsam completamente 0 fluxo
magnetico do seu interior; e 0 do tipo II, no interior do qual a expulsao do fluxo e apenas parcia~
admitem a penetra9ao de vortices de fluxo magnetico resultando no chamado estado misto. A
magnetiza9ao no interior do SC como fun9ao do campo para os dois tipos de supercondutores e
mostrada na figura 2. A ocorrencia de urn tipo ou outro de supercondutividade decorre da teoria
de G-L que admite uma so1u9ao 1\jI!;tO se B<Bc2 onde,

B (T) - <Do
,2 - 2:r~(T)

Da primeira relalj:ao acima observamos que medindo 0 campo critico Bc2(T) obtem-se
diretamente ~(T). Na segunda relalj:ao, se K < 1/.J2 ~ Be2 < Be , ou seja, 0 campo critico Be2

sera inferior ao campo critico termodinamico, e 0 supercondutor e do tipo I. Caso contrario, se
K > 1/J2 ~ Be2 > Be e a supercondutividade sera do tipo II. 0 que acontece de diferente nos

dois tipos de SC e que se A>;~, custara para 0 supercondutor menos energia deixar 0 fluxo
penetrar do que expuisa-lo mantendo a supercondutividade.

Estado
Meisser

Be

Estado
Meisser

Bel Be

Ocampo critico Bc1(T) e aquele abaixo do qual a expuIsao do fluxo e completa, que
naturalmente esta associado a energia necessaria para introduzir urn v6rtice de fluxo <1>0'

Bel (T) = 47Z'~o(T) In K • 1.10.

Pode-se relacionar os campos criticos, atraves das equalj:oes 1.9-10,
BclBe2

= B; InK. 1.11.

A relalj:ao acima explica porque quanto maior for Bc2(T), menor e Bc1(T). Cabe
adiantar aqui que os materiais 6xidos de cobre HTC sao os que possuem os mais elevados Bc2(T)

dentre os supercondutores conhecidos.



2. A TEORIA MICROSCOPICA DA SUPERCONDUTIVIDADE (BCS)

A teoria microsc6pica da supercondutividade foi proposta em 1957 pelos americanos

1. Bardeen. L. Cooper e R. Schrieffer, sendo conhecida como ateoria BCS4. 0 fundamental desta

teoria foi mostrar que urn sistema de fennions pode ser levado a condensa9ao em pares coerentes
(chamados pares de Cooper) por uma intera9ao atrativa entre os fennions. Como ressalta

Schreiffer5 a teoria BCS diz respeito a condensa9iio de pares, enquanto que 0 mecanismo BCS

refere-se ao caso particular no qual a intera9ao atrativa entre os eletrons se da via ffmons, que se
aplica bem aos supercondutores convencionais. Esta e uma distin9ao importante que deve-se ter
em mente ao discutir a supercondutividade, pois a teoria BCS e sempre valida, 0 que nao e

verdadeiro para 0 mecanismo via «mons. Em outras palavras 0 mecanismo que leva it forma~ao
dos pares de Cooper pode ser via mnons ou via outras excita90es element ares. Este e sem duvida
um dos pontos polemicos suscitados pelos HTCS para os quais, ao que tudo indica, 0 mecanismo
nao e via ffmons.

Nao caberia aqui desenvolver em detalhe a teoria BCS, podendo 0 leitor referir-se
tanto ao artigo original como as monografias dedicadas a supercondutividadel.2.3.4.6.7. Lembrarei

no entanto alguns pontos fundamentais Ii compreesao do fenomeno. 0 passo inicial foi dado por
Cooper quando ele descobriu que os pares de eletrons (kt, -k.IJ pr6ximos da superficie de Fermi,

ou seja que satisfazem ~k(=E1e-EF)<1iroo(roo = frequencia de Debye), se atraem Assumindo por
simplicidade um potencial A.=cte0 Hamiltoniano BCS pode ser escrito segundo 0 formalismo de

segunda quantizactao como

J{BCS = L(t[C:tCtt +c;.l.Ct.l.]+AL[C;tC_q.l. +C~t.l.Ctt] 2.1.
t ~

Tc T
Figura 3 - Dependencia em temperatura do gap supercondutor ~(T)

o primeiro termo da equactao 2. 1 da a energia cin6tica medida a partir da energia de
Fermi, eo segundo termo da conta da interactao efetiva entre os pares de eletrons (kt, -k.l.)'



Apos tratar este Hamiltoniano segundo uma aproxima9clo de Campo Medio e

diagonalisa-lo, obtem-se a rela9ao de disper9clo

Ek = J(: +£12
• 2.2.

Esta rela9ao indica a existencia de urn gap nas excita90es, nao havendo excita90es

com energias Ek<~ . No estado fundamental BCS os pares condensados sao os portadores da
corrente supercondutora. Vma caracteristica interessante do estado fundamental e que os pares
nao tern a ocupa9ao bem defina proximo ao nivel de Fermi.

o parametro £1, chamado de gap de energia, e 0 parametro de ordem supercondutor
que depende da temperatura (figura 3) e pode ser calculado de forma auto consistente pela
equa9ao

1 _ W

D d(1l t h(~~tt12
)

An(E,) - f ~~ +~' g 2k.T
onde, n(EF) e a densidade de estados ao nivel de Fermi.

Para T = 0, do calculo desta integral resulta que:
~(O) = 2lim

D
e -2/,tg(EF)

Por outro lado a T=:rc => ~=o , de modo que a rela9io satisfeita e
2~(0) == 3. 5kBT. .

Esta e a energia necessaria para quebrar urn par de Cooper condensado a T=O
.criando dois eletrons (uma excita9io). Os resultados acima confirmam 0 efeito isotopico

observado experimentalmente, uma vez que r. oc OJD oc{M;ollrt. Note que estes resultados sio

vcilidos para 0 limite da aproxima9io BCS de intera9io fraca que diz:
Au, = A se ;",;", < IimD

All.,,' =0 se ;",;", >limD

A densidade de estados pode ser obtida usando a rela9io de dispersio da eq. 2.2 eo
fato de que proximo 30 nivel de Fermi ns{E.) dE" = nll{s,,) ds",onde 0 sub-indice s e n
represent am supercondutor e normal, respectivamente. Mas para k ==kF.=> ~F== 0, entio

n.(E.) =n.(O)~Ef~tl' . 2.7.

No supercondutor a temperaturas T;t:O existem pares condensados e eh~trons
complicando consideravelmente as excita90es e dando origem ao fenomeno de coerencia logo
abaixo de Tc' Este fenomeno ocorre porque contrariamente ao est ado normal os estados kt e -k,J..

estio correlacionados no estado supercondutor. Sendo assim espalhamento por urn eletron nurn
estado kt nio e independente do espalhamento por outro eletron nurn estado -k,J...0 resultado e

uma inteferencia que pode ser construtiva ou destrutiva dependendo da natureza do
espalhamento. A observa9io de urn aurnento na taxa de relaxa9io spin-rede logo abaixo de Tc
por Hebel e Sclichter8 e a sua explica9io como consequencia deste fenomeno de coerencia deu
urn forte suporte a teoria BCS. A mais baixas temperaturas a taxa de relaxa9io decai



e\-ponencialmente devido ao decrescimo do numero de eletrons disponiveis para espalhar os spins
nucleares. Entretanto. e importante ressaltar que 0 pica de coerencia. tambem chamado de pico
de Hebel-Stichter, em muitos caos nao e observado indicando que nem todos os sistemas saGtao
simples como proposto na teoria BCS.

Para resumir a teoria BCS explicava a origem microscopica da supercondutividade e a
fenomenologia ate entao observada. A observa~ao do pica de coerencia e sua explica~ao natural
em fun~ao desta teona foi uma confirma~ao do seu sucesso. 0 mecanismo que leva a
supercondutividade dita convencional e a intera9ao eletron-eletron via ronon (vibra90es da rede).

Quanto aos materiais, dos anos 50 aos anos 70, dominou 0 cemirio os compostos do
tipo A3B de estrutura chamada A15, nos quais 0 elemento A e em geral 0 Niobio. Com estes
compostos a temperatura critica passou dos 15K, chegando a 23K para 0 Nb3Ge em 1973. Por
serem supercondutores do tipo II e gra~as a imensa corrente critica que eles suportam, estes
materiais tem sido amplamente utilizados em aplica~oes tais como os imas supercondutores para
produzir campos intensos (=20T).

Outro espetacular fenomeno ligado a supercondutividade foi descoberto em 1962 por
B. Josephson9. Trata-se da possibilidade da corrente supercondutora atravessar uma fina camada
de isolante mesmo quando a voltagem e nula. Este e urn fenomeno intrinsico a
supercondutividade pois 0 simples tunelamento requer uma Voltagem aplicada. De fato a corrente

atraves da jun~ao esta relacionada Ii diferen~a de fase entre os parametros de ordem
If/(r) = Ilf/lei

rp (r) nos supercondutores atraves da rela~iio de Josephson

/J = /0 sin ronde r = 'P2 - 'PI' 3.1.
onde Io e a corrente maxima que pode passar pela jun~iio. Esta rela~iio nos diz que a fases dos
parametros de ordem dos supercondutores ajustam-se de tal forma que a corrente passe pela
jun~ao. A figura 4 mostra esquematicamente uma jun~iio do tipo SC-lsolante-SC juntamente
com 0 correspondente diagrania IV.

/



Toda uma tecnologia de dispositivos supercondutores deriva deste fenomeno. 0

principal dispositivo e hoje 0 SQUID ("Superconducting Quantum Interference Device") que vem

a ser urn detetor de tluxo magnetico ultra sensivel. Com 0 desenvolvimento da tecnologia de

filmes finos e com a realiza~ao de alto Ie' ja nao e urn sonho, mas sim uma promessa, 0 advento

da eletronica supercondutora, concorrente com a opto-e1etronica, como sucessora da atual

eletronica do silicio.

A extensao da teoria BCS 'ao limite de acoplamento forte foi feito nos anos 60. Com

isto no inicio dos anos 70 a supercondutividade ja era considerada uma area totalmente explorada

sob 0 ponto de vista teorico10. Embora SC ja nao fosse "moda" na fisica do estado solido, do

ponto de vista pratico ela ja era uma realidade e seu interesse comercial justificava a continuidade

dos esfor~os experimentais, que, felizmente, nunca cessaram.

Gra~as a continuidade do interesse por novos materiais, a supercondutividade deixou

de ser exclusividade dos metais e ligas. Talvez 0 primeiro material exotico a exibir

supercondutividade foi justamente urn oxido, 0 Nao.JWOJ que B.T.Mattias, em 1964, descobriu
ser supercondutor abaixo da modesta temperatura de 0.5K Posteriormente, uma serie de

eompostos do tipo ~WOJ (A = Li, Na , Sr, etc) foi descoberta ser supereondutora, todos com
Tc < 7K Foi em 1973 que os oxidos deram 0 seu primeiro saIto em Tc, atingindo 13.6K no

LiTi204. Poueo depois, em 1975, AW.Sleight descobre outro oxido supercondutor a Tc=13K, 0

BaPb1_)3(OJ' que 10 anos mais tarde inspiraria as pesquisas que resultaram nos HTCS. E curio so
1embrar que 0 eomposto Ba)(I_)3iOJ foi deseoberto ser supercondutor a 30K somente em 1988,
quando Tc superiores a temperatura do nitrogenio liquido ja era uma realidade. Se este composto
tivesse sido descoberto nos anos 70, os oxidos ja teriam estabelecido 0 maior Tc da epoea e
historia da supercondutividade a alto Te teria come9ado uma decada antes. Por eapricho ou ma
sorte na eseolha dos reagentes, este composto nao foi descoberto antes e os oxidos nio atrairam
tanta aten9io, vindo simplesmente a integrar a galeria dos supercondutores exoticos.

A descoberta de supercondutividade em materiais magneticos, em 1977, nos
ehamados eompostos de Chevrel MxM06SS , onde M e urn metal terra rara (TR) e XeS, Se ou
Te, causou grande sensa9io. A temperatura critica maxima de 15K no PbMoSs ja era comurn na
epoca, no entanto, eles possuiam os mais altos campos criticos ate entao, que neste composto e
de 60T. Porem, 0 que realmente atraiu aten9io nestes sistemas era a possivel eoexistencia do

magnetisnio das TR com a supercondutividade, tomando realidade urn velho sonho dos fisicos de
confrontar estes dois fenomenos. Em alguns compostos como 0 ErRh4B e 0 HoM06Sg existe

. eompeti9aO entre a supercondutividade e 0 ordenamento ferromagnetico. Eles apresentam uma
primeira temperatura eritica Tel abaixo da qual eles SaD supercondutores, e uma segunda
temperatura critic a Te2' mais baixa, onde aparece 0 ordenamento ferromagnetico destruindo 0
estado SC. Por exemplo, no ErRh4B4 Tel = 8.7K e Tc2 =0.9K Esta e a chamada
supereondutividade reentrantell. Os compostos TRM06Sg tambem tomam-se supercondutores
abaixo de Tel , mas abaixo de Tc2 0 ordenamento magnetico e antiferromagnetico (AF). A



surpreendente novidade e a coexistencia da supercondutividade com 0 estado AF. No caso do
GdM06SS T,1 e T':2 sao, respectivamente, 1.4 e O,8K. A coexistencia SC/AF nestes sistemas e
pennitida porque os eletrons localizados das TR interagem fracamente com os elt~trons
intinerantes dos M06SS'

Diversos polimeros condutores ja eram conhecidos nos anos 70, mas a excelente
condutividade do TTF-TCNQ, descoberta em 1973, atraiu enorme interesse para estes sistemas
(tendo, talvez, ofuscado os oxidos condutores). Os polimeros eram de fato muito atraentes pois
pennitiam a realiza~ao experimental de condutores quase-unidimensionais (ID)12. Novos estados
fundamentais da materia eramesperados de tais sistemas ID: ondas de densidade de carga
(COW) e ondas dedensidade de spin (SOW). Alem disto, acreditava-se na epoca que a
condutividade 10 seria 0 caminho para a supercondutividade a altas temperaturas. Realmente os
polimeros cumpriram 0 seu papel exibindo toda a variedade de estados fundamentais esperado:
cow, sow e a supercondutividade13. 0 primeiro polimero supercondutor foi 0 (TMTSF)2PF6'
descoberto em 1980 por O.Jerome, sob intensa pressao (6. 5Kbar) e a apenas 1.2K As condiyoes

delicadas de a1tas pressoes e muito baixo Tc foram sup1antadas por varios SC orginicos, como
por exemplo 0 K-(ET)2Cu(NCS)2' descoberto em 1987, cujo Tc 6 de 11.4K a pressio normal. Nos
polimeros urn grande saIto em Tc veio muito recentemente, em 1990, com os compostos
interca1ados dos tamb6m novissimos C6014,os AC60 (A=K,Rb,Cs,etc), atingindo 30K no RbC60.

Se os polimeros de baixa dimensionalidade continuam a ter grande interesse fundamental, os
novos sistemas derivados do C60 prometem revolucionar a quimica orginica al6m de ter
promovido os polimeros a categoria de alto TC' Resumindo os compostos orginicos adicionaram

a questio da competiyio entre 0 magnetismo e a SC 0 problema da baixa dimensionalidade.
No final dos anos 70 outros materiais exoticos foram descobertos serem

supercondutores: os f6rmions pesados. A principal caracteristica dos f6rmions pesados 6
apresentar uma massa efetiva eletronica muitas vezes superior a massa do el6tron livre. Em 1979,
F.Steglich descobriu que 0 CeC~Siz tomava-se supercondutor aTe =0.5K Estes sistemas
possuem bandas estreitas e fortes correlayoes, sendo 0 principal interesse sobre eles os problemas
teoricos suscitados. Os problemas tomaram-se ainda mais ataentes e complicados quando foi
observado que no UPt3 urn 'fraco ordenamento AF (TN=5K e 1l~1O-3IlB) coexistia com a
supercondutividade (Tc=0.5K). Entretanto, 0 mais intrigante foi a observayio de urn duplo saIto
de calor especifico, 0 primeiro a Tc e 0 segundo logo abaixo (6~60mK), que deu origem a
proposta da existencia de urn segundo estado supercondutorlS. No que d.iz respetio a teoria estes
f6rmions pesados supercondutores continuam a atrair consideravel atenyio. Contudo, no tocante
a Tc nenhum destes sistemas 6 supercondutor acima da temperatura do H6lio supertluido
(T).,,=2.2K), sendo 0 maximo somente 2Kno UPd2A3.

Finalmente, em meados da d6cada de 80, em meio a tantos materiais supercondutores
inconvencionais, KA.Muller e IG.Bednork voltaram-se para os oxidos. Em 1986 eles
comunicaram que 0 L~Cu04 dopado com Ba+2 substituindo 0 La+3 era supercondutor,



apresentando sinais de que a transi~ao come~ava a 30K 0 mais alto Te ate aquela data1h.

Obviamente 0 resultado nao passou despercebido e logo foi confirmado em diversos laborat6rios.

A rota do ouro estava descoberta. Antes mesmo do fim daquele ana C.W.Chu anunciava ter
obtido, sob pressao, Te > SOK, 0 que \he deu a ideia de perseguir 0 mesmo efeito intemamente no
material substituindo 0 La pelo Y. ° resultado foi 0 YBa2Cu307, urn novo composto
supercondutor a 92K, anunciado no inicio de 1987. Alto Te tomava-se realidade com a quebra da
barreira do nitrogenio liquido. A euforia daqueles tempos pudemos acompanhar de perto, pois,

em praticamente todos os laborat6rios do planeta tentou-se sintetizar as famosas pastilhas negras

HTe e conseguiu-se! Muito recentemente 0 mais alto Te foi descoberto na familia de compostos a
base do mercUrio, HgBazClIu.lCUn02n+2+s(n=I,2,3), a 135K para 0 composto com n=3, que sob

pressao teve Te elevado alem de 150K17!

Alem do alto Te diversas particularidades chamavam a aten~ao sobre os HTCS. De
fato, os HTCS sao todos oxidos de cobre, cuja estrutura tem forte carater 2D e cuja unidade

comum, e por isso certamente a mais fundamentaL sao os p1anos de CuOz. Dutra caracteristica
que atraiu enorme aten9ao e 0 fato de que a supercoodutividade sucede uma fase magnetic a, nas

composi90es oao dopadas 0 material e isolante, apresentando transi9ao antiferromagnetica (AF).
Surge entao uma questao fundamental motivadora de muitas pesquisas e acalorados debates:

"Qual 0papel do magnetismo nestes sistemas?"
Nao e apenas 0 alto Tc que toma os materiais HTCS interessantes, mas sim 0 fato de

que eles siio sistemas fortemente correlacionados. A questao da baixa dimensionalidade e do

magnetismo presentes tem suscitado especula90es tanto sobre novos mecanismos que 1evariam Ii
supercondutividade, como sobre urn novo estado da materia coodensada a T>Tc. Veremos em
detalhe estes e outros aspectos dos oxidos de cobre HTC nos capitulos 3 e 4.

Antes de encerrar este capitulo quero destacar dois supercondutores de Tc

relativamente elevado que foram descobertos ja na era dos HTCS, mas que diferem destes em
muitos aspectos. 0 primeiro e urn oxido, 0 Ba1_ABiOJ, de Tc=30K, cujas diferen9as com rela9ao
aos demais HTCS sao: nao possuem cobre, a estrutura (cubica) nao tem carater 2D e nao deriva
de compostos AF. 0 segundo e orginico, os intercalados AC60, cujo Tc tambem chega a 30K
quando A=Rb e que nao possuem nada em comum com os HTCS. Se estes sistemas oao podem
ser coosiderados verdadeiros HTC eles revelam que Tc elevado nao tem fronteiras definidas, tanto
no tocante a materiais, como com relayao a estrutura eaT c propriamente.

o fenomeno da supercondutividade abrange quase todo tipo de materiaL com
estruturas de dimensiio 1, 2 e 3D. 0 advento da supercondutividade a alto Tc, ao de~ar 0

conhecimento estabelecido, veio a abrrir os horizontes da fisica do estado solido. Seja pelos
desafios teoricos, seja pela dinamizayao da engenharia dos materias, seja pelas aplicayoes, HTCS

foi de fato revolucionmo.
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CAPiTULO 2.

Ressonancia Magnetica Nuclear

Os fundamentos da Ressonancia Magnetica Nuclear (RMN) podem ser encontrados
em excelentes monografias1,2,J. Contudo, detalharei neste capitulo as ferramentas basicas it
compreesao dos reultados desta tese.

A tecnica de RMN aplicada a solidos usa os nucleos como uma sonda local
microscopica do sistema eletronico. No que se refere ao magnetismo, podem-se relatacionar os
observaveis dinimicos ou estaticos da RMN com a suscetibilidade magnetic a generalizada

X(q,ro) = X'(q, ro) + iX"(q,ro).

o deslocamento hiperfuio magnetico e um observavel estatico, que mede 0

deslocamento da linha de ressonancia com respeito ao nucleo livre ou um composto de referencia
(um sal diamagnetico), na ausencia de efeitos quadrupolares eletricos.

Na presen~a de um campo magn6tico estatico externo, os nucleos se acoplam a ele
atraves da intera~ao Zeeman, mas 0 meio eletronico tambem reage ao campo aplicado, tanto
diamagnetica quanto paramagneticamente, produzindo um 'campo local adicional na posi~ao do
nueleo que e dado por

H
Zeeman

= -y/iI.(H
o

+H,oc.,,) 1.1.

Na verdade, ao ser induzido, este campo local e diretamente proporcional ao campo
aplicado atraves do tensor de Deslocamento Hiperfino Magnetico, daqui em diante simplesmente

DHM,

o campo local tamb6m e chamado campo hiperfino magnetico pois ele e originado
por intera~oes hiperfinas magn6ticas entre 0 momento do dipolo magnetico nuclear e 0 momento
magn6tico do spin (e orbital) eletronico. Devido as rapidas flutua~oes, os nucleos percebem

apenas uma media temporal do spin eletronico, ( S ). Entao
HHF = ynnI· A ·(S) = - ynnI· H,oc,", ~ H,oc,", = -A ·(s) . 1.3.

Se n = N / V e a densidade do volume de spins, e Xii 0 tensor (sem dimensOes) de
suscetibilidade estatica, podemos expressar 0 operador de densidade de spins como

-Yen(Sj) = -gef.J8(Sj) = n-1XI/H/ i = x,y,z . 1.4.

B ainda mais natural introduzir a suscetibilidade estatica de spin por sitio (cuja
unidade e 0 volume), a qual, a partir de agora, sera referida apenas como suscetibilidade,



-I
I .== fI f .
• /1 A/I

Por essas formulas pode-se

acoplamento e a suscetibilidade estatica

H'/' aJ AX·Kil = Ii; = II fill = aiiXii

o Ye

Portanto, na ausencia de efeitos quadrupolares, a frequencia de ressonancia sera

u. =~Ho(l+K..), 1.7.
I 2Jr II

onde Ho e aplicado paralelamente ao eixo principal i = x, y, z do tensor OHM.

Ha casos importantes onde existe urn campo local intemo mesmo sem urn campo

aplicado. Isto acontece quando 0 sistema possui ordem magnetic a como e 0 caso do LaC~04 e

do YBa2Cu306 antiferromagneticos.
Focalizando a discussao no campo locaL 0 hamiltoniano hiperfino magnetico e escrito

como

J1fl; = 8JZ" Yny/z2I. S8(r) + YnY;li
2

I. [3(r. S)r - S] + 2ynliPB I '3
L, 1.8.

3 r r

onde indentifiea-se as seguintes intera90es: a primeira e a de eontato de Fermi, a segunda e a
dipolar direta e a tereeira e a orbital. As duas primeiras sao devidas ao momenta de spin
eletronico, e a Ultima, ao momenta orbital.

Os eletrons s, que possuem uma densidade nao nula na posi9ao do nlleleo (r = 0), se
acoplam a ele atraves da intera9ao de contato de Fermi, ao passo que eletrons de outras eamadas
se acoplam ao nllcleo atraves das intera90es dipolar e orbital. Essas contribui90es originam 0

famoso desloeamento de' Knight em metais4. Alem disso, sempre existe urn desloeamento

diamagnetieo assoeiado aos eletrons das eamadas fechadas, que da origem ao chamado
desloeamento quimieo. A magnitude tipiea do deslocamento Knight e 10-3, enquanto que os
desloeamentos quimieos sao muito menores, da ordem de 10-5. No entanto, sera visto que nos
YB~C~06+x 0 desloeamento Knight varia de 10-2 a 10-5, eonforme 0 nlleleo investigado
(embora os HTCS nao possam ser classificados como metais tipicos, na literatura de alto Tc a
nomenclatura dos metais e amplamente usada e 0 DHM e sempre chamado de deslocamento
Knight).

. Os deslocamentos quimicos ocorrem porque 0 campo extemo induz densidades de
corrente que eriam pequenos campos de prote9ao na posi9aO do nlleleo. Eles podem ser
ealelilados e SaDmuito importantes em amostras diamagnetieas, porem, em metais, devido.a sua

pequena Propor9ao quando eomparados com 0 desloeamento Knight, eles sao geralmente
negligeneiados. Apesar disso, 0 termo desloeamento quimieo sera eneontrado com frequeneia na
literatura referindo-se ao desloeamento diamagnetico (desloeamento quimieo usual) mais 0

desloeamento orbital.
Voltando ao desloeamento Knight, vou eome9ar analisando a eontribui9ao orbital E

sabido que em s6lidos 0 momenta angular orbital e geralmente suprimido porque a



degenerescencia orbital e levantada pelo campo cristalino . Contudo, a aplica~ao de urn campo
magnetico muda a situa9ao pois a intera930 Zeeman orbital mistura os estados (bandas) orbitais
como um efeito de segunda ordem, levantando levemente a supressao do momento orbitapa e,
conseqiientemente, tomando possivel um acoplamento orbital ao momento nuclear. Este
acoplamento e dado por

'~Tb = Yf/il· Aorb' (L) = -y,/ll· Barb ~ Barb = -Aarb· (L) 1.9.

on de
2JlB

Aom =f)
e Xvve a suscetibilidade paramagnetica de Van Vleck,

, _ 2 2 IhIL,ln')!,
Xw - JlB~ E -E '

n n' no

cuja propriedade mais importante para 0 presente trabalho e que ela independe da temperatura.
o deslocamento orbital no espirito da equa~io 5, esta relacionado com a

suscetibilidadeorbital atraves de
I

aobr = (rJ)

Discutirei agora as contribui~oesdos spins ao deslocamento Knight. Elas sio oriundas
dos termos de Fermi e dipolar do hamiltoniano hiperfino, e, conforme ja foi remarcado, 0

primeiro para os el6trons s e 0 Ultimopara os el6trons nio s. Por esta razio espera-se que os
eletrons nio s produzam deslocamentos pequenos, mas ha muitos casos em que deslocamentos
grandes sio realmente medidos. A explica~io e que uma intera~io de troca entre eletrons de
valencia nio emparelhados e os el6trons s intemos emparelhados polariza estes Ultimos.
Normalmente, 0 campo hiperfino resultante da polariza~io da camada intema e bastante forte
como e esperado de urn acoplamento de contato Fermi, e oposto ao campo extemo porque a
densidade induzida de spins da camada intema e de dire~io oposta ao spin de el6trons de valencia
nio emparelhados (excetuam-se os el6trons de valencia da camada np com n < 4 e eletrons de
valenciaos nos quais 0 campo ·depolariza~io da camada intema e positivo).

Se 0 hamihoniano de polariza~io da camada intema for escrito como
){cp = y)iI' Acp • (S)d 1.13.

onde 0 d subescrito equivale ao eletron de valencia da camada d eKe urn parimetro sem
dimensao.A contribui~io da polarizayio da camada intema para 0 deslocamento Knight e

-K
acp = (rJ)



A contribui9ao dipolar normal pode ser calculada teoricamente. Para uma fun9ao de
onda 3~2_\2, adequada para urn ion Cu++em urn campo cristalino tetragonal, a expressao para 0

tensor de acoplamento foi calculada por Abragam & Bleaney5 como sendo
A~ = .-4(2,uJ

dip 7(r3)

1 -2(2,uB)
Adi = / 3)

p 7\r

o deslocamento Knight resultante e anisotr6pico e dependente da temperatura
. A~p

ddiP = 7(3) .
Vma contribuiyao secundaria surge da intera9ao spin-6rbita

anisotr6pica. Novamente, Abragam & Bleaney dao para 0 mesmo caso do Cu++
AI = _ 2J.1B ( 6A + 8A]

s-o (r3
) 7~l ~o

A.l = _ 2J.1B (llA]
s-o (r3) 7~1

que tambem e

onde A.e a constante de acoplamento spin-orbita, e ~o e ~1 sao as diferenyas de energia entre 0

estado fundamental e 0 primeiro e segundo estados excitados, respectivamente. Portanto,

Ki ....) i A~_o 1 19
s-o = us-oXd => as_o = 2PB . .

Quando 0 eletron de valencia esta numa camada s, apenas a interayaO do contato
Fermi toma efeito fazendo surgir 0 deslocamento

81l'1 12KFmni =3\I',,(r = 0) x..
Nos metais, os elen-ons nao sao localizados e uma abordagem simplificada,

particularmente boa para os metais mais simples (exclusivamente com bandas s no Divel de

Fermi), e trata-los como quase livres na rede. De acordo com Slichterl, escrevendo a funyao da
onda eletronica como fun~oes Bloch periodicas, em vez de I'lls(r=0)12 X.s, encontra-se 0 valor
medio (l'¥Ic<r=O)12)dos elen-ons proximos a superficie de Fermi multiplicado pela suscetibilidade
paramagnetica de Pauli dos eletrons s condutores,

KFmfti = 8; (1\I'..(r = 0)1
2)x .._pauli • 1.21.

A suscetibilidade de Pauli e dada por

=!( )2 (E )Xs-Pauli 2 g.J.1B g F

( )
_ mk

Fe a densidade de estados para os el6trons livres e g E F - 2,(- »2 .



o deslocamento Knight, devido aos eletrons s, e isotr6pico e praticamente

independente da temperatura pois a densidade de estados nao depende de T. Observe tambem que

se ge e anisotr6pico a suscetibilidade tambem 0 sera, mas diferentemente do caso de momentos

localizados onde Xi oc gi ' em bandas tem-se Xi oc gi2 .

Quando, ao lado das bandas s, as bandas d tambem estiio presentes no nivel de Fenni,

a suscetibilidade de Pauli pode ser divi~ida em Xs-Pauli+ Xd-Pauli, sendo cada parte proporcional a
correspondente densidade de estados4.6. Os eletrons d contribuiriio com 0 deslocamento Knight

atraves da polariza~ao da camada intema e das intera~oes dipolares vistas acima, juntamente com

uma significativa contribui9iio orbital. A mudan9a mais importante com respeito ao caso das

bandas s decorre da estreiteza das bandas d (comparavel a kBT) que leva a uma suscetibilidade e,

por conseguinte, a urn deslocamento Knight dependente da temperatura.

Antes de encerrar esta se9iio, eu gostaria de enfatizar 0 interesse na medi9iio do
deslocamento Knight. Embora a suscetibilidade macroscopica seja facilmente medida por metodos
convencionais, essas medi90es apresentam dois pontos fracos: primeiro, qualquer impureza
superpoe ao sinal de interesse, e segundo, 0 efeito Meissner toma muito dificil qualquer medi9io
no estado Sc. Ambos os problemas podem ser superados nas medi90es do deslocamento Knight,
fazendo da RMN uma ferramenta importante para complementar a analise da suscetibilidade e
suas componentes. 0 sinal de RMN devido as impurezas e deslocado do sinal real e eles nio

interferem Quanto ao efeito Meissner ele nio apresenta urn problema serio para a RMN quando
se usa uma amostra pulverizada em pequenas particulas (urn po).

No estado supercondutor, como os eletrons se tomam emparelhados para formar os
pares de Cooper, espera':se que a suscetibilidade de spins diminua para zero em T=O. Este
resultado, obtido pela primeira vez por K Yosida7, e uma bonita con sequencia da abertura do gap
supercondutor, mas e raro ser verificado experimentalmente em sistemas reais.

o calculo de Xs-SC e analogo ao da susceptibilidade de Pauli
1( . }2" iJ /(El)

Xs-sc = 2" g.J.lB ~ iJ E 1.23.
l l

onde f{Ek) e a distribui~io de Fermi-Dirac. A diferen~a do supercondutor para 0 metal normal se
da na passagem da somatoria Ii integral, atraves da densidade de estados. No metal normal 0

resultado e a eq. 1.22 enquanto que no caso do supercondutor obtem-se

. X.-.<c = 4 ,us' [ n.(E) ( 8;~))dE 1.24.
. onde nJE) = n(O}IEI!~ E2 - ~2 e a densidade de estados DCS (veja 0 capitulo 1).

Dois mecanismos distintos dio lugar a uma suscetibilidade que nio desaparece a
temperatura zero nos supercondutores8. No primeiro deles, a suscetibilidade orbital, de modo
contrario ao que acontece Ii suscetibilidade de spins, nio tem nenhurn motivo para mudar
substancialmente abaixo de TC' Por essa razio, 0 conhecimento do deslocamento Knight quando

T = 0 oferece urn recurso para avaliar a contribui~io orbital Ii suscetibilidade. 0 outro mecanismo



possivel ocorre quando urn forte acoplamento spin-orbita (" )) 11) induz efeitos de reversao de
spins misturando ambos os estados de dire9iio do spin. Em materiais de alto Te este efeito e,
presumivelmente, muito pequeno e 0 deslocamento residual e somente a contribui9ao orbital.

Resumindo a discussao sobre OHM e 0 deslocamento Knight a suscetibilidade
macroscopica pode ser dividida em muitas contribui90es: uma contribui9iio diamagnetica da
rea9iio de camadas fechadas mais intemas; a suscetibilidadeparamagnetica orbital de VanVleck
dos momentos magneticos orbitais niio suprimidos; a sucetibilidade paramagnetica de spins niio
emparelhados, que corresponde aquela de Pauli dos eletrons de condu9iio nos metais (note que
sempre existe uma suscetibilidade diamagnetica de Landau dos eletrons de condu9ao). 0
resultado e que surge urn deslocamento hiperfino magnetico de cada contribui9iio da
susceptibilidade: urn deslocarnento quimico do diamagnetisrno i6nico e 0 deslocarnento Knight
dos outros.

o nucleo tambem esta sujeito a interalj:oes eletricas com 0 seu meio eletronico. Pode-
se mostrar que nucleos com spin I > 1/2 possuem momenta de quadrupolo nuclear, 0 que
significa que e1es nao SaD esfericamente simetricos e, portanto, podem ser orientados por

gradientes de campo eletrico. Isto e efetuado atraves do acoplamento de quadrupolo eletrico,
cujo hamiltoniano, como sera visto, pode ser escrito

I
AQ = 6" ~ Vij Q}/ i ,j = x ,y ,i 2.1.

!J

onde:

Vij = ~ eo operador de tensor do Gradiente de Campo Eletrico (GeE) e

QIJ = e L (3xiA:XjA: - 8ijrA:
2
) e 0 operador tensorial do momenta de quadrupolo eletrico

k(protons)

Este hamiltoniano aepende da orientalj:aO, mas para ve-Io com mais clareza deve-se
escreve-Io em termos de operadores de spins nucleares. Uma maneira elegante de se chegar la e
expandir a interalj:aO eletrostatiea entre 0 nucleo e 0 meio eletronico em harmonicos esfericos,
como no capitulo VI de Abragam2. Vou recapitular resumidamente 0 desenvolvimento Ili
encontrado. Apos a expansao, 0 halmitoniano eletrostatieo toma-se

"" M M*~ = ~ AL BL ,

LM

onde A~ e B~ sao, respectivamente, os componentes do momenta de multipolo nuclear de

ordem L, e a expansao de multipolo de ordem L do potencial eletrostatico produzido pelas
cargas eletronicas em tomo do nueleo.



Uma vantagem dessa abordagem e que ve-se imediatamente que ambos os operadores

tensoriais se transformam sob a rota9ao de eixos coordenados como os harmonicos esfericos
YLM de ordem L. 0 hamiltoniano de quadrupolo e 0 termo com L= 2

2

'Q = I Ai\! B;'\! 2.3.
J/ = - 2

~\f = (-1) M J6 I;M (r )
2

SO - ~ ( OV J - ~ V
2 - 2 && - 2 ::

±t __ 1 ( +. )B2 - J6 Vx: - IVy;

B
2
±2= 1[;' (V -v ±2iV)2",6 :u Y.l' .l'y

Na equa~ao 2.4 encontram-se as componentes dos operadores tensonalS
irredutiveis9,lO,11,12, Tt, dados na tabela 1 juntamente com suas propriedades fundamentais. Na
equa~ao 2.5, V e 0 potencial eletrostatico produzido pelos eletrons e Vii e 0 tensor GeE
correspondente.

Agora, pode-se facilmente tirar proveito do teorema de Wigner-Eckart (WE) que
postula que as propriedades fisicas de urn operador de tensor estao contidas no elemento de
matriz reduzida, < J II TL II r ),

(Jm'7l TLMIJ'm' 17')= C(J LJ';mMm')(J~ITJJ'17'), 2.6.

onde C( J L r ;m M m' ) e 0 coeficiente de Glebesh-Jord~. Entao, se temos dois operadores
tensoriais fun~oes, respectivamente, das vanaveis p e q, 0 teorema de WE relaciona os ambos os

Como 0 segundo termo da esquerda da eq. 2.7 e apenas uma constante, os elementos
de matriz de urn operador tensorial podem ser computados do conhecimento dos elementos do
outro e desta constante.

Esse teorema vem a ser muito uti! no caso da intera~io de quadrupolo vista aqui. Para
o tensor do momenta de quadrupolo nuclear deve-se passar de operadores de espa~o a

. operadores de spins nucleares. Uma vez que a constante necessaria independe de m, m' e M, para
m = m' = I e M = 0 tem-se

([[1] 'f;e( 3z; - r: )1[[1]) = C ([[1]131; - I' I[[1]) 2.8.



Tabela 1 - Operadores Tensoriais lrredutiveis de ordem 2 e suas relayoes fundamentais.

Regras de comuta~ao:
[J±, Tt] = ~ L( L + 1) - M( M ± 1)

[p, Tt]= M Tt
Transforma~ao sob rota~ao de eixos coordenados:

PR={a,P,y} == operador de rota~ao

D\L) (R) == representa9ao irredutivel de ordem 2L + 1 de R (a,/3,r)

ttt = PR Ttt p;l == operador apos a rota~ao

t~= I(MIDL(R)!M')Tt
J('

Operadores Tensoriais Irredutiveis de ordem 2:
It(I) J;M(r)

1 (2 ())2 1 (2 2)2- 31 - I 1+1 - 3z - rJ6 : J6
=t=.!.(11 + 1 1 ) =t=(z(x ±iy))

2 z± ±z

~(1±)2

Define-se 0 momento de quadrupolo nuclear como

(II'! I;e(3Z; - r:)!II'!) = eQ.
Usando 0 fato de que a variave111comuta com J2 e Iz, obtem.-se
C = eQ 2.10.

1(21 -1)
Agora e possive1 expandir 0 hamiltoniano da equa~io 2.3 utilizando C T2

M (I) no
Iugar de T2

M (r) na equa~io 2.4.. Uma forma geral do hamiltoniano do acop1amento de

quadrupo10para eixos de coordenadas arbitrmos e
H

Q
= eQ ~(_l)M T

L
M BM

L
' 2.11.

41(21 -1) 1=2
onde B~ foram redefinidos como

B~ = J6 V.Z = J6 ~
B:1 = 2 (v.z ±iVyJ = 2 V±1 2.12.

B: = (V .•.•- V»' ± 2iVxJ = V:tZ

A equa~io 11 pode ser reescrita para uma representa~io arbitr8rla das coordenadas
retanguiares (x, y, z) na forma



onde Qij , 0 tensor momenta de quadrupolo nuclear, e dado por

Q = eQ {~(II+II.)-c5..12}. 2.14.
JI / (2/ _ 1) 2 I J J I !I

Observe que este tensor tern tra90 nulo, e 0 mesmo se da para 0 tensor GCE devido a
equa9ao de Laplace

v2 V = .~ (0
2

V J = V + V + V = 0 .f..J ~ .U vv ::
l=l'.Y.: 0 Xi ..

Naturalmente e bastante interessante escolher como eixos de coordenadas os eixos
principais (X,Y,Z) do GeE, que sao geralmente rotulados de modo a preencher a condi9ao

IVzz i ~ IVn I ~ I~\XI . 2.16.
Definindo
Vzz = e q e 77 = (Vxx - VIT) /Vzz ,

o hamiltoniano de quadrupolo no sistema de coordenadas dos eixos principais e reduzido a

if =" e
2

qQ 12V
"Q i=fy; 21(21 -1) i ii'

e
2

q Q {2 1 (2 2)}
'HQ = 41(21-1) 31: -1(1+1)+"277 1++1_ .

E imediato ver uma importante conseqiiencia da equa'tao de Laplace. Em simetria
cubica Vxx = Vyy = Vzz e por conseguinte, da equa'tao 2. 15, eles devem todos ser zero e 0

acoplamento de quadrupolo, portanto, nao existe. Observe tambem que das defini'toes contidas
nas equa'toes 2.16 e 2.17, 0 assim chamado parimetro de assimetria ll, varia de 0 a 1 conforme se
afasta do caso de simetria axial (Vxx = Vyy = -1/2 Vzz).

A maioria dos nucleos existentes possuem momento de spin nuclear I > 1/2 e,
conseqiientemente, possuem tambem momento de quadrupolo. Em compostos de aho Tc, etse e 0

caso do 65.63Cu(I=3/2), do 170(1=5/2), do 139La(I=7/2) e do 135.137Ba(I=3/2). Uma vantagem

marcante e que 0 acoplamento de quadrupolo permite a orienta'tao nuclear sem campo magnetico
extemo, deste modo, os experimentos de Ressonincia de Quadrupolo Nuclear (RQN) sao

possiveis. Gra'tas a isto vws informa'toes interessantes podem ser obtidas fazendo-se apenas a
RQlIl·

Resumindo esta discussao sobre 0 acoplamento de quadrupolo, pode-se dizer que sao
necessarias cinco quantidades para descreve-Io completamente: e2qQ, II , e os tres ingulos de
Euler orientando os eixos principais do GeE com rela'tao ao referencial do laborat6rio. Como
sera visto, apenas e2qQ e II podem ser medidos com 0 uso da tecnica de RQN. A fun de
determinar a orienta9ao dos eixos de GeE e necessaria uma orienta9ao privilegiada definida pelo

SEP'/iCO D,'::BIBLIOTECA E
- -- I\f';\~)



campo magnetico e\1erno. alem. e claro. de monocristais. Discutirei primeiro RQN pura (~ = 0)

e, depois, a RMN na presen9a de efeitos de quadrupolo.

o hamiltoniano da equa9ao 2. 19 esta escrito nas coordenadas dos eixos principais do

GeE e, evidentemente, e valido tantO para amostras de po como em monocristais. As energias
caracteristicas podem ser definidas resolvendo-se a equa9ao secular

det {( m I HQ I m' ) - E 0m.m' } = 0 .

Para 0 caso mais simples de GeE simetrico (11 = 0), XQ e diagonal e a obten9ao dos

niveis de energia e imediata. Aplicando-se um campo altemado perpendicular ao eixo z, as

transi90es de ressonancia com ~m = ± 1 san induzidas entre os niveis de quadrupolo. A energia
Em e as freqiiencias de ressonancia hVm = ( Em - Em+,) sao, respectivamente,

E = e
2

qQ {3m2
- I(I + I)}

m 4/(21 -1)

3e2qQ
v =---(2Iml + 1)

m 4[(21 -1)h .

A primeira observa~io que se faz e que os niveis com ~ = ±m. sao degenerados. No
espectro de RQN existirio 1-1/2 linhas distintas de spin semi-inteiro e 1 linhas para spin inteiro.
As freqiiencias correspondentes sao facilmente calculadas por meio da equa~io 2.1.2. acima e

. estio listadas na Tabela 2. Se 1 = 3/2 ou 1 a freqiiencia (Unica) de NQR determina a quantidade
eq, mas se I> 3/2 mais linhas estario presentes no espectro e eq podera ser determinado da eq.
2.1.2., desde que m seja conhecido.

No caso mais geral de simetria menor que axial, II * 0, uma diferen~a fundamental
aparece entre os casos de spin inteiro' e semi-inteiro. Se 0 spin e inteiro a degenerescencia ±m. sera
completamente removida, enquanto que para spin semi-inteiro nio. De toda forma Iz deixa de ser



urn born nurnero quantico porque 0 termo de assimetria 1/2 11 ( 1+2 -rJ.2 ) mistura os estados

diferindo de ~rn = ±2.
Resolvendo 0 determinante da eq. 2.l.l. encontra-se as equayoes seculares que estao

listadas na tabela 3 para 1= 1, 3/2 e 5/2, juntamente com as freqiiencias de RQN. Para 1= 3/2 so
hii uma raia tomando imp0 ssivel determinar separadarnente eq e 11 atraves da RQN pura.
Veremos mais adiante que 0 espectro se desdobra na presen~a do campo magnetico aplicado
pennitindo a determinayao de todos os parametros do acoplamento de quadrupolo. Nos casos de
I = 1 e 5/2 existem, respectivamente, 3 e 2 raias, de modo que e possivel determinar eq e II

diretamente da RQN.

Tabela 3 • Equa~iies seculares e frequencias de RQN para simetria menor que axial (11 ~ 0).

Freqiiencias de RQN

VI = ~vQR(l+ '1/3) , v2 = VNQR(l- '1/3)
2

v3 = 3" VVQR 'I

V= V:~R(I+rf /3}!
J'lgir = J~R r [cos( t) - JJ sin( t)]

x3 -14(1+ rf /3}x2-

160(1- rf) = 0
27

r<lsin(1).J3 3

Conforme foi visto? a orienta9io dos eixos principais do GeE nio pode ser definida
em urn experimento puro de RQN, tomando necessaria a aplica9io de urn campo magnetico
extemo para a determina9io completa dos parimetros da interayio de quadrupolo. A forya
relativa entre 0 acoplamento de quadrupolo e a intera9io de Zeeman com 0 campo magnetico
aplicado via determinar 0 tratamento adequado a ser empregado para resolver este problema.

Comecemos pela situayio em que e2qQ » rHo. 0 hamiltoniano total e escrito como
XT = XQ + ICz, tomando XQ nas coordenadas dos eixos principais do GeE (que sera chamado de
sistema "OXYZ"). A parte Zeeman e simplesmente Xz = -"( Ii Iz Ho caso a dire9io z seja definida
paralela a Ho, mas ela tambem deve ser escrita no mesmo referencial no qual foi escrito XQ• 0 que

deve ser feito e girar 0 sistema de coordenadas "oxyz" para faze-Io coincidir com 0 sistema de
referencia "OXYZ". Uma rotayio do sistema de coordenadas "oxyz" e representada pela matriz
de rotayio R(a. = 0, 13 = -0, y = -<p), e os componentes de urn vetor V no novo sistema de



coordenadas V', sao dados por V' = R·V. Entao, 0 vetor Ho = (0. 0, Ho) toma-se

H' 0 = Ho (sine casrp, Sl1le sillrp, case) nas coordenadas dos eixos principais e 0 hamiltoniano

Zeeman no mesmo sistema e dado por

Xl = - r tzHoUz cas e+ Ix sin Bcas rp+ II' sin eSillrp ) . 2.2.1.

o hamiltoniano Zeeman deveria ser tratado agora como uma perturba9ilo da parte

mais forte devida ao quaclrupolo. 0 efeito de primeira ordem na energia de urn estado de

quadrupolo I 'IIi) e dado por < 'IIi I Xz I 'IIi)' Foi visto que no caso da simetria axiaL II = 0, Iz e urn

born nfunero quantico, os estados de quadrupolo silo I qJi)= llllz) e existe uma degenerescencia

~. Se Ifor inteiro, esta degenerescencia sera levantada pelo campo magnetico atraves do termo

Zeeman acirna. ,/z e diagonal no subespa90 I ~) e 0 deslocamento de energias entre os estados

o mesmo acontece quando I e semi-inteiro (ll ainda eO), mas a formula da equa9io
2.2.2. nio se aplica para ~ = ±1/2, porque Hz possui elementos nio diagonais no subespa90

Illlz=±1/2 ), resultando numa mistura desses estados. Portanto, 0 efeito do campo magnetico sera
modificar os auto-estados no subespa90 I lllz=±1/2 ), e os novos auto-estados, geralmente
chamados I + ) e I - ), seriio uma combina9iio linear dos estados antigos que se reduzem a I +1/2 )
e I -1/2 ), respectivamente, quando 0 campo e desligado. Quando um campo alternante e
aplicado, apareceriio mais transi90es, dependendo do angulo entre 0 campo e 0 eixo cristalino,
conforme ilustra a figura 1. Nio yOU entrar em mais detalhes ou discutir 0 caso de simetria niio
axial, pois isso seria enfadonho e nio relevante ja que nos HTCS a simetria dos sitios nucleares e
quase sempre aproximadamente axial. Remeto 0 leitor interessado a Cohen & ReitH, Abragam2, e
Das & Hahn14•

a) b) c)

Cl)ifi'
-(m+l)

(m+l) CI)- + (m+l)-m... m -mm +m CI)- Cl)m Cl)ifiIE m
-3/2

a' 1"
3/2 +3/2

0\/1 ap
~1/2 Cl)m

+ Cl)m I' a a'l"
[8=01 [H~OI 0\/1

Figura 1 - Visao esquemativa dos niveis de energia e das transi90es para acoplamento de
quadrupolo axialmente simetrico. a) no caso de campo nulo, b) 0 campo magnetico estatico

levanta a degenerescencia ±m , e c) linhas suplementares aparecem no espectro .



Agora volto ao caso oposto quando a intera~ao Zeeman e muito mais intensa do que
o acoplarnento de quadrupolo. Desta vez, e mais conveniente manter 0 sistema de coordenadas
definido pelo campo magnetico aplicado, e reescrever 0 termo de quadrupolo no sistema de
referencia "ozyi'. Para simplificar, considere-se inicialmente II = O. Neste caso basta girar 0

sistema de eixos principais atraves de uma rota~ao representada por R(a = 0, ~ = -8, y = 0).

Sendo urn operador vetoria~ Iz transforma-se sob uma rota9ao como as componentes
de urn vetor ordilllirio, e assim no novo sistema RIz = ~ sinO + Iz cosO (note que ~.y.z sao os
operadores vetoriais no novo sistema). Opcionalmente, poder-se-ia chegar ao rnesrno resultado
aproveitando-se do fato de que Iz ja e a componente M = 0 do operador tensorial irredutivel
(TLM) de ordem L = 1 e, portanto, ele poderia ser girado por meio da representa~ao irredutivel do
grupo de rota~ao D(l){R}. Na tabela 4, estao listados: [)(l){R}, 0 operador de spin decomposto
em componentes esfericas (isto e, em termos das componentes do operadores tensoriais
irredutiveis TLM), com a matriz de rota980 pelos tres angulos de Euler R(a, ~, y). Em

componentes esf6ricas Iz = (0,1,0) e, portanto, sob uma rota980 R(a = 0, ~ = -e, y = 0), tem-se

para 0 operador girado

-I = 0(1) 1 = (Sin 8 8 -sin 8)
Z R Z Ji ,.COS 'Ji . 2.2.3.

o leitor pode facilmente verificar que este resultado em componentes esf6ricas reduz-
se ao resultado previamente obtido nas componentes cartesianas.

Retomando ao termo de quadrupolo do hamiltoniano, apos a substitui980 de Iz por
~ sin8 + Iz cos8, e usando a rela980 cllissica ~ = ~ + i.ly 6 imediata a obten980 do hamiltoniano

total na seguinte forma
'XT = - r liHoI.

+ e
2

qQ {.l.(312 _ 12){3cos2 8-1)
4/(2/ -1) 2 •

Uma vantagem evidente da formula980 acima 6 que 0 hamiltoniano de quadrupolo 6
prontamente separado em termos diagonais (L\m=O), XQo, e n80 diagonais (L\m=±I,±2), 'XQ'.

Tratando XQ como uma perturba980, as corre90es na energia podem ser calculadas sem

dificuldades
E~O) =(mIHzlm)=-rliHom=-h Yom
E~I) = (ml H~ 1m) = {-h vQ (3.u2 -1)(m2 -to)



Tabela 4. Matriz de rota9ao It, a representa9ao irredutivel D(l){R} e os operadores tensoriais
irredutiveis TLM.

Matriz de Rota~io :
Representa uma rota9ao das coordenadas pelos angulos de Euler:

IQ a sobre 0 eixo z, 2Q f3sobre 0 novo eixo y e 3Qy sobre 0 Ultimo eixo z.

(

cas a coofJcoo y- sin asin y coo acoofJsin y+sin a coo y -cas aSinfJ)
R(afJy) = -sinacoofJcooy-cooasiny -sinacoofJsiny+cooacooy sinasinfJ

sinfJcooy sinfJsiny coofJ

(x',y',z') = R(a,f3,y)(x,y,z) sao as coordenadas do vetor do novo sitema girado

Um tensor V transforma-se sob a mesma rotayao como: V' = R V R-I

Decomposi~io de I em Componentes Esfericos:
TLM sao os Componentes do Operador tensorial Irredutivel de ordem L

1

1= LTI
M

M••-I

T1-
I = t(lx +ilf) TIM = 11 TIM = *(Ix -ilf)

Representa~io Irredutivel de ordem 3 do Grupo de Rota~io n(l) :

-i a l+coofJ -i y -iasinfJ -i a l-coofJ i y
e 2 e -e ..fi e 2 e

n(I) sinfJ -i y fJ sin fJ i Y
{apy} = ..fi e coo - ..fi e

i a 1-coofJ -i Y i a sin fJ i a 1+ coo fJ i Y
.e 2 e e 7'2 e 2 e

Os componentes esfericos do novo sistema sio dados por:
ttt = LD~~Tf

K

As altera90es correspondentes no espectro de RMN serio dadas por

V = Em - Em+I = v. + .(I) + (2) + 226
mhO Vm Vm ••• • ••



A partir das equa90es 2.2.5 e 2.2.6 obtem-se as corre90es de primeira e segunda
ordem na freqiiencia

V~I=-vQ (3P:-I)(m+~)

V~I={~o){;p' (1- p')[ 4a - 9- 24m' - 24m]+t( 1- p' )'[-2a +3+6m' +6mJ]
. .2.2.7.

o principal efeito do acoplamento de quadrupolo e separar a linha de ressonancia, que
de outra forma seria Unica, em 21+I linhas, como se pode ver da equaQao acima. Essas linhas,
chamadas de satelites, sao deslocadas da ressonancia de Larmor vo' Todavia, deve ser ressaltado
que para spin semi-inteiro a linha de ressonancia centraL correspondente a transiQao ]/2 ~ -1/2,
niio e deslocada em primeira ordem Contudo, esta linha tambem e afetada em segunda ordem e 0

deslocamento calculado a partir a equaQiio2.2.7. e
J:;/ =-16{ (1-,Ll)(a-t)(9,Ll-l) . 2.2.8.

'2 Vo

o deslocamento de segunda ordem na equa9ao 2.2.5. e uma fun9ao impar de In.
Assim sendo, Vm(2) = V_m(2) e a separa9ao entre dois satelites e dada simplesmente pela formula de

primeira ordem
~ vm = vm - v_m = 2 J~) = vQ(M + m) (3,Ll - 1). 2.2.9.

Considerando agora 0 caso mais geral de urn GeE de simetria menor que axial, em
que 11:;=0, deve-se utilizar a formula9ao do hamiltoniano de quadrupolo para urn sistema arbitnirio

de coordenadas dado pelas equa90es 2.11-12. Mais uma vez, 0 desenvolvimento segundo a teoria
das perturba90es da as corre90es de energia,
E~I = - r Ii Ho m = -hvo m

E~) = 3 a Vzz(m2 -ta)

E~) = -2~m{m2[81~12 -2IVl]-a[41~12 -21~n+lvl-lv212}
hvo

onde a foi definido na eq. 2.2.5. e a = (eQ )
4/ 2/-1

As corre90es da freqiiencia sao obtidas das equa90es 2.2.6. e 2.2.10.
JO = -2 (m+ 1)3a Vzz

m h

J~) = 2 h~ {(3m2 +3m+ 1)[81~12- 21V;n - a [41~12- 21V;12]_1~12 +\V;12}
Vo

As componentes tensoriais de GeE relacionam-se com as componentes do eixo

principal atraves de uma rota9ao das coordenadas. Desenvolvendo V{X,y,Z} = R V{x.YZ }R-l com 0

conjunto de angulos de Euler {O,-e,-<p} obtem-se
V:: = cos2 B Vzz + sin2 Bsin2 rpVIT + sin2 Bcos2 B Vzz

= VZZ[cos2 B-tsin2 B+t qSinBcos2B]
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que pode ser inselido na equa~iio 2.1.11 (a) para dar a corre~iio de primeira ordem da frequencia .

Corre90es de ordem maior podem ser obtidas de modo semelhante.
Passando para a importante situa9ao na qual as intera90es Zeeman e de quadrupolo

sao comparaveis, neste caso uma solu~ao exata do hamiltoniano total e absolutamente necessaria

para detenninar os auto-valores e as freqiil~nciasde transi~ao.
Uma observa9ao muito importante deve ser feita neste ponto a respeito dos eixos

principais dos tensores de GCE e OHM. Estes sao detenninados pela simetria local do sitio
atomico, e podem nao coincidir com os eixos principais do cristal. Mas a situa9ao em materiais
HIe nao e tao complicada devido a presen9a de uma simetria, no minimo, ortorrombica e, neste
caso, pode ser mostrado que os eixos principais coincidem com os eixos cristalinos a, b e c15.

Embora paralelos aos eixos cristalinos a correspondencia com eixos principais X, Y e Z do GCE e

OHM depende da simetria local (e da convenyao para nomear os eixos).
o hamiltoniano total que deve ser diagonalizado e

JCr = - r 1i Ho {Ix (1+ K.\X ) sin OeDS lp + Iy (1+ KIT ) sin Osinlp + Iz (1+ Kzz )eDS O}

+ e
2

qQ {3 12 _ 12 +.1 n( 12 + 12 )}41(21 -1) z 2 '/... - •

2.2.13.
onde X,Y,Z sao os eixos principais do GeE, e (8, <p) sao os angulos polares que definem a
dire<taode Ho neste sistema.

Uma solu<tao nurnerica da equa<tao 2.2.13 e possivel para 1 = 3/2 e 5/2, que sao os
casos que nos interessarao mais. A solu<taopara 1= 3/2 [ref· 15] revela que as posi<toes das linhas
de ressonancia como fun<taode 11,quando Ho e paralelo a urn dos eixos principais, sao dadas por
fun<toesregulares e continuas, conforme e mostrado na figura 2 para 1=3/2.

Agora e possivel determinar todos os parimetros do hamiltoniano total da equa<tao
2.2.13, simplesmente a partir de urn espectro completo com Ho paralelo a urn eixo principal. 0
principio do metodo e que, para urn espectro particular, isto e, urn conjunto de frequencias de

ressonancia, corresponde uma Unica so1u<taopara os parimetros eq, 11,orienta<tao do campo (Ct),
e 0 deslocamento Knigth (KaJ <Ho , I e Q sao previamente fixados e 0 campo deve ser paralel0 a

urn dos eixos de cristal).
o procedimento consiste em medir os intervalos de frequencia entre as linhas satelites

e a linha central ~t;,aixo(aho)(=It::mtral-t;,aixo(aho)I) e atraves do quociente ~t;,aixol~fahodeterminar 11
e a orienta<tao de campo Ct. Sendo ~t;,aixo(aho)uma fun<taode 11e eq = 82V 1 8z2 (= ~fpara 11=0e
Ho 1/ Z), eq tambem pode ser determinado. Por fim, I<aa e estimado da posi'rao da linha central.

Um refinamento dos resultados pode ser obtido por meio de urn programa que diagonalize
nurnericamente a equa'rao 2.2.13, tendo como entradas vQ = e2qQ / 2h, 11, I, Ho, a dire'rao Ct e
~a' e que retome as posi'roes das linhas em frequencia.
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Figura 2 - Posi~io da linha como fun~io de 11 quando Ho e paralelo a urn dos eixos principais do
tensor GeE no caso de I = 3/2.

Eu descrevicom detalhes 0 caso de 1= 3/2 porque esta e a situa~io do 63.65CU,os
nucleos estudados com mais freqiiencianos HTCS. Outra aplica~io interessante do programa que
foi mencionado e na orlenta~io de monocrlstais no campo estltico. Como nesta pesquisa as
amostras eram unicamente monocristais, a orlenta~io foi sempre uma etapa crucial a ser feita
antes de qualquer serle de medi~oes.Do deslocamento de segunda ordem da linha central dado na
equa~io 2.2.8., observa-se a existencia de urn maximo local na freqiienciapara a orlenta~io e = 0
(Ho II Z). Mas a posi~io da linha central nio e apenas uma fun~io de e, sendo tambem uma
fun~io do deslocamento Kzz, de forma que hi dois parametros desconhecidos a serem
encontrados. Felizmente, existem dois isOtopos do cobre e duas linhas centrais finas a partir das
quais e possivel uma determina~io simultinea de e e Kzz. Fazendo 0 programa calcular 0

espectro de freqiiencias para uma faixa de valores de Kzz para cada ingulo e, basta procurar 0

conjunto {e, Kzz} que da a posi~io correta das linhas do 63CU e do 65CU medidas
experimentalmente.



Ate agora, os problemas de intensidades e alargamento de linhas nao foram

mencionados. A intensidade de linha e dada simplesmente por I( lIIi I Ix I lIIf )12, onde lIIi e lIIr sao

auto-estados do hamiltoniano total. 0 alargarnento de linhas tern duas causas diferentes: a

interacrao magnetica entre os spins nucleares e uma distribuicrao de vQ devida a impurezas,
deslocamentos e desordern da rede cristalina. Observe, no entanto, que, sob campo forte, decorre
da eq. 2.2.8 que a linha central (referindo-se a spin de semi-inteiro, e claro) nao sofreni coma

distribui9ao de vo' se a orienta9ao for rnuito boa com 8 :: O. Isto permite mais uma pista para
orientar 0 monocristal no campo, pois, a rnedida que a orienta9ao se afasta de urn alinhamento

perfeito com Hj/Z, nao so a frequencia diminui mas tambem a largura da linha central aumenta

devido a distribui9ao de vQ' Por outro lado, tanto a linha de RQN pura como as linhas satelites

laterais da RMN sao altamente afetadas por qualquer distribui9ao de vQ sendo geralmente muito
largas (~v ~ 100kHz - 1MHz).

Ate mesmo amostras de HTC mais homogeneas e de boa qualidade (caraeterizadas

por uma transi9ao de supercondu9ao muito estreita) podem apresentar uma distribui9ao de vQ

considenivel devido Ii presen9a das vacancias de oxigemo como nos YBa2Cu306+x' °oxigemo
introduzido neste sistema vai para as cadeias de CuO, criando desordem e, portanto, urn ambiente
de sitio nao equivalente resultando em distribui90es de vQ• Urn fato interessante ja observado e
que 0 oxigemo tende a preencher as cadeias alternadamente; quer dizer, para x = 0.5 ha uma
a,lternancia entre uma cadeia totalmente oxigenada e uma cadeia vazia (sem oxigemo ).

Naturalmente, a presen9a de impurezas e uma outra fonte de distribui9ao de vQ ao lado das
vacancias de oxigemo. Concluindo, tudo isso constitui urn tema de pesquisa para 0 qual a RQN e
a RMN tern dado uma importante contribui9ao.

Ate 0 momenta fotam focalizados observaveis estaticos. ° fenomeno da relaxa9ao a
ser tratado agora reflete a dinimica que governa 0 comportamento do sistema de spins nucleares.° poder da tecnica de ressonancia magnetica advem do emprego dos nucleos como espioes
microscopicos para investigar a dinimica eletronica. Esses espioes praticamente nao perturbam 0

sistema eletronico porque a energia de acoplamento e muito pequena se comparada com a escala
de energia eletronica. Trataremos do caso onde a dinimica eletronica e dominada pelas excita90es
magnetic as do sistema de spin. A comunica9ao com os espioes e feita atraves de pulsos RF,
conduzindo os nucleos para fora doequih'brio e, posteriormente, estudando 0 seu caminho de

volta ao equih'brio (a relaxa9io).
Quando a amostra e colocada em urn campo magn6tico surge uma magnetiza~io

nuclear dada pela lei de Curie nuclear



N / t/ I (I + 1)HI)
~f=XoHo=----3-k-B-T----

A arnostra e colocada no interior de uma bobina cujo eixo e perpendicular ao campo

estatico. Aplicando-se a bobina uma voltagem altemante com freqiiencia 21tv = ro proxima ao

valor de ressollilncia 21tvo = YHo ' urn campo oscilante transverso HI cOSffite criado e induz

transi90es entre os niveis de Zeeman. A rnudan9a das popula90es dos niveis resulta em uma

reorienta93.0 da magnetiza93.0 nuclear que e convenienternente visualizada em urn sistema girante.

Neste sistema, que gira com freqiiencia 27tv = ro, 0 campo HI e estatico e a magnetiza93.0

precessionara em tomo de sua dire9ao (no momento, qualquer re1axa9ao sera ignorada pois 0 que

estamos descrevendo ocorre num intervalo de tempo muito curto). Apos urn tempo 't(yH1) = 1t/2,

a magnetiza9iio recaira sobre 0 plano perpendicular a dire9iio z (por defini9iio, a dire9iio do

campo estatico Ho), e diz-se que foi dado urn pulso 1t/2. Da mesma forma, qualquer angulo

arbitnirio poderia ter sido obtido e, especialmente, 0 pulso 7t, de dura9ao 2or, causa uma inversao

da magnetizacrao (conseqiientemente, da poPula9io tambem).
Apos urn pulso rr./2, a magnetiza9ao come9ara a relaxar de volta Ii situa9ao de

equilibrio paralela a Ho. Ocorrem dois processos distintos, urn govemando a componente
longitudinal e 0 outro govemando a componente transversal da magnetiza9ao. 0 primeiro,
chamado de relaxacrao longitudinal, envolve troca de energia entre 0 sistema nuclear e os graus de
liberdade nio nucleares da amostra. Ele tambem e chamado de processo de relaxa9ao spin-rede e
sera tratado com detalhe logo adiante. 0 outro processo e conhecido como a relaxa~ao
transversal e, contrario ao primeiro, ocorre sem troca de energia com a rede. 0 principal processo

que contribui para a relaxacrio transversal e a chamada relaxa9io spin-spin, que sera 0 tema da
proxima se9io deste capitulo. Observe que esta pode ser a principal contribui9io para a relaxa9io
transversal mas nunca a Unica. A assim chamada contribui9io de T 1 tambem esta sempre presente
como sera visto mais adiante.

o conceito de relaxa9io que acabou de ser apresentado foi descrito em termos de
magnetiza9io. Apesar disso, a relaxa9io nuclear e igualmente medida na ausencia de urn campo
magnetico aplicado por meio da tecnica de RQN, portanto, mesmo quando a magnetiza9io e
zero! A quadro que foi descrito usando a magnetiza9io nio esta errado mas obviamente nio se
aplica quando 0 campo e nulo. A introducrio do conceito de temperatura de spin permitira que
seja dada uma descri9io ahemativa da relaxa9io spin-rede.

Vma temperatura de spin e definida quando as populacroes dos niveis de energia

obedecem a uma estatistica de Boltzman
Pn / Pm = exp [(Em - EJ / kg J:] . 3.1.2.

Quando urn campo magnetico estatico e aplicado, a magnetiza9io sera dada por
M=Ny nLPmm. 3.1.3.

Como na pratica Enuc1ear« kBTs , a eq. 3.1.3. reduz-se a eq. 3.1.1. e a lei de Curie,

dada por M = C H / Ts e valida. Em equilibrio com a rede, as temperaturas de spin e da rede sio



Capitulo 2.

iguais, Ts = T[ de modo que Mo = C ~) / TI. Deslocada do equilibrio, a magnetiza~ao nuclear.

M, relaxa de novo para 0 valor de equilibrio, Mo, trocando energia com a rede. Conforme ja foi
dito, este e 0 processo de relaxayao spin-rede e ele e descrito por uma exponencial com constante
de tempo T l' 0 tempo de relaxa9ao spin-rede. Isto e resumido pela equa9ao

dM (Mo -M)
- = ---- 3.1.4.
dt ~

Da mesma forma, 0 conceito de temperatura de spin permite que se estabeleya uma

equa9ao analoga, caracterizada pela mesma constante de tempo:J;} -;J;,-;J 3.1.5.

o poder desta formula9ao reside em ela ser valida mesmo na ausencia de um campo

aplicado (contanto que uma temperatura de spin seja definivel). Seguindo-a pode-se dizer que a
relaxa9ao spin-rede ocorre a fun de termalizar as temperaturas dos spins e da rede. Antes de

voltar para a demonstra9ao da equa9ao 3.1.5., apresento agora a equafao mestre, que da as
popula90es, Pn' como fun9ao das taxas de transi9ao Wn--+m e Wm--+n ,

dPn = LPmWmn - PnWnm m= 1,2, ... ,21 + I. 3.1.6.
dt m

Esta equa9ao pode ser transformada numa forma mais conveniente em termos de
N=21 novas variaveis independentes, que sao as diferen9as de ocupa9ao entre niveis adjacentes.
Utilizando tambem a condi9ao de normaliza9io

L1n = Pn+l - Pn and 1 = LPn , 3.1.7.

apos algumas manipula90es, a equa9io mestre e escrita como uma equa9io matricial homogenea
linear

d(~ (t) - L\ (0))
n dt n =-A[L\Jt)-L\JO)],

onde ~(O) e 0 valor deequilbrio da diferen9a de ocupa9io e os elementos da matriz nio nulos
de A (no caso de relaxa9io magnetica16,17 Xpert = -J.1n • 3H) sao

A",.m+l = [I(I + 1) - m(m + I)]W

Am,m=-2[I(I+I)-m(m-I)]W 3.1.9 .

. Am,m-l = [I(I + I) -(m -I)(m- 2)]W
A resolu9io da equa9io 3.1.8. para urn. simples sistema de 2 niveis (1=1/2) da a

.conhecida exponencial com (T1)-1 = 2W, de acordo com a equa9io 3.1.4 .. Porem, quando estio
presentes mais niveis, a solu9iO da equa9io 3.1.8. e, em geral, dada por uma superposi9io de
varias exponenciais, e muitas constantes de tempo sao necessBrias para caracterizar a relaxa9io
spin-rede. No entanto, como sera visto, caso uma temperatura de spin seja sempre definivel isto
deixa de ser vilido e a relaxa9io, embora muhi-exponencial, e determinada por uma Unica uma

constante de tempo T I'



Demonstraremos agora a equa~ao 3.1.5 .. Visto que a relaxa~ao spin-rede e 0

processo pelo qual os nuc1eos e a rede trocam energia, devemos calcular a mudan9a na energia

media dos nucleos

dE = ~ ~ E = ~ dPnEdt dt ~Pn n ~ dt n' 3.1.10.
/I n

Em termos da temperatura de spin, Ps = 1 / kgTs '
- -

dE dE dPs-=--
dt dPs dt

-Ps Ho
com E = Tr{p Ho} e p = {.P H } ,

Tr e s 0

onde En e Pn sao, respectivamente, a energia e a ocupa~ao fraciomiria do sistema de spin nuclear

total. Partindo do suposto que 0 sistema nuclear e descrito por uma temperatura de spin, as
Ocupa90es san relacionadas por

Pn = Pm exp([ En - Em1Bs) . 3.1.12.

Usando-se as equayoes 3.1.12-13 e 3.1.6., apos algumas manipulayoes simples, a
equayao 3.1.10 pode ser desenvolvida obtendo-se

dE ~!L Wmn(En - EJ2 (Ps - pJ .
dt 2 mn Tr{l}

Para chegar na expressio acima usamos a expansio de temperaturas altas da funyao

de partiyao,

Z ~ Trk"H. } = Tr{1- fl. H,)fI. ~')' +...} '" Tr{I} . 3.LIS.

Opcionalmente, comeyando pela equa~io 3.1.11, pode-se desenvolve-Ia usando
e~~ ~ d .

Pn=-Z- e dR ="dRLPn(Ps)En.
JJs JJs n

dE dfJ LE;
_~ __ s ,. 3.1.17.
dt dt Tr {I}

Por fim, substituindo este resultado na equayio 3.1.14 chegamos a

dPs =(Ps_PJ[!LWmn(En-2EJ2]= (Ps-pJ. 3.1.18.
dt 2 m.n LEn 1;

n

Esta equayio define urn T1 Unico! Em outras palavras, a suposiyio de uma
temperatura de spin faz com que 0 sistema relaxe com uma Unica exponencial.



Em quais circunstancias uma Unicatemperatura de spin e garantida? Sao as intera90es
spin-spin, que ocorrem muito mais rapido do que as intera~oes spin-rede, que ao promoverem
transi~oes mutuas entre os nucleos, garantirao 0 equilibrio t6rmico do sistema nuclear. Sempre

que houver mais de dois niveis de energia, se eles nao forem igualmente espa9ados, essas

transi~oes mutuas sao fortemente suprimidas. Portanto, uma distribui~ao Boltzman e uma
temperatura de spin nao serao sempre definiveis. Este e 0 caso de nucleos com spin I > 1/2 em

sitios com simetria menor que cubica. tais como 0 cobre e 0 oxigenio em supercondutores de alta
temperatura, nos quais os niveis de Zeeman passam a ser espa9ados irregularmente pela intera9ao
de quadrupolo. A relaxa9ao spin-rede e, em geraL multi-exponencial e dependente das condi90es

lillelalS.

3.2. A Formula de Moriya para a Relaxa~ao Magnetica.

Os trabalhos de T. Moriya foram fundamentais para a compreesao da relaxa9ao em

metaisl8,19 e em cristais isolantes magneticos. 0 campo magnetico extemo na posi9ao do nucleo
pode ser escrito como sendo H10c = (H1oc) + oH(t) , onde (H1oc) e 0 valor medio estatistico do

campo magnetico intemo e oH(t) a sua flutua9ao. Considerarei 0 acoplamento dos nucleos com a
parte flutuante do campo magnetico local como 0 Unico mecanismo que produz a relaxa9ao spin-
rede (diz-se entao que a relaxa9ao e exclusivamente magnetica).

o hamiltoniano de perturba9ao que induz transi90es entre os estados nao perturbados
I m, n ) do sistema nuclear-eletronico e

Xl =-yli1·8H(t) 3.2.1.

A partir da teoria da perturba9ao de primeira ordem, a probabilidade de encontrar 0
sistema em urn estado If) apos urn tempo t, quando ele estava inicialmente em urn estado Ii) e

t 2

P;-+f = ~ Jdt'( iIXI(t')lf) 3.2.2.
11. -eo

Ativando a perturba9ao em t = 0, a probabilidade de transi9ao por unidade de tempo
e obtida dividindo a formula acima por t. Substituindo a equa9ao 3.2.1 na equa9ao 3.2.2 e
supondo que os estados nucleares nio perturbados ainda sao os auto-estados de Zeeman,
rotulados por m, (os estados eletronicos sao rotulados de n) obtem-se

P y2 t t

W;-+f = i;f = -t J dt'J dt"(mn!I.8H(t')!m'n')(m'n'II.8H(t")!mn)
o 0 , 3.2.3.

i Ht j Ht
. onde 8 H(t) = e-II-8 H e --11- , eX = Xo + Xee 0 hamiltoniano total nio perturbado.

A partir da eq. 3.2.2 reconhece-se que apenas os componentes transversais do campo
flutuante contribuirao para a relaxa980. Usando a rela980 ~o~+ lyoHy = 1/2 {4oH. + toH..} e
ficil chegar a seguinte expressao



'I I

~-4f = L J dt' J dt" ei(~O(['-("I(I - m)(I +m+ l)(nlo UJt')\n')(n'lo UJt")ln)
tn/1m',,' 4t 0 0 , 3.2.4.

= l(mII-lm+ 1)12

{W'}
onde m=m e m'=m+ 1 foram escolhidos de acordo com a regra de sele~ao i1m=±l. Proseguindo,
deve-se calcular a media sobre os graus de liberdade eletronicos. Para faze-Io, multiplica-se a
expressao acima pela probabilidade de encontrar 0 sistema no estado inicial n e, depois, soma-se
em n assim como em todos os estados finais n'. A soma em n' e igual a unidade (pela rela9ao de
fechamento), restando a media temporal de 8H..(t')8HJtlt), que e simbolizada por < ). Como 0

produto 8H..(t')8HJtlt) depende apenas da diferen9a t = t' - tit, podemos entao escrever
2 I I-I"

w=Lfdt" fdreiaJor(8Ht(r+t)8H_(t")). 3.2.5.
41 0 -I

Para solucionar esta integral deve-se, em primeiro lugar, reconhecer que
<8~('t+t")8H-<t")=<8~('t)8H-<O» e depois, com a ajuda da figura 3, obtem-se imediatamente

W = L{J dr Jdt"eiaJor(oHJ r)oHJO)) +Jdr Tdt"eiaJor(oHJ r)OHJO))}
4t _( -r 0 0

= L{J dr (t + r)eialor(oHJ r)oHJO)) +J dr (t - r)eialor(oHJ r)oHJO))} 3.2.6.
4t _( 0

No integrando, uma vez que t » tc , enquanto <8~('t)8H.(O) ~ 0 se 't » tc , 0

termo em 't pode ser ignorado se comparado com t. Finalmente, como t pode ser substituido por
00 nos limites, tem-se

2 ~ 2 ~

W = Y4 Jd r eialor(oHJ r)oHJO)) =~ Jd r e-ialor(oHJO)oHJ r)) . 3.2.7.
-~ -QO.

por
(0 HJt)o H+(O)) = Tr{e-PH• ei

H.t IA 0 H_ e-i
H.t I A 0HJ/Tr{e-PH

• }.3.2.8.

Figura 3 - Area a ser integrada na equa~io 3.2.6.



A ultima igualdade da equa~iio 3.2.7. resulta da defini~iio da fun~iio de correla~iio que
depende somente da diferen~a de tempo, portanto,

(5 H+( - r)5 H-<O») = (5 H+(O)5 H_( r») 3.2.9.

como pode ser facilmente verificado na defini~iio acima.
Com urn calculo semelhante ao que nos levou a equa9ao 3.2.7., poder-se-ia ohter para

a transi9ao inversa, m+ 1 -+ m , 0 resultado

Wm +l~m = I~m + 11/+lm)1
2

{W'}
2 ~ 3.2.10.

W' = Y4 f dr e-i(Oor~8HJ r )8HJO))
-00

Para 0 caso padrao de spin I = 1/2 a constante de tempo T1 da exponencial Unica da
relaxa9ao spin-rede sera dada por

1- = ~ 1 + W I L 3.2.11.T. !~-! -!~! .
1

Entao, a partir das equa~oes 3.2.4 e 3.2.6-8, definindo {A,B}=1/2(AB+BA), resultani

~ = Y2
2 J d r e-iwor({5H+(O)5HJ r)})

1 -00

A transformada de Fourier da fun~ao de correla~ao encontrada na equa~ao 3.2.7 e a
densidade espectral

00

J+-((i) = J(5 HJO) 5 Hjt))e-laIdt .

Para a transformada de Fourier presente da equa~ao 3.2.7, supondo que a fun~ao de
correla~ao depende apenas da diferen~a de tempo e efetuando a troca de variavel -t ~ t , tem-se
que

00 00

J(5 Hjt)5 H+(O»)e-llddt = J(5 HjO)5 H+(t))e1lddt = J-+( -(i) .3.2.14.

Utilizando a defini~io da equa~io 3.2.8, ap6s urn caIculo direto, a rela~io entre essas
duas densidades espectrais e estabelecida

J-+ (-(0) = e-Ph
OJ J+- «(0) . 3.2.15.

Contando que J3-1» hID pode-se fazer a aproxima~io
ao

J((i) ) = J+-((i)) ~ J ({5HJt)5 HjO)})e1lddt .

Portanto, as equa~oes 3.2.11-12 para 0 tempo de relaxa~io spin-rede nuclear no caso
de urn spin I = 1/2 sio reduzidas simplesmente a

(r.r' = 2 W = r' J;aJ ) 3.2.17.

Utilizando as rela~oes 3.2.7, 3.2.10 e 3.2.16 a expressio acima pode ser generalizada
para I> 1/2 definindo



Vma vez desenvolvidos os principios que govemam a relaxa~ao magnetica, passo a

considerar mais detalhadamente 0 hamiltoniano de perturba9ao e a natureza tensorial do

acoplamento hiperfino
'}{p =-ytz 1·58 onde: 5H=-A·5S. 3.2.19.

No sistema de coordenadas X, Y, Z dos eixos principais da suscetibilidade de spin, a

fun9ao de correla9ao pode ser escrita como
(0 H+(t)o H_( 0)) = (0 Hx(t)o Hx( 0)) +(0 Hy(t)o ~v( 0))

= L(A~ +A~)(OSk(t)OSk(O))
.l:=X.Y.Z

Caso 0 nucleo acople com muitos spins eletronicos, uma soma sobre esses spins
devera ser efetuada. Neste caso e conveniente trabalhar no espa~o q introduzindo

8S('i)=L8Sqeiqr; e A(q)=LA('i)e-iqr; 3.2.21.

Usando a propriedade A(q) = A(-q) (que surge da simetria de inversao da rede), 0

campo local se transforma em
8 H = L -X(t;) . 8S(t;) = L -X(q) . 8 Sq 3.2.22.

o tempo de relaxa~ao e reescrito da forma
2 00

(~t =L JdtL L(A~(q)+A~(q))eiwt (8S:(t)8S~q(O)),
2-co ql= .

x.r.z
onde foi usado 0 fato de que somente os componentes q e -q do spin 880 correlacionadas.

o Ultimo ingrediente a ser acre scent ado it formula~ao do tempo de relaxa~io spin-
rede e 0 Teorema da Flutua~ao-Diss;pa~a02°. Este importante teorema relaciona a parte
imaginaria da suscetibilidade generalizada it densidade espectral,

"( ) _ (g. /-lsY ( -PIIW) J ( )Xii q, w - 2 Ii 1- e ii q, W

00

Jii(q, w) = J (S;(t)S~(O)) e-i wtdt

Na aproxima~io de altas temperaturas, tem-se 1 - exp(-I3/iro) ~ l3/iro. Entio,
inserindo a equa~io 3.2.24 na 3.2.23, obtem-se a formula~io final para T 1 que esta relacionado it
parte imaginaria da suscetibilidade generalizada:

"
(~rl = r 2

kBT
2
L L (A~(q)+A~(q))X •.• (q,w) 3.2.25.

(g. ,uB) q k- W
x.r.z



Tabela 5 . E:-qJressoes do NSLRR para orientacao de campo paralela (/1) e perpendicular (1) ao

Tensor de Acoplamento

Azz( q) = A/A q)
Axx(q) = Ayfq) = A1(q)

Flutua~oes Anisotr6picas
/I /I

X ZZ ( q, w) = X ( q,w)
/I /I /I

XAX (q,w) = XIT (q,w) = Xl (q,w)
"(~l;'= r;k8,T I\AJq)I' Xl (q,w)

Po q w

(r.)-I = y
2
kB T

1 .l 2 2
f.JB

L .!.[IA.l (qW X.l" (q, aJ) + IA1! (qW XII" (q, aJ)J
q2 aJ aJ

"
Xu (q, w) = x"(q, w)

(I).-I = y2
kBT ~IA ( )12 x"(q,w)

I /' 2 2 ~ 1 q
PB q W

Se 0 tensor de acoplamento e diagonal, entao Aij ex: 0ij . As expressoes para (1;):1,
onde a indica a dire~ao do campo magnetico estatico aplicado estao resumidas na tabela 5.
ObselVeque no caso de T1 medido pela tecnica de RQN nao existe nenhuin campo aplicado, mas
a dire~aoda quantizayao e Z II c, dada pela dire~ao do gradiente de campo eletrico maximo (caso
do cobre planar).

3.3. Equaqao Mestre da Matriz de Densidade e Pormalismo de Spin
Picticio

Eu seguirei aqui 0 desenvolvimento dado por Petit e Korb21 que generalizou 0

tratamento dado originalmente por Abragam e Redfield para 0 problema da relaxa~ao geral. 0
objetivo desses autores foi fomecer uma teoria unificada aplicavel a uma vasta variedade de
mecanismos de relaxayao, mesmo nos casos em que I > 1/2. Embora eu va considerar um spin
arbitnirio, eu restringirei-me a um mecanismo particular de relaxayao, a saber, a relaxa~ao
magnetica que tem sido discutida ate aqui (para obter informayoes sobre 0 caso mais geral,
consulte Petit e Korb). Este desenvolvimento te6rico conduzira as caraeteristicas da lei de
decaimento da relaxayao spin-rede asim como a tao chamada contribuiyao de T1 a relaxa~io
transversal.



o ponto inicial e descrever 0 sistema nuclear quantum-mecanicamente por urn

operador de densidade, enquanto que a rede origina uma perturba~ao aleatoria. Escreve-se 0

hamiltoniano de intera9ao na forma
7{Jt ) = - r tz L Fq (t ) A q , 3.3. l.

q

onde Pl(t) e Aq san operadores da rede e do spin nuclear, respectivamente;

o indice q significando diferentes componentes tensoriais irredutiveis. Observe que
PI(t) = exp(i He t / Ii) PI exp(-i Het / Ii).

A titulo de exemplo, considere 0 sistema YBCO onde 0 hamiltoniano de intera~ao
efetiva pode ser escrito como

JI\(t) = -y h [ An S,(t) I,+ ~" (S.(t) t +SJt) I,)]

Na representa~ao de intera~ao, atraves de urn tratamento de perturba~ao de segunda
ordem e sob alguns pressupostos bem gerais, a derivada temporal do operador de densidade e
dada por sua equa~aomestre

d T(t) I '"
P =--2 Jdr [X;(t)[x;(t- r),pT(t)_po]] 3.3.3.
dt Ii 0

onde XI' = exp(i Xo t / Ii) X exp(-i Xo t / Ii) denota 0 operador na representa~ao da intera~ao,
Po = exp(- Xo / kaT) / Tr{exp(- Xo / kaT)} e a barra significauma media sobre os "ensembles".

Esta teoria e valida quando 0 tempo de correla~ao tc « t , TIe T2 ' onde tc e
definido como 0 tempo de .corteda fun~aode correla~ao

g(q,q')( r) = Fq(t)Fq'*(t+ r) = Fq(t)F-q'(t+ r) : 3.3.4.

Prosseguindo obtem-se
X;(t) = -y Ii LFq Aq ejQl~t

pq

Introduzindo a expressio de voha na equa~ao mestre
dpT(t) = __ 1 "'Jdr~ej(QI~+QI~)t [Aqp"[Aq ,pT(t)_po]]g(q,-q')(r)e-jQl~r. 3.3.6.

dt Ii 2 ~ po pq
p'q'

A soma sobre q pode ser eliminadautilizando 0 fato que as componentes tensoriais
irredutiveis do operador da rede sio estatisticamente independentes, portanto,
g(q,-q) = 8(q,-q) g'l. Alem disso, a partir da defini~aoda densidade espectral tem-se a seguinte
rela~ao

jg( t) e -j ox dt = .!.J( (()) - ijg( t) sin (()t dt
o 2 0

Utilizando-a na equa~iiomestre, esta passa a ser



onde foi ignorada a contribui~iio do tenno imaginario que produziria simplesmente urn
deslocarnento de frequencia (conhecido como deslocarnento diniimico).

o valor esperado de urn observavel Q e dado por < Q(t) ) = Tr{ p(t) Q }. Contudo, e
normalmente mais faeil ealeular < Q(t) )T= Tr{ pT(t) Q } porque nao e neeessario considerar as
varia90es rapidas devidas a Xo' Ao calcuhi-lo, usando a equa~iio mestre e propriedades de tra90s

muito conhecidas, obtem-se
d(Qf =rr{dpT(f)Q}=rr{A(pT(t)_po)} , 3.3.9.

dt dt

node A = - 2 ~ ' ~>(q-q I(IJ)~) [A;q [A: ,Q]]" (.i+·~L'
pq

E muito importante observar que os exponenciais em A possibilitam 0 aparecimento

de termos de oscilayao muito nipidos os quais entretanto nao influenciam 0 comportamento de
longo prazo de ( Q(t) )T. 0 sub-indice "restl! significa a restriyao para aqueles termos que
satisfazem IDpq + IDp,-q = 0, os imicos que devem ser mantidos. Como IDpq = -IDp-q, isto significa
que p = p', mas deve-se tomar cuidado quando q = 0, pois, neste caso, IDpq = 0, e nao ha nenhuma
restriyao em p e p'.

Transformar a equayao 3.3.9 em uma equayao cinetica semelhante it equayao de

que defina urn tempo de relaxa\lio Ti , nio e possivel para spin I > 1/2, porque os operadores Ix '
Iy e Iz nio formam uma base completa, ao contrario das matrizes de Pauli no caso de I = 1/2. A
saida seria resolver a dependencia temporal da matriz de densidade e depois computar
(Q(t» = Tr{ p(t) Q } = LPaa,(t)Qa' a .

A introduyao do (ormaljsmo do spin fieticio permitira definir urn conjunto de base
composto de 41(1+1) operadores de spin I;d mais a identidade, em termos dos quais uma

equayio cinetica sempre pode ser definida. A vantagem e que a soluyio da equayio cinetica, em
geral, e mais simples do que 0 c31culo da evolu\lao temporal da matriz de densidade.

Os operadores de spin fieticio I;d sao definidos como a metade do valor das matrizes

de Pauli entre os estados c ed, ou seja,
(i !I;d\J) = t(8iC8jd +8id8jJ
(iII;dIJ)= ~i(8/c8jd-8id8jJ 3.3.11.

(i jI;dIJ) = t(8/c8jc - 8idOjd)



Aqu~ r = x , y, ; e c < d E {I, ... , 21+ I} correspondem aos auto-estados dos niveis
Zeeman m = {-I, ... ,-+-I}.

A rela9ao de ortogonalidade para esses operadores de base decorre do produto
escalar definido como 0 tra90 do produto de do is operadores

Tr{I;dI;f}= t8ce 8df 8rs • 3.3.12.

Observe que para r = s = = existe uma redundancia dos operadores I; d no sub-
espa90 z. Em outras palavras, todos l:dy satisfazem prontamente a rela9iio de ortogonalidade, 0

contrario de I: d. Petit e Korb escolhem os vetores de base para os sub.espa~os z de tal forma
que estejam de acordo com a rela~ao acima. Portanto, qualquer operador Q pode ser expandido
nesta base na forma

Q=aol+ L L q:d I:d
r c <d

ao = _l_Tr{Q}
21 +1

onde q; d define uma proje~ao de Q em urn operador de base I: d.

A expansao acima permite reescrever a equa~ao 3.3.9 dando para cada componente a
equafiio ciniRea desejada

d(I;d)T ="" _ 1 {(1'1)T _(1'1) )
dt ~ ~ rrcd,s'1 S S 0

r '<1 1i

ondo 1)"/ - hi, Ljq,-q)("'~)Tr{[A;,,[A:,I:d]]I:/ }e' [·;'+m~L'
I pq

o dupl0 comutador que aparece na eq. 3.3.9 foi desenvolvido com a ajuda das regras
de comuta~ao listadas na tabela 6 e das rela~oes da equayao 3.3.13, fomecendo

. [A;q ,[A; J;d]] = L L2Tr{[ A;q ,[A; J:d]]1;1 }I;1 . 3.3.15.
S '<1

[I' } Ik I] - s: Iii s: Ik 1 [It 1 IU] = 0 [r1 Ik I] = 0 Ik 1 - 0 r I+ ,+ - v1 k + - Vi I + : ' : - , - ,I + } k +

[1:1,1:1] = t 1:j(8jk - 8jl + 81t - 8/k) [l~j ,1:1] = t 1~j(8iA; - 8/i + 81j - 8jA;) .

(I~j.I~I] = 8jl{l- ~J[e(; k)I~A; +e(k ;)I:t]_ 8A;t{l- 8,J[e(zj)l~j +e(j Z)l!l]

+8Ij8tA;(21;1)

{
I i<j

e(i j) = se..o 1> }



Antes de aplicar este fonnalismo no caso I = 3/2, trataremos do caso trivial de I = lI2.
A partir do hamiltoniano das equa90es 3.3.2-5 tem-se que

X:(t}=-rtz(Ao +A1eil1JoI +A-1e-i(jrJ). 3.3.16.

Usando J(roo) = J(-roo) pode-se calcular (TItl a partir da equa~ao 3.3.14.
Substituindo-se I:del: f por Iz chega-se a

( )
-1 = rlAll2 J(OJo) /' {[ ]} = y

2
1
All2 J(OJo)T

1
---- •• Tr 1+.1 I, ----. 3.3.17.

4 - . 2

De modo semelhante, pode-se obter (T2t Icom Ix no lugar de Iz ' levando a

(r,t = r'IA::I' J'(O)Tr{I:} + r'IA11:J(lllo) Tr{l)J

( )
-1 _ y2

1A, 1

2
}:(O) 1

T. -----+-
2 2 2T

1

Este e urn resultado classico cuja deriva~aodada aqui deve ser comparada com aquela
dada por Slichterl (capitulo 5), na qual foi empregada a Teoria de Redfield. No caIculo da
relaxa~aotransversal ha uma contribui~aodo mesmo processo que govema a relaxa~ao spin-rede.
Daqui em diante, ela sera referida como a contribuifao de T] aT]. Esta contribui~ao pode ser
separada em uma parte secular' (ou adiabatica) e uma nao secular (ou nao adiabatica), dadas,
respectivamente, pelo primeiro e segundo termo da expressao acima (eq. 3.3.18). A parte secular
,esta associada com a distribui~ao do campo, e a nao secular com a meia vida dos estados
nucleares.

Passando para, 0 caso 1 = 3/2, os observaveis e a matriz de densidade devem ser
decompostos na base de spin ficticio para aplicar a eq.ua~ao cinetica 3.3.14. Usaremos a
decomposi~ao

1 ,,;.3]14 +]23
z : r

1,,=.J3(I~2+]~)+2/~ 3.3.19.

1 = .J3(/12 +134
) +2]23y y y y

Sob os efeitos de aho campo e de quadrupolo, urn nucleo com 1=3/2 tera
normalmente 0 seu espectro seccionado em 3 linhas correspondentes, na presente nota~ao, as
transi~oes .12, 34 (satelite de frequenciabaixa e aha, respeetivamente) e 23 (linha central).

Duas importantes suposi~oes sao tambem feitas: primeiro, os J( ro) sao independentes
de ro na faixa de interesse (frequencias tipicas de RMN, entre 10MHz e 100MHz); segundo, os
estados Zeeman nao sao significativamentemisturados pela intera~ao de quadrupolo. Esta Ultima
condi~aoe inteiramentepreenchida sempre que for satisfeita a desigualdade hVzzTlzz «liyHo. Em
supercondutores de alta temperatura, isto e sempre verdadeiro para os nucleos de oxigenio
porque 0 seu momento de quadrup<>loe muito pequeno, contrmo ao cobre cujo momento de
quadrupolo e bastante elevado. Neste Ultimo caso, e a simetria quase axial do sitio do cobre
planar que garante a condi~io mencionada atraves de Tlzz ~ O. Embora esta condi~ao do cobre



seja valida para a orienta~ao Holle, isto nao e eompletamente verdadeiro para Hole, e a situaQ30
depende muito da forya do campo magnetico aplicado15.

Feitas estas observayoes procura-se uma expressiio para a lei de decaimento da
relaxaQiio spin-rede eorrespondente as transi90es a (= 12, 23 ou 34). Prossegue-se como no
exemplo anterior de 1=1/2, porem, usando a decomposi9ao da equa9ao 3.3.19 no hamiltoniano da
equayao 3.3.2. Isto modifica a equayao 3.3.16 para

Jl ~(t) = - r h (A (31;' +I;') + ~.l [v'J( I;' ej 0,,' + I:' e' 0,.,) +2I;'ej On']

+ ~.l [v'J(I:' e-j w,,' + I:' e-,ow' ) +2I~ e-j0" ])

Aplicando a equayao cinetica 3.3.14, apos 0 tedioso calculo de muitos comutadores e
tra90s, ehega-se ao seguinte sistema de equa90es diferenciais acopladas

(1:2)T (-6 4 0 J (1:2
)T _(1:2\

; (/:3)T = W 3 -8 3 (/:3)T _(/;3\
(/:;)T 0 4 -6 (/:;)T -(/:;)0

onde W = y
2IA.J J+-(w)

4
Para resolver este sistema, ele deve primeiro ser diagonalizado

~ ~1= R ~ 1 =) ~ ~ 1= (A D A -I) ~ 1 ( D diagonal ) .
dt dt
Finalmente a solu~io e dada por

~/(t)=A(expDt)A-I ~/(t=O)

A= (: ~ ~3J A-I = (~ ~ ~5) D= (-~W -;W ~ J'
1 -1 2 1 -2 1 0 0 -12W

Conforme foi dito anteriormente, a relaxa~io spin-rede dependera do modo como 0

sistema nuclear foi preparado. A solu~io dos casos de nosso interesse esta listada na tabela 7.
Extender esse fonnaljsmo ao ca'so I = 5/2 nio e dificil mas e trabalhoso, e os resultados que serio
usados estio na segunda metade da Tabela 7. Observe que, embora a lei de decaimento seja
multi-exponencial, existe apenas uma constante de tempo T1 = 1/ 2W.

Como observa~io final, ressaho que 0 sistema de equa~oes encontradas em 3.3.21 e
3.3.23 e exatamente 0 mesmo que teria sido obtido da abordagem de equa~io de popula~io
mestre15-17. No entanto, 0 metodo do spin ficticio apresenta uma grande vantagem sobre esse
metodo ja que ele pode ser igualmente empregado no calculo da relaxa~io transversal, enquanto
que 0 outro e limitado Ii relaxa~io longitudinal.



Tabela 7 - As expressoes para a lei de decaimento da relaxa9ao spin-rede no caso de mecanismo

de relaxa9ao magnetico.

Spin Sequencia de Transi~ao F(X = 2 W t) . 2W= 1 / Tj . F(O) = 1

Prepara9ao

1t or 1t/2 (1/2 -1/2) (Xo)e-x + (Xo)e-6X

3/2 1t or 1t/2 (±3/2±1/2) NMR => (Xo)e-x + (Xo)e-H + (-Xo)e-6X

NQR => e-3X

pente de (1/2 -1/2) {}fo)e-X + (Xo)e-6X

satura9ao
1t or 1t/2 (1/2 -1/2) (X,)e-x + O~,)e-6X + ('%3)e-1U

5/2 1t or 1t12 (±3/2±3/2) (X,)e-x + (r,6)e-3X + (Xo)e-6X + (2~6)e-IOX + (2~6)e-l'X

1t or 1t/2 (±512±312) (X,)e-x + (}{4)e-3X + (~)e-{;x + (34)e-10X + (M4)e-I'x

A relaxa~io nuclear em metais tem como principal mecanismo a intera9ao dos

momentos nucleares com os spins dos electrons de condu9io. A formula~io que acabamos de
desenvolver e bastante geral e aplicavel aos metais18. Por e~emplo, ImX(q,ro) para urn sistema de
eletrons sem intera~io e dado por

%,'(q, OJ) = 1l' (2,u8Y Ln
1

-n
1

+q£5(liOJ - f1+q+ fJ ' 3.4.1.
2 1

onde nk e 0 nUmero de el6trons com vetor de onda k.
Utilizando esta expressio na formula geral para (T1)-I, as somatorias podem ser

convertidas em integrais onde intervem a densidade de estados e finalmente

(~Tfl = 1l'f k81i(IAqI
2)(g(EF)Y . 3.4.2.

Onde < ) quer dizer 0 valor medio sobre a superficie de Fermi e g(EF) e a densidade
deestados na energia de Fermi.

Como ja foi visto anteriormente 0 deslocamento hiperfino em metais (deslocamento
Knight) e proporcional a susceptibilidade de Pauli, que por sua vez e proporcional a densidade de
estados na energia de Fermi

K = (IAql) X
Ii PllIIljr.



A [amosa relafao de Korringa decorre imediatamente no caso mais simples onde a
intera9ao hiperfina e a intera9ao de contato de Fermi

( 2)-1 4:rkB (rnJ2TTK =---
I n r

e

Entretanto, a validade desta rela~ao e apenas aproximada mesmo para os metais mais
simples onde de fato a intera~ao hiperfina de contato e dominante. A intera~ao de Coulomb
repulsiva entre os eletrons de condu9ao provoca urn aumento tanto do deslocamento Knight
quanto da taxa de relaxa9aol8. Em metais mais complexos tais como os de transi9ao, que
possuem bandas d na superficie de Fermi, ja vimos que 0 deslocamento Knight possui outras
contribui~oes alem do termo de contato. Estas contribui~oes sio os deslocamentos hiperfinos
dipolar, orbital e de polariza~ao do nucleo ("core polarization", CP) que tomam a analise bem
mais dificil22. Quanto a relaxa~ao nuclear, ela tambem teni contribui~oes dipolar e orbita123, e de
Cp24. Em alguns casos e possivel extender a rela~ao de Korringa a contribui~ao de CPo

Finalmente, e importante ressaltar que numa simetria menor que cubica as contribui~oes dipolar e
orbital darao origem a anisotropias da TRSR16.

A relaxa~ao spin-rede nos supercondutores pode ser calculada como nos metais. Este
calculo foi originalmente feito por Hebel e Slichter25 (urn artigo cuja leitura recomendo muito), no
entanto 0 leitor encontrara urn desenvolvimento especialmente claro no excelente livro de
IWinter4. Deixaremos os detalhes [ver ref: 8] de lado procurando discutir as impli~oes gerais do
resultado final.

De acordo com a teoria BCS, no supercondutor, os estados I kt) e I -kJ) sao
coerentes. Como consequencia as transi~oes promovidas pelo estado I k t ) nao sio mais
independentes do estado I -kJ). No caIculo da taxa de transi~ao intervem urn novo termo que da

conta do fenomeno da coerencia, chamado de termo de coerencia

CJk,k'} = .!.(l ±~2/E1El') . 3.5.1.
2 .

No caso da relaxa~ao magnetica nuclear 0 fator de coerencia apropriado leva 0 sinal
U+U e a taxa de relaxa~ao spin-rede no supercondutor e

(r,)~~ oc If dE,dE,.~(1+ E~:,}(E,.ln.(E,lJ(E.l(I- f(E,.))o(E, - E,.-II",)

3.5.2.

Onde n,(E.l ~ n, (E,I~,~,)~ ' se IE,I > Ll e 0 se IE,I < Ll , e a densidade de estados
1 .

BCS e E
1

= ~-(e-l---e-F-)2-_-~-2a rela~ao de dispersio da energia.



Note que C+ varia de 1 a \12. No estado Honnal (L1=0) 0 fator de coerencia nao
intervem e a densidade de estados e simplesmente "0' Usando que 0 produto das fun~oes de
Fermi f( 1- f) =. -kBT if / iE e que (f - f') =. -liwq / iE, obtem-se que a raziio das taxas de

relaxa~iio supercodutora e normal e dada pOl':

R = (~)~~ = -' IdE, (EE' +A')(j(E) - f(~')) E' = E +tzOJ
(~).v nw 0 [(E2 +~2)(E'2 +~2)r

Negligenciando a diferen~a entre E e E' a integral acima e divergente a E =,1. Esta
divergencia e consequencia direta da singularidade da densidade de estados BCS. A divergencia
pode ser naturalmente removida se E~E', mas 0 valor de R assim obtido e superestimado com
rela9ao aos valores experimentais. Outra possibilidade e se ~ nao for dado pOI' urn valor bem
definido, pOI'exemplo ele pode ser fun9ao de k se a superficie de Fermi nao for esferica. Se as
excita~oes elementares tiverem uma meia vida finita a singularidade na densidade de estados seria
suprimida resolvendo tambem a divergencia da integral. Em suma, a supressao do pico de
coerencia e perfeitamente compreensivelcomo consequCnciade urn destes cemirios.

Deixando de lado a singularidade, isto e, supondo que ela foi removida
satisfatoriamente em fun~ao de um dos casos discutidos acima, podemos discutir 0

comportamento geral de R em fun~ao da temperatura. 0 fator (/-f ) restringe a integra~ao a urn
intervalo estreido, da ordem de kBT, em tomo da energia de Fermi. Proximo a Tc 0 gap d e
pequeno (<kBT) e a integral sera dominada pela densidade de estados no estado supercondutor,
que e aurnentada com rela~ao ao estado normal, resultando que R > 1. Aproximando-se de T=O
d > kBT, a regiao de integra~ao excluira a singularidade de ns( d), abrangendo urn intervalo no
interior do gap onde ~« Bu, levando a R < 1. De fato, para T « Tc , Rocexp{-djkBT)

tomando possivel medir 0 gap d atraves da RMN26.

Falamos da relaxa~ao transversal quando ha uma componente da magnetiza~ao no
plano transversal ao campo extemo 110. No caso da RQN 0 campo extemo e zero e por
conseguinte a magnetiza~ao e nula, no entanto, e possivel realizar ecos de spin e medir 0 tempo
de relaxa~ao transversal. De fato, utilizando 0 formalismo dos spins ficticios mostra-se ·que 0

problema da RQN de urn nucleo de I = 3/2 numa simetria axial (ll=O) e equivalente ao de 2 spins
ficticios num campo magnetico fieticio H'. E tacil verificar que a matriz densidade pode ser
reescrita partindo de

-~e A.T
p=--

Z
')( = e

2

qQ {3I2 _ 1(1+ I)}
Q 41(21-I) I ,



Capitulo 2.

como simplesmente

~';'= -y Ii H'(e - I~) e H' = e
2
qQ .4.1.2.

.. 2y Ii

Com a matriz densidade acuna podemos calcular os valores esperados da

magnetiza~iio como no caso da RMN. Da equivalencia destes dois problemas fica claro que a

RQN permite medir as relaxa~oes longitudinal e transversal trazendo a mesma informa~ao fisica
obtida atraves da RMN. Trataremos a partir de agora de como obter informa~oes sobre as
intera90es spin-spin a partir da relaxa9ao transversal.

o caso que estudaremos em detalhe e 0 da RMN na presen~a de desdobramneto de
quadrupolo do espectro. Aqui 0 formalismo de spins ficticios sera novamente util pois permitira

tratar a transi~ao central (1/2 ~ -1/2) isoladamente. Considerando entao I = 3/2 e 11 = 0, 0

hamiltoniano que governa a evolu~ao dos spins restrito ao sub-espa~o "23" (niveis 1/2 e -1/2),
sera dado pelo Hamiltoniano Zeeman efetivo (com efeitos de deslocamento magnetico hiperfino e
quadrupolo) mais as intera~oes spin-spin
H=Xo+XIJ+HIS onde Ho =-ytiHoLJ:3 e '}(II (IS) ='}{:p(IS)+H~d(IS)4.1.3.

i

Note que a transi~ao central nao sente efeito de quadrupolo em primeira ordem Os
indices 11e IS significam spins cuja freqiil~nciade ressonancia e a mesma ou nao, respectivamente~
ja os indices superiores "dip" e "ind" abreviam as intera~oes dipolar direta e indireta entre os spins
'nucleares.

Ressalto que somente a parte secular do Hamiltoniano spin-spin acima deve ser

considerada na evolu~io a'longo termo da matriz densidade. A parte secular, tambem chamada
adiabatica, e simplesmente aquela que comuta com 0 Hamiltoniano nio perturbado (Zeeman), ou
seja que nio conecta estados de energia diferente. Da teoria das perturba~oes 0 efeito da parte
secular do Hamiltoniano spin-spin e causar corre~oes de primeira ordem nos niveis de energia
niio perturbados. Estas corre~oes vio provocar 0 alargamento do espectro de ressonancia.

Deve-se calcular entao a evolu~io da matriz densidade durante uma experiencia de
eco de spins. A matriz densidade, num referencial girante de freqiiencia ro = yH 0 e dada por
rfi = R-l P Ronde R = exp( iwlz t ) e p= exp( H / kBT) / Z. Na aproxima~io de altas

temperaturas
.~ = p ~ 1+ X/kg T . 4.1.4.

Ao aplicar-se 0 pulso de 1t/2 ao longo do eixo x no referencial girante, a matriz

densidade se transforma segundo

pR(O)=X-l(1l'lroRX(1l')r::!.l_YliHoI.v ,X(B)=eill
.•. 4.1.5.

2/ 2 kg T

Durante 0 intervalo de ,tempo 't ate 0 segundo pulso a matriz densidade evolui
segundo 0 Hamiltoniano efetivo ]{,j = - y ti I: (Ho - OJ/ y) + '}{IJ + ]{IS '

pR ( r )= exp( -i'X,j r / li)pR( 0) exp(i'X,j r / Ii) . 4.1.6.



o pulso de 11: segundo 0 eixo girante y e entao aplicado, e apos decorridos mais "t

segundos a matriz densidade sera dada por
pR (2 r) = exp(-Uef r / tz) y-l(Jr )pR( r) Y(Jr) exp(iXet r / tz) . 4.1.7.

Este pulso representado por Y(1t) nao afetara rJ? mas tern urn efeito crucial sobre 0

hamiltoniano efetivo. Primeirarnente devernos reconhecer que este pulso somente atua sobre os
spins em ressomincia, ou seja, cuja freqiiencia de Larmor seja proxima da freqiiencia de excita9ao,
que silo chamados spins "like". E importante notar que em principio estes spins "like" possuern
todos 0 mesmo fator giromagnetico, mas destes nem todos estarao em ressonancia com a mesma
freqtiencia de Larmor quando houver efeito de quadrupolo. Urn pulso de 1t sobre a raia central do
espectro alargado por quadrupolo pode ser suficienternente seletivo para nao excitar os spins das
raias satelites. Sendo assim ele simplesmente invertera os spins da raia central de modo que
somente estes sao os spins "like". 0 efeito resultante sobre 0 hamiltoniano efetivo sera que as
intera90es entre spins "like-unlike" (l S) nao sao refocalizadas, sendo invertidas de sinal apos 0

pulso de 1t. Na evolu9ao da matriz densidade ocorrenl uma interrencia destrutiva resultando numa
contribui9ao nula precisamente no tempo t = 2 T. Concluindo, numa experiencia de eco de spins as
intera90es IS nao contribuem para a amplitude do eco.

A matriz densidade pode ser reescrita como
pR (2 r) = exp( -iJC:J 2 Tj h) pR( 0) exp(n(~ 2 Tj h) . 4.1.8.

A magnetiza9ao transversal correspondente a raia central ("23") pode, em principio,
ser calculada como My(2t)ocTr{ {fi(2t) Iy }. Experimentalmente a amplitude do eco e urn sinal
proporcional a My(2t) ou M,xC2t),ou seja, ,

S (2 r) ocG (2 r) = Tr{exp( -iJ{~ 2 T/ h) 1;3 exp(iJt~ 2 T/ h) 1;3}/ Tr{V;3)2}. 4.1. 9.

Reconhecemos na equa9io acima a fun9ao de autocorrela9ao G(2t). E mcil verificar
que ela e uma fun9ao par pois devido a invarian9a do tra90 por permuta90es ciclicas obtemos que
G(t) = G(-t). A transformada de Fourier desta fun9io e a forma da linha de ressonancia, 0

espectro de absor9io
""

1(01) = JG (t) e~/«<dt. 4.1.10.

Infelizmente 0 calculo teorico de j(ro) ou G(t) e urn problema muito dificil.

Entretanto, 0 chamado metodo dos momentos, introduzido por VanVleck, permite obter os
termos sucessivos de uma expansao em potencias de G(t),

"" 1 [dnG]G(t) = G(O)+ L- -- x tn.
1 n! dt t=O



J;

;\1/1 = f cd' f (OJ ) d OJ

Se calcularmos as derivadas de que aparecem na expansao acima e compararmos com

a defini9ao dos momentos, chegaremos a conc1usao que os dois sao relacionadas segundo

M = (-i)" [dnC] . 4.2.3.
II dt

1=0

Ate aqui 0 problema nao avan90u uma vez que se nao sabemos nao podemos calcular
suas derivadas. Mas uma vez que G(t) e dada pela eq. 4.1.9., partindo daquela expressao calcula-
se as derivadas obtendo

Como G(t) e par as derivadas impares a ( = 0 S30 nulas. Utilizando as propriedades

dos tra90s os momentos pares podem ser reescritos como

M,. = ( ~l r Tr{I;} Tr {[(H~ )"I.ll 42.5.

A grande vantagem do metodo dos momentos reside no fato de que os tra90s acima
podem ser calculados com relativa facilidade para 0 segundo momenta e mesmo para 0 quarto
momento.

No caso simples de quando G(t) e urn decaimento gaussiano, cuja transformada de
Fourier resulta numa forma de linha igualmente gaussiana

G (( ) = exp( ....~ d (2 )

1 (Ol)'/(O))= .fiuexp - 2d

o tempo caracteristico do decaimento eo tempo de relaxQfQO spin-spin, T2 = (Tl. E
preferivel chama-Io como tal e nio como 0 tempo da relaxa930 transversal, pois como ja vimos a
relaxa\l30 da magnetiza\lio transversal possui tambem uma contribui\l30 proveniente da relaxa\l30
spin-rede. Estamos tratando exclusivamente da contribui\l30 das intera\loes spin-spin Ii relaxa\l30
transversal, portanto da forma da linha de ressonincia correspondente Ii situa\l30 onde a
contribui\lao de TIe despresivel ou foi retirada teoricamente.

Para urn decaimento gaussiano os momentos sio bem definidos dados por
M2=d M4=3u4 e M2n=13.5 .....{2n-l)dn .4.2.7.

Consideremos 0 hamiltoniano do sistema de spins nucleares
J( = 'LJa{r;)Aa{r; -rJSa{rJ+ 'LJ{r;).Dij .J{rJ 4.3.1.

nia i(j
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Na equa~ao acima I e S SaGos spins nuclear e eletronico, reo vetor posi~ao, a = x,
y, Z , A e 0 tensor que representa a intera9ao hiperfina eletron-nucleo e D e 0 tensor de intera9ao
dipolar direta. Note que escolhemos 0 sistema de coordenadas coincidente com os eixos
principais de A para que sua representa9ao fosse diagonal.

o Hamiltoniano dipolar pode ser escrito como
yi yJ f12

,i{:~p = 3 (A+B+C+D+E+F), 4.3.2.
r

A = l~ I; (1-3cos2 (J)

B= -1 (1-3eos2
() )(l~ I~ +I~ I:) ={(1-3eos2

() )(I~ I; - Ii Ii)

c= -3sin(}cos(}e-i~(li Ii +Ii Ii)
2 :: + +::

D;: C+ ;: -; sin Beos Bi ~(I~ I! + I~ I;)
E = -3 sin2 Be-2i '(Ii Ij)

2 + +

F = E+ = -3 sin BeDSBe2i ,(t Ij)2 - -

Introduzimos agora OS operadores de spin coletivos
Sa(n) = :LS~e

iqn
~ Sa(n) = :LS~e-

iqn
.

q n

o primeiro membro do hamiltoniano da eq. 4.3.1 pode ser reescrito em termos destes
operadores de spin coletivos como

XHF = :L1a(r;) A~(q) Sa(q,t) eiqri
, 4.3.5.

iqr

onde usamos que A~(q) eiq'l = :L Aa(r; -n) e
iqn

.

o spin eletronico dependente do tempo pode ser decomposto em duas partes: 0 seu
valor medio no tempo < Sq(t) > mais as flutua~oes no tempo OSq(t).Por sua vez 0 valor medio no
tempo pode em geral ser substituido pela media tennica < Sq> = Tr{ Pe Sq }, onde Pe e a matrlz
densidade do sistema eletronico

Pe = ~exp[-P1:Xe+XHF)] onde Z=Tr{exp[-P1:xe+JCHF)]}. 4.3.6.

A expressio acima pode ser aproximada para27

Pe = _I e-/3X. [I +1dl e-/3] onde Z = Tr{exp[ -P1:JCe + JCHF)]}
20 0

Calculando entio < Sq> e utilizando que Sq(t) = < Sq(t) > + 0 Sq(t), 0 hamiltoniano
hiperfino passa a ser

}(HF = :L1a(r;) eiql"j A~(q){(Sa(q))+8Sa(q,t)}+ :L<I>a/3I~ I~ '
iqr i<j

afl



Tr{e-tJ.~e Su(q)}

Zo
<1l a P = (-1) L A~ Ap X a P (q) e- i q. R; j

q

f3

Xa/3(q) = f dA [(eAlle Sa(q) eAXe Sp(-q)) - (Sa(q) Sp(-q))]
o

ObselVe que os termos com < Sq > serao nulos na fase paramagnetica se nao houver
campo aplicado. 0 segundo termo do hamiltoniano nao e nada mais do que a intera9ao indireta
entre os spins nucleares, onde <t>af!(~j) e 0 tensor da intera9ao efetiva e Xa~ e a susceptibilidade
estatica Xa~l(q,ro=O).

No hamiltoniano que acabamos de estabelecer 0 termo estatico em < Sq(q) > e
responsavel pelo deslocamento magnetico hiperfino, 0 termo dependente do tempo em 8Sq(q,t)
provoca a relaxa~ao spin-rede e os termos de intera~ao spin-spin dipolar e indireta causam 0
alargamento homogeneo do espectro e a relaxa~ao spin-spin.

Foi visto anteriormente que a relaxa9ao spin-rede contribui a relaxa9ao transversal
atraves do tempo de vida medio finito dos spins num dado Divelde energia. Se T1 for curto esta
contribui9aopode ser significativacomo e verificado para os cobres planares nos YBaCuO. Uma
vez que este e 0 caso que nos interessara nesta tese trataremos especificamente dele aqui. Para
calcular esta contribui9ao usaremos do mesmo formalismo dos spins ficticios e a mesma
aproxima~aoJ(ro) = J(O) (chamada de caso de "extreme norrowing" , ou seja flutua90es muito
nipidas),ja empregados no calculo da relaxa9io longitudinal

o procedimento de calculo e identico ao de T1, somente substituindo r = x no lugar
de r = z na equa9io cinetica (eq. 3.3.14). Utilizando novamente a decomposicao dada nas
equa90es 3.3.19-20 e ficil verificar que a restri9io m;? + m~ = 0 nio tem efeito sobre os

comutadores do tipo [ I: [I: J; d ]] mas restringe os do tipo [I± [I:F ,/;d]]. Por exemplo, ao

substituir I ± = .J3(I;2 + 1;4) + 21;3 nestes comutadores, apenas devem ser calculados aqueles

que satisfazem p = p', isto e, os do tipo [I~f [I;f ,I;d]]. Desta forma, desenvolvidos os

comutadores e efetuadas os calculos dos tra90s pertinentes obtemos urn sistema de equa90es
linearmenteindependentes, onde os valores de 1/T"cd estio listados na tabela 8,

(I~2f )i;12 0 0 (/~2t _(/~2)0
~ (I;3f = 0 )i;23 0 (/;3t _(/;3\ 4.4.1.

(/~4t 0 0 Yrr (I~4)T _(/;4)0
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Concluindo, a contribui~ao de Tj e dada por uma exponencial cuja constante de

tempo e uma combina~ao das taxas de relaxa~ao (Tj)-l para as orienta90es de campo aplicado
Hof/ e 1 ao eixo de simetria c.

Tabela 8. Constantes de tempo da co~tribuicao de T1 a relaxacao transversal do cobre planar.

(r,I't = (r,34t = y' J+-(ot ~ I' +51 A~ I' ] = (r,-I),+2 (r,-I),

(r,23t= y' r-(I1J{ lit7L¥ ]=(1;-1) ~ +3(1;-1)1
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CAPiTULO 3.

Supercondutores de Alto Tc

Trataremos neste capitulo .das propriedades dos oxidos de cobre supercondutores de
alto Te, que abreviamos por HTCS. Os HICS tern diversas caracteristicas comuns no que diz
respeito a estrutura, ao diagrama de fase e as propriedades. Para entender 0 fenomeno HTC e
preciso conhecer bem estas informa~oes basicas. 0 proposito deste capitulo e oferecer uma visao
geral sobre os HICS.

Os oxidos de cobre HTCS possuem estrutura cristalina semelhante. Na figura 1

apresento as celulas unitarias de alguns sistemas HTC tipicos: L~_X<Sr)xCu04' YB~C~07' e do
Bi(TI)2Sr(Ba)2C3.u_ICUu02n+2+1l'Podemos destacar as caracteristicas comuns:

CD Estrutura derivada da perovsquita, de simetria tetragonal ou ortorrombica.
(Z) Sitemas de forte carater 20 constituindo-se de pianos superpostos.
(3) Os pIanos de Cu02 sio os elementos comuns a todos os HTCS.

E importante ressakar que a supercondutividade a alto Tc ocorre com a estrutura
tetragonal nos (nHg)B~C3.u_ICUu02n+2+1l e BiSr2C3.u_ICUu02n+2+1l,ortorrombica nos

YB~CU306+x , e com ambas as estruturas no L~_x(SrBa)l'Cu041,2. A estrutura cristalina nio
parece ser urn fator determinante ao aparecimento da supercondutividade, a nio ser,
possivelmente, quanto ao carater 20 dos pianos integrantes. Os estudos substitucionais tem
suportado est~ conclusio. Por exemplo, quando substitui-se Cu por Zn nos YBa2Cu306+x' estes
substituem preferencialmente os cobres pIanares (dos pianos de Cu02) sem mudan~a das
propriedades estruturais, no entanto, Tc e enormemente afetado pela presen~a de pequenas
fra~oes de Zn3. De fato esta e uma das diversas evidencias de que os pIanos CU02 sio as
unidades fimdamentais para a ocorrencia da supercondutividade a alto Tc.

. De forma geral a composi~io dos sistemas pode ser variada induzindo mudan~as
tanto na estrutura cristalina como na estrutura eletronica, sendo a mais fimdamental a

. supercondutividade a aho Tc. A ahera~io na composi~io introduz cargas livres no sistema e
dizemos ele e dopado. As "dopagens" dos materiais HTCS introduzem muitos defeitos estruturais
e faz com que eles sejam quimicamente inomogeneos, possibilitando problemas como a
segrega~io microscopica de fases diferentes4. Contudo, felizmente existem exce~oes como 0

YB~CU4085, cujo Tc e de 81K, que e, possivelmente, 0 Unico HTCS naturalmente
estoiquiometrico e no qual nio ha 0 problema da coexistencia intema de fases quimicamente
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inequivalentes. Embora a estrutura e os defeitos sejam importantes para as propriedades destes

materiais6, estes nao parecem ser os ingredintes mais fundamentais para a supercondutividade.

La2Cu04
La. Sr eJ Cu.
OC'

YBa2Cu307
Y0Ba 0

Cu-oo

cue :> BiO
Bi2Sr2 Ca 1Cu 208 + 6
BI0Ca Q

SreCu- 00

Nas figuras 2 e 3 estio representados os diagramas de rase dos sistemas mais
estudados: 0 YB~CU306+xe 0 L~_x(SrBa)xCu04' Observe que a adi~io de oxigemo no YBCO e
a substitui9io do La por Sr (ou Ba) no LSCO dopa 0 materiallevando de uma fase isolante/AF,
chamada nio dopada, a uma fase condutora/HTCS, chamada dopada. No caso do LSCO 0

aumento da dopagem destrai a SC resultando numa fase metlilica cujas propriedades sio
semelhantesas de um metal normal. Em ambos os diagramasnotamos que ha um Tc maximo que
corresponde a uma dopagem atima. Quando Tc cresce com 0 aumento da dopagem (dTjdx>O)
dizemos que 0 regime e sub-dopado, e quando Tc passa a ser decrescente com a dopagem
(dTc/dx<O) 0 regime e dito sobre-dopado7• As propriedades no estado normal (T>Tc) sio



Capitulo 3.

fundamentalmente distintas segundo esses regimes e a caracteriza~ao de ambos atraves da RMN

foi urn dos objetivos deste trabalho.
As caracteristicas gerais do diagrama de fase generico dos HTCS SaGas seguintes:

CD Os sistemas nao dopados SaGisolantes e apresentam ordenamento AF de forte caniter 2D com

TN relativamente alto (~300K).
(2) Quando dopados a transi9ao magnetica e progressivamente destruida, podendo eventualmente
ocorrer uma fase vidro de spin.
0) A supercondutividade somente ocorre quando nao existe mais ordem de longo alcance.

@ Transi~oes estruturais tetragonal-ortorrombica podem ocorrer.
~ Conforme 0 sistema e dopado Te aumenta ate uma dopagem otima para a qual Te e maximo,

caracterizando 0 regime sub-dopado.

(6) Ic decresce para dopagens maiores que a otima, caracterizando 0 regime sobre-dopado.
o Se a dopagem for excessiva 0 sistema toma-se urn melhor condutor mas a transilj:ao

supercondutora e suprimida.
<ID As propriedades do material SaGtanto mais semelhantes as de urn metal normal quanto maior
for a dopagem

Nem todos os HTCS apresentam 0 diagrama de fase completo como por exemplo 0

LSCO. Pode ocorrer que ele cubra boa parte do diagrama como 0 YBCO, apenas urn ponto
como 0 YBaZCu40g, ou ainda apenas 0 regime sobre-dopado como no BSCCO.°canlter 2D da estrutura juntamente com a proximidade de uma fase magnetic a SaG

os pontos que mais chamam a aten~ao nos HTCS, ao lado, e Claro, do alto TC' A questao do papel
do magnetismo e de baixa dimensionalidade com rela~ao a supercondutividade a alto Tee as
anomalias observadas no estado normal destes materias, tem inspirado boa parte das teorias
propostas, e motivado as pesquisas atraves das tecnicas de neutrons e ressonancia.

Voltando a estrutura, a figura 3 mostra em detalhe a estrutura do YBaZCu306+x que e
o sistema que estudamos. Destacamos nesta figura a nomenclatura do ponto de vista da RMN, e
para facilitar 0 leitor encontranl na tabela I as informa~oes mais relevantes, tais como a simetrla e
os vizinhos pr6ximos, de cada sitio observavel. Na tabela 2 estao listadas as posilj:oes de todos os
sitios8. Observe que os oxigemos adicionados inserem.-se no plano dos Cu(l) formando as cadeias
de CuO. Na composilj:ao nao dopada e totalmente dopada, as cadeias estao completamente vazias
e preenchidas, respectivamente. E interessante que 0 preenchimento das cadeias nao e aleat6rio,
foi observado experimentalmente9 que com x=O.5 ha uma altemancia de cadeias cheias e vazias
constiuindo uma superestrutura chamada fase orto-ll . A fase orto-l e aquela na qual as c~deias
estao todas cheias (x=l.O). Neste ponto a estrutura tem implica~oes na dopagem do sistema, pois
o ordenamento dos oxigemos nas cadeias de CuO e 0 fator que controla a tranferencia de cargas
para os planos de CuOZ

lO• Dessa forma a chamada fase "60K" no diagrama de fase dos YBCO e
explicada como con sequencia do ordenamento orto-ll, que limita a transferencia de cargas aos
pIanos de CuOz e portanto 0 aurnento de Tcll,lZ.
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I Plano Cu~ I

0(4) (Plano 8aO(4»)

Cu (1.02) (Plano das cadeias de CuO)

~ Cadeias vazias (YB~ C,\ 9 )

Cadeias cbeias (YBl\ CU
3
q )

Sitio Vizinho proximo Eixo de simetria Posiyio
aprox. axial

y 2 [20(2) +20(3)] simetria cubica

Cu(2) [20(2) +20(3)]+ 0(4) c
0(2) 2 Cu(2) a Plano CU02
0(3) . 2 Cu(2) b

0(4) Cu(2) + Cu(l) c Oxigenio apical

0(1) 2 Cu(1,04) b
1
~ Cadeias de CuO

Cu(1,04) 2 0(4) + 2 0(1) ~a J no YBC07

Cu(1,03) 20(4) + 0(1) nenhum Cadeias de CuO (O<x<l)

Cu(1,02) 20(4) c Cadeias de CuO (O~x<l)



Tabela 2 - Posi~oes dos sitios no YBa2Cu107 em unidades de [0 b c]. Os parametros cristalinos
sao a = 3.82 A , b = 3.88 A e c = 11.66A. (Valores obtidos por difra9ao de neutrons8)

x y Z
Ba 1/2 1/2 0.186
y 1/2 1/2 1/2

Cu( 1) 0 0 0

Cu(2) 0 0 0.356

0(4) 0 0 0.158

0(3) 1/2 0 0.378

0(2) 0 1/2 0.378
0(1) 0 1/2 0

Portanto, sao os defeitos introduzidos atraves de substitui90es ou a adi9ao de
oxigenio que controlam a densidade de cargas nos HTCS13. A densidade se cargas por sua vez
parece controlar as propriedades eletronicas: conforme ela aurnenta 0 sistema passa de isolante a
condutor-HTCS, e se ela for excessiva ele sera melhor condutor mas nao supercondut or. Como
consequencia a temperatura critic a da transi9ao supercondutora e extremamente sensivel a
densidade de cargas, ou seja ao Divel de dopagem do sistema. Usualmente considera-se estes
materiais como a superposi9ao de pIanos de Cu02 e pIanos outros dentre os quais alguns
constituem-se em reservat6rios de carga coino ilustra a figura 4 para 0 YBCO. A dopagem do
sistema conceme diretamente aos pIanos reservat6rios de carga, e a compensa9ao de cargas
resulta na transferencia de portadores aos pIanos de Cu02.

Na composiyao nao dopada, tanto 0 YB~Cu306 como 0 L~Cu04 sao compostos
isolantes ionicos sendo possivel fazer uma analise dos estados de valencia de cada ion. No
YBCO, atribuindo as valencias Y+3, Ba+2 e 0-2 chega-se a conclusao que os cobres planares
(Cu(2» sao divalentes, Cu+2, enquanto que os das cadeias (Cu(l» 58.0 monovalentes, Cu+!. No
caso do LSCO nao existem as cadeias havendo somente cobres planares. Neste caso, atribuindo
La+3e 0-2 resulta que 0 cobre e divalente, Cu+2. Considerando que 0 cobre divalente esta numa
configura9ao 3d9 e 0 monovalente 3d10, conclui-se que 0 Cu(2) tern urn eletron desemparelhado e
spin S=1/2, enquanto que 0 Cu(l) e magneticamente inerte (S=O). Esta an8lise corrobora 0

cenario de spins localizados nos cobres planares como indicam as medidas de espalhamento de
neutrons e RMN.

o conceito de valencia e menos significativo nos sistemas dopados mas ainda assim
instrutivo. Voltando ao exemplo dos YBCO, os oxigemos adicionados nas cadeias de CuO vao

aurnentar a valencia dos Cu(l) de + 1 a +2 quando estes passam a ter coordenayao 3 ou 4. Para



manter 0 balan~o de carga nas cadeias. eletrons SaG removidos dos pIanos de Cu02 deixando

buracos que VaG formar a banda condutora. Quando a valencia media do cobre planar passa de +2

a +2+8 a supercondutividade ocorre. -Finalmente e preciso ressalvar que a simples atribui9ao de

vah~ncias nem sempre conduz a resultados coerentes, por exemplo ela indicaria que os BSCO

seriam isolantes quando SaG supercondutores14.

Por fim e interessante lembrar que se a maioria dos HTCS apresentam condu~ilo por
buracos, existem tambem aqueles nos quais a condu~ilo e feita por eletrons. Classifica-se as
ceriimicas supercondutoras de cargas positivas como do tipo "p" e as de cargas negativas como
do tipo "n". °primeiro tipo "n"descoberto foi 0 L2_xCexCu04-y onde L = Pr, Nd ,Sm, Eu OU Gd15
cuja estrutura e muito semelhante a do LSCO. As propriedades eletronicas dos HTCS do tipo "n"
silo similares as do tipo "p", indicando que ha uma notavel simetria do diagrama de fase com
rela~io a dopagem por buracos e eletrons13,16.

A melhor forma de ter acesso a uma visio do conjunto dos resultados experimentais e
teoricos sobre HTCS e consultando os "Proceedings" da grande conferencia intemacional sobre
supercondutividade, a M2S17 (I (Interlaken-1988), II (Stanford-1989), ill (Tsukuba-1991) e

IV(Grenoble-94». Dutra ahemativa e procurar os volumes de cole~oes dedicadas ao assunto
como por exemplo a "Physical Properties ofHTS" editada por D. M. Ginsberg (World Scientific).
Recomendo ao leitor a consulta destas obras pois a literatura sobre HTCS e vastissima.
Apresentarei neste item alguns poucos resultados ilustrativos que comentarei sumariamente para
oferecer uma perspectiva mais ampla dos problemas envolvidos na area. E meu objetivo tambem



que 0 leitor encontre aqui uma fonte de referencias. ainda que limitada. sobre os resultados
experimentais.

°7~ 100 12~ 150 17~ 200 22~ 2~O 275
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Figura 5 - Autovalores do tensor de resistividade Pa, Ph e Pc em funyao da temperatura numa
amostra monocristalina de YBllzC~07-o . (Figura extraida da ref 18)

A resistividade e bastante ilustrativa e reveladora da complexidade dos materiais
HTCS. Com 0 aprimoramento das tecnicas de preparo e crescimento de amostras monocristalinas
de alta qualidade (homogeneas e nao geminadas) tomou-se possivel realizar medidas precisas das
propriedades anisotr6picas destes sistemas. Por exemplo a figura 5 mostra a primeira medida
completa do tensor resistividade em funyao da temperatura num monocristal de YBllzC~07-o

realizada por Friedmann et col.18. A anisotropia e tal que Pc » Pa > Pb , mostrando que a
conduyao se di preferenciamente paraleiamente aos planos de Cu02 (II a,b). Note que na direlj:ao
II b , alem da condulj:ao atraves dos pIanos de Cu02, hi a contribuilj:ao das cadeias de CuO

condulj:ao.
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Figura 6 - Dependencia com temperatura da resistividade no plano, Pa (Pab), e perpendicular ao

plano, Pc , em amostras monocristalinas de a) YB~Cll:J06+x (O.68S xSO.93)19 e b) L~_xSrxCu04
(O.lOS XSO.30)2°. A corresondente anisotropia P!Pa,ab(F) no c) YB~Cll:J06+x (O.68S ~O.93)19 e
no d) L~_xSrxCu04 (O.lOS xSO.30)20.

Para apreciar melhor 0 carater geral da resistividade nos HTCS e preciso comparar a

evolu9ao de seu comportamento em temperatura como fun9ao da dopagem A figura 6 mostra as
medidas do estado da arte de Pc,a(a,b)(F,X) em amostras monocristalinas dos sistemas YBC019 e
LSC020 realizadas pelo grupo de Uchida e colaboradores da Universidade de T6quio. A
semelhan9a do comportamento em ambos os sitemas e marcante e mostra que a resistividade esta
evidenciando propriedades gerais do HTCS e nao a problematica de um sistema em particular.



Em primeiro lugar, observamos que Pc e sempre supenor a Pa,ab • mas, com 0 aumento da

dopagem, Pc diminui e ao rnesrno tempo rnuda de urn comportarnento semicondutor (dp/dT (0) a
metalico (dp/dT>O), na regiao de mais baixas temperaturas. A mais altas temperaturas Pc parece

ser metlilico mesmo nos compostos menos dopados. Por outro lado, a altas temperaturas, Pa,ab e
sempre linear em T apresentando uma queda a T*>Tc' que ocorre a mais baixa temperatura na

medida em que 0 sistema e mais dopado. Nos compostos fortemente dopados Pa,ab e linear em T

desde logo acima de Te. A anisotropia P!Pa,abm diminui e tende a ser constante em temperatura

com 0 aumento da dopagem (figura 6,c,d).

Em resumo, a resistividade tende ao comportamento metalico normal P LA '[2 (dada

pelas intera90es fermion-fermion nurn Liquido de Fermi) no regime de mais altas dopagens. No

entanto, para as composi90es de dopagem quase otima a rela9ao Pa,ah(T) = a + b T e verificada

desde proximo a Ie ate as mais altas temperaturas medidas (varias centenas de K). Nas amostras

sub-dopadas 0 comportamento de semicondutor de Pc' a linearidade de Po ab a altas temperaturas
e a inflexao a r, san anomalias intrigantes. Os calculos de bandas nao explicam as anomalias
observadas (magnitude, dependencia em T e x da anisotropia, etc).

A diminui~ao de Pa,ab a r foi interpretada por Bucher et al, como consequencia da
abertura do pseudo gap de spin indicada pelas tecnicas de neutron e RMN, onde a resistividade
paralela aos pianos diminuiria devido a supressao dos espalhamentos por flutua~oes magneticas21 .

.Entretanto, como veremos na discussao dos resultados desta tese, a RMN indica que 0 gap de.
spin se abre a temperaturas diferentes no centro (q=O) e no extrema (q=QAF=(1t/a,1t/a» da zona
de Brillouin. Na realidade, a inflexao a r na resistividade parece corresponder bem melhor a
abertura do gap a q=O, indicada pela temperatura onde a susceptibilidade estatica de spin come~a
a decrescer (veja cap. 7, se~ao 4.1). De fato, 0 gap de spin a q=QAF nao foi evidenciado nos
LSCO, enquanto que 0 gap a q=O existe tanto no YBCO como no LSCO, com a temperatura de
abertura variando em fun~io do regime de dopagem de forma semelhante a r. Cabe ressaltar
ainda que as tecnicas de neutrons e RMN sao sensiveis a q=QAF, ao contrario da resistividade,
que e sensivel somente a q=O. A origem te6rica do gap de spin permanece 0 centro de muitas
controversias como sera discutido na analise dos resultados.

A transi~ao supercondutora sob campo magnetico aplicado revelou-se urn problema
importante nos HTCS. Esta questao e bem ilustrada pelos estudos de Carrington e col, 22 em
monocristais de TlzBa2Cu06+s, Variando-se 0 a dopagem pode ser aumentada nas amostras

diminuindo Tc (0 que e caracteristico do regime sobre-dopado). Nas composi~oes menos dopadas

(de maior Tc) a transi~io e ao mesmo tempo alargada e deslocada para mais baixa temperatura
pela aplica~io de urn campo magn6tico, enquanto que nas amostras mais dopadas (de menor Tc)
Tc simplesmente diminui sem mudan~a qualitativa no comportamento de pm. Estes efeitos san



maiores quanto mais intenso for 0 campo. no entanto eles SaDmenores se a dire~ao do campo for

paralela aos pianos (lc ).
o alargarnento da transi~ao supercondutora sob campo aplicado e urn fenorneno

tipico dos HTes e e atribuido a urn novo estado onde 0 SC nao teria resistencia nula: 0 llquido
de vortices 23,24. Este novo estado supercondutor so e observado nos oxidos de cobre HTCS
porque neles 0 comprimento de penetra~ao do campo A> 1000A, e rnuito maior do que a distancia
de coerencia ~~d0-20A e, consequenternente, 0 pararnetro de G-L K= A/~~100-1000 e rnuito
grande. Tendo em vista que para ser urn SC do tipo II basta que l( > 1/fi, os HTCS SaD

classificados como SC do tipo II extremo. Acredita-se que com estas condi~oes aliadas ao alto Tc'

as flutua90es t6nnicas permitem mover os vortices dando origem ao estado liquido de vortices. 0

movimento dos vortices dissipa energia resultando numa resistividade nao nula e 0 alargamento

da transi9ao. Ao resfriar-se mais 0 SC os vortices SaD fixados pela presen9a de impurezas
("pinning of the vortex") levando a uma transi~ao para urn estado onde a resistencia e realmente

nula. Diferentemente dos SC do tipo II comuns os vortices nao formam uma rede regular mas
congelam numa configura~ao aleat6ria dependente do material, dando origem ao estado chamado
vidro de vortices. Nesta segunda transi~ao a resitividade apresenta histerese em temperatura e em
camp025.
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Figura 7 - Dependencia com temperatura da resistividade em campos magnetico de 0, 0.2, 0.5, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Tesla aplicado paralelamente ao eixo c do monocristal de YB~C~07~ . A

figura menor mostra uma amplia9ao da transi~iio a Tm para H = 6T (i\Tm=40mK).



A transi~ao do estado liquido a vidro de vortices tern sido observada em amostras
monocristalinas de excelente qualidade. Na figura 7 reproduzimos os resultados de Kwok e col.26

sobre a dependencia da resistividade em fun9ao do campo para uma arnostra rnonocristalina e nao
geminada de YBa2Cu307-S' Observarnos que a transi~ao e alargada mas ocorre uma queda abrupta

de pauma temperatura Tm(H), que e interpretada como a transi9ao do estado liquido (p>O) ao
estado vidro de vortices (p= 0).

A determina9ao de Tm leva ao estabelecimento de urn novo diagrama de fase
magnetico para os HTCS diferente dos SC do tipo II convencionais (figura 8). Neste diagrama 0

estado misto dos SC tipo II cede ao aparecimento dos dois novos estados supercondutores que
discutimos acima: a fase liquido de vortices que e sucedida pela fase vidro de vortices a mais
baixas temperaturas nos HTCS. °problema da dinimica dos vortices nos HTCS constui por si so

uma nova e ativa area de pesquisa.

a)

~HC2

H
c1

Figura 8 - Diagrama de fase magn6tico para supercondutores a) tipo IIconvencionais e
b) do tipo lITCS.

Juntamente com a resistividade a susceptibilidade ac e a medida mais usada para a
determina~ao de Tee a caracteriza~ao da transi~ao. Contudo, com a extrema sensibilidade dos
magnetometros de SQUID as medidas de susceptibilidade a baxissimos campos vem sendo cada
vez mais usadas. Sob urn campo muito baixo (:::::lO-3T~1) mede-se a susceptibilidade em fun~ao
da temperatura para duas condi~oes de resfriamento diferentes27: sem campo aplicado (ZFC-
"Zero Field Cooling") e sob campo alpicado (FC-"Field Cooling"). Normalizando 0 resultado ao
de urn supercondutor perfeito (X = -l/41t), sob 0 cicio ZFC obtem-se a fra~ao da amostra que e
supercondutora ("shielding fraction") e sob 0 cicio FC a fra~ao Meissner, que vem a ser a por~ao
da amostra que esta efetivamente expulsando 0 campo.



Ao estudar 0 comportamento da magnetiza~ao sob estes dois ciclos em fun~ao do

campo foi observado que XFC e XZFC divergiam a uma temperatura Tirrer(H) < TJH) definindo uma
linha de irreversibilidade28. Naturalmente a irreversibilidade esta intimamente ligada as
particularidades do estado misto dos HTeS, mas e interessante que a linha de irreversibilidade e
distinta da linha atribuida a transi9iio para 0 estado liquido de vortices29.

A susceptibilidade e anisotropica, no estado normal Xc>Xab e aproximadamente
constante em temperatura, decrescendo proximo aTe' e finalmente invertendo a anisotropia no

estado supercondutorJo. Proximo aTe' Xc(T) decresce precocernente ao contrario de Xab(T), urn

efeito chamado de excesso de diamagnetismo que e atribuido as flutua~oes do parametro de

ordem supercondutor31.

o comportarnento da susceptibilidade em fun~iio da temperatura rnuda conforme a

dopagern do sistema. No regime sub-dopado X(T) e decrescente com a temperatura,
aproximadamente independente de T para dopagem otima e ligeiramente crescente no regime

sobre-dop ad032.

Por fun ressalto que as medidas magneticas silo as mais usadas para caracterizar os
materiais. A linha de irreversibilidade, os campos criticos Hc1(T) e HdT), bem como os
comprimentos A. e ~ silo determinados por estudos deste tip033,34.

Uma das anomalias mais intrigantes observada no estado normal dos HTCS e a
dependencia em temperatura da constante Hall. Nos metais normais RH-1=nqc , onde c e a
velocidade da luz. n a densidade de cargas e q a carga dos portadores de corrente, e independente
da temperatura. Isto nilo e verificado nos HTCS3S onde na realidade RH'] IX a + bT. Tomando 0

exemplo do YBCO [ref35], observa-se que ~-1 e sistematicamente menor para os compostos
menos oxigenados, indicando uma menor densidade de cargas, tomando-se tambem
progressivamente independente da temperatura. Por outro lado 0 angulo Hall obedece a rela'llilo

cot e(= Ex = Pu = Pu = _1_) oc AT2 +B 2.3.1.
Ey Pxy' RHB aJe r

independentemente da concentrayio de oxigenio. Com a substituiyio de impurezas de Zn ou Ni
no lugar do Cu nos planos de Cu02, 0 termo constante em T (B) muda, mas 0 coeficiente angular
A permanece inalterado. Por outro lado ~-l e sua dependencia em temperatura diminuem com 0
aumento da concentrayilo de impurezas.

A primeira explica'llio para estes resultados foi dada por P. W. Anderson36 quando ele
sugeriu 0 angulo Hall como a quantidade mais relevante a ser considerada. Segundo Anderson os
HTCS, mais especificamente os pIanos de Cu02, silo sistemas bi-dimensionais fortemente
correlacionados, cuja descriy80 teorica apropriada e a de um Liquido de Luttinger 2D. A
novidade seria a separay80 das excitayoes de carga e spin a duas dimensOes, semelhantemente ao
caso uni-dimensional onde de fato isto ocorre. De acordo com 0 modelo de Anderson a taxa de



relaxa~ao de transporte 'ttr-1 oc 0",;.;-1 oc T, enquanto que a taxa de relaxa~ao transversa 'tIl-
1 e

definida pelo espalhamento das excita~oes de spin (os spinons) que varia como 12 ~ crw oc Ltr L H oc

13 Com estes ingredientes, usando que PlY = O"lY /O"u O"IY chega-se a uma dependencia quadnitica

com a temperatura como e observado experimentalmente,
cot(J=O"u= fIr =(WcfHtocT2 2.3.2.

O".lY We fIr f H

As impurezas contribuem com 0 termo constante.
Posterionnente outras explica~oes foram propostas como por exemplo a baseada no

modelo bi-polaronico de N. F. Mott37•

Acondutividade otica cr( ill) e em geral obtida a partir da retlectividade atraves da
rela9ao de Kramers-Kronig. Uma boa exposi9ao introdutoria dos principios desta tecnica

juntamente com uma revisao dos primeiros resultados sobre os HTCS foi feita por Timusk e
TannerJ8.

Desde 0 principio chamou a aten9ao 0 fato de que a condutividade otic a no estado
normal dos HTCS decrescia com a frequencia como co-n, onde 0=0.7-1, contrastando com 0

comportamento de Drude convencional cr(co)occo-2. Na faixa do infra-vermelho distante
.(0-2000cm-1) a(OJ) e dependente da temperatura mas no infra-vermelho intermedhirio a
dependencia em T e muito fraca ou inexistente39. Estudos em fun9ao da dopagem mostram que
ambas as contribui90es aurnentam com 0 crescimento do nUmero de portadores40. Duas linhas
tem sido adotadas na interpreta9ao dos resultados. A primeira consideraa( OJ) como composta de
uma contribui9ao de Drude mais contribui\loes de excita\loes inter-bandas. A segunda considera
que abaixo de 2000cm-1 aplicaria-se urn modelo de Drude generalisado onde tanto a massa
efetiva como a taxa de espalhamento silo fun\loes da frequencia41

mpr 4~n~
Drude ~ o(m) = ~ 2 J) onde mp = e

47'\1 + m .• m
ne2 r*(m)

Drude* ~ o(m)=-------
m*(m)(1 + m2 r*(m)2)

Neste caso lI't*occo e linear em fequencia, que juntamente ao resultado da dependencia

linear em T da resistividade leva a uma taxa de espalhamento
r*(mfl ~ O.6[nm+3kBT]. 2.4.2.

Medidas recentes de cr(co) com E//c em cristais, de Homes e col.42 no YBC07 e
Scutzmann e col. 43 YBC06.7, reproduziram os resultados da resistividade metalica e semi-

condutora, respectivamente, quando extrapolados para co = O. Homes argument a que seus
resultados no YBCO deficiente em oxigenio mostram a abertura progressiva de urn pseudo-gap

na condutividade a Eg = 200cm-1 acima de Tc' 0 que nio ocorre numa amostra quase totalmente
oxigenado tambem estudada. Scutzmann observa que no estado supercondutor (a 6K) do



YBC07 a( ffi) apresenta urn IlllllilllO a 300cm-l seguido de urn pico no limite de baixas

frequencias. Este minimo ele associa ao gap supercondutor obtendo 2~(O) = (4-5)kBTc'

Resultados semelhantes foram observados em cristais do sistema LSCO mas foram interpretados
diferentemente como sendo originados de uma frequencia de plasma inferior ao gap
supercondutor4. Ressalto igualmente que medidas anteriores, com Ellab, indicaram urn gap
== 8 kBTc 41.

Dentre as tenicas de altas energias a fotoemissiio angulo-resolvida (FAR ou ARPES
do ingles) tern sido das mais utilizadas no estudo da estrotura de bandas e da superficie de Fermi

(SF) nos HTCS. Esta e uma tecnica poderosa na investiga~ao da estrotura eletronica do estado

normal destes materiais, mas tambem nos estudos do estado supercondutor. 0 seu emprego no
entanto e bastante limitado pela exigencia de superficies perfeitas, caso contnirio os resultados

refletem as propriedades de fases espmeas presentes. 0 sistema B~Sr2CaC~08+x (Bi2212) e 0

mais estudado pela facilidade de obter-se boas superficies a partir de amostras monocristalinas.

Os estudos de FAR trouxeram importantes informayoes45. Em primeiro lugar foi
possivel estabelecer que os compostos nao dopados (YB~C~06 e L~CU04) sio essencialmente
isolantes de tranferencia de carga ("charge transfer isolants") onde a repulsio coulombiana entre
os eletrons 3d Udd>Ll, sendo Ll a energia de transferencia de carga do oxigenio para 0 cobre. A
figura 9 apresenta urn esquema de, bandas deste tipo de sistema. Com a dopagem os HfCS
passam a ser metalicos com buracos na banda 02p ao nivel de Fermi. Este quadro foi sugerido a
partir dos resultados de FAR que indicaram claramente a existencia de uma banda de energia
cruzando 0 nivel de Fermi46, caracterizando-na como de natureza dominantemente 02p47.
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Figura 10 - CUlVas de distribui9ao de energia (EDC) nos estados normal e supercondutor de urn
monocristal de Bi2212 nos pontos de cruzamento da supererficie de Fermi nas dire90es rM, rx e

IT. Na figura menor os pontos de medida sao mostrados na Zona de Brillouin. A correspondende
EDC para a Pt e mostrada para compara9ao. (Figura extrai a da ref.4.9)

(ZI

Figura 11 - Superficie de Fermi do YB~C~06.9 medida por FAR [ref. 50]. As linhas tracejadas
formam a SF segundo os calculos da ADL [ref. 51]. Os pontos cheios e vazios indicam,
respectivamente, 0 cruzamento ou nao do nivel de Fermi.



Voltando a questao da Superficie de Fermi (SF), Campuzano e col.~8. fizerarn urn
estudo detalhado da SF num monocristal de YBa2Cu3069. Foi observada uma SF centrada no
ponto S =( 1t,1t) da ZB em muito bom acordo com os calculos teoricos da estrura de bandas feitos
segundo a Aproxima9ao de Densidade Local (ADL, "local density approximation")49 (veja a
figura 11). Estudos posteriores comfirmaram estes resultados nos YBC050,51.

No estado supercondutor os estudos de FAR sobre 0 mesmo sistema Bi2212
revelaram a existencia de urn gap supercondutor da ordem de 2~(0) == 8 kBTc52.A FAR oferece
ainda a possibilidade Unica de medir diretamente 0 gap em fun9ao do momenta cristalino k.
Medidas deste genero foram realizadas e levaram a inequivoca cQUclusao de que 0 gap
supercondutor e anisotropico ~(k) = ~o f{k), i.e., ele abre-se diferentemente segundo a dire9ao no
espa90-k53. A figura 10 mostra a anisotropia do gap no Bi2212, ele e maximo ~o == 6kBTc na
dire9ao rM e inferior resolu9ao experimental na dire~ao rx. Estes resultados suportam um
mecanismo de pareamento nao convencional.

A SF nao e universal nos HTCS. Embora nao haja experimentos nos de FAR nos
LSCO os calculos teoricos (ADL) e as experiencias de neutrons SaGcoerentes com uma SF girada
de 450 com relayao SF do YBC()54.

Por fun chamo a aten9aO sobre alguns trabalhos de FAR muito recentes a respeito da
SF do Bi2212. No primeiro Dessau e cops obtiveram dois trechos de SF centrados nos pontos r
e X(Y). Por outro lado Aebi e COP6, utilizando uma metodologia diferente, encontraram uma SF

de estrutura diferente, que eles atribuem coexistencia de correlayoes AF com a fase metalica.
Estes resultados mostram que a polemica sobre a estrutura eletronica dos HTCS continua: serao
eles AF dopados ou algo inais proximo de urn liquido de Fermi ?

Os aspectos que acabamos de discutir, do diagrama de fase s propriedades
experimentalmente observadas, dio uma ideia da complexidade dos materiais HTCS. Embora ja
exist am muitos resultados de excelente qualidade nao se chegou ainda a urn modelo definitivo da
estrutura eletronica. Contudo, e consensual que a estrutura eletronica dos planos de Cu02 tern
papel preponderante nas propriedades destes materiais. Uma excelente revis3.o sobre a estrutura
eletronica dos HTCS foi feita por W. PickettS7, embora desatualisada sua leitura ainda e muito
intrutiva.

Do ponto de vista das excita90es de aha energia os modelos de bandas tern tido
bastante sucesso quando comparados aos resultados experimentais. 0 problema maior e quanta s
excitayoes de baixas energias (neutrons e RMN).

Como considerar os planos de Cu02? Urn AF dopado ou algo proximo de urn liquido
de Fermi? Tudo indica que trata-se de urn sistema fortemente correlacionado cuja modelizayao
passa pela adoyao do modelo de Hubbard.



Na figura 12 estao representados esquematicamente os orbitais relevantes dos pIanos

de Cu02, ou seja, aqueles mais proximos ao nivel de Fermi: 0 3d(x2-yl) do cobre e os 2p(a) dos

oxigenios. As experiencias de espectoscopia de altas energias confirmam este cenario. Inspirados

nestas evidencias foi proposto que 0 modelo apropriado descri9ao dos pIanos seria urn modelo
de Hubbard de tres bandas. Neste modelo os orbitas 3d(X2_y2) do cobre teriam parametros :d e

Udd e interagiriam com os orbitais 2px e 2pv do oxigenio, de parametros:'p e Upp,atraves de urn

tenno de hibridiza9ao tpd e de urn tenno de repulsao coulombiano Upd' Note que acoplamento
Cu-O e feito pelos orbitais (j sendo os orbitais dz2 dos cobres e os 1t dos oxigenios
negligenciados.°Hamiltoniano de Hubbard e escrito como

Os termos a esquerda da igualdade SaDrespectivamente: 1) a energia potenciaL onde 2j e a
energia dos niveis eletronicos do sitio i; 2) a energia de saIto, onde tij e a integral de tranferencia
inter-atomica; e 3) 0 termo de intera~ao, onde Uij SaDas energias de Hubbard das interarroes
eletronicas (de curto alcance).

Cu9P3P). o (2p) +Cu(3P)
+ + ~ ••

• +

O~) ~~O(~)

~ ~

• - ~ + +

Cu(3p) + 0 (Zp) - Cu(Jp)

As medidas espectroscopicas de altas energias permitiram obter estimativas dos
parametros Udd,Uppe Upd'ss.De fato observa-se que a intera~io coulombiano no mesmo sitio e
muito forte.

Se 0 modelo de Hubbard de tres bandas e aplicavel s excita~oes de altas energias, 0

problema persiste em saber qual modelo explicara as excita~oes de baixas energias. Uma
simplifica~ao consideravel ocorre quando 0 termo de transferencia tpp (oxigemo-oxigemo) e
despreziveldiante de tpd" F. C. Zhang e T. M. Rice59 mostraram que neste caso 0 buraco
introduzido sobre 0 sitio do oxigemo vem a formar urn singleto com 0 spin do cobre (veja a



representa~ao na figura 13). 0 assim chamado singleto de Zhang-Rice e movel sobre a rede de
ions Cu+2 tal como urn buraco numa Unicabanda efetiva. E importante ressaltar que este modelo
leva a urn cenario de momentos quase-Iocalizados, pois, 0 movimento do singleto delocaliza 0

momenta do cobre. Este cenario de spins quase localizados e 0 pressuposto do assim chamado
hamiltoniano de Mila e Rice que e utilizado para descreve os resultados de RMN nos HTeS. A
introdu9iio do modelo de Mila e Rice sera feita no proximo capitulo.

Finalmente, 0 Hamiltoniano efetivo deste singleto de Zhang-Rice reduz-se ao famoso
modelo t-J

l{r_J = tIc;:cja +JIS; ·Sj ,
i.j i.j

o primeiro termo do hamiltoniano acima descreve 0 deslocamento do singleto, com integral de

transferencia efetiva t entre os cobres primeiros vizinhos, e 0 segundo tenno e 0 acoplamento AF
de Heisenberg dos spins dos cobres, com constante de troca 1.

Figura 13 - Singleto de Zhang- Rice:

representa9ao esquematica.

Os singletos tem forte repulsio a ocupar 0 mesmo sitio de modo que 0 hamiltoniano
efetivo acima nada mais e' do que 0 Hamiltoniano de Hubbard de uma banda (U muito grande).
Foi Anderson quem primeiro propos que tal modelo se "apliacaria descri9ao dos materiais
HIC60.

Um problema do Hamiltoniano I-J e que ele conduz a uma superficie de Fermi
incompativel com os resUltados experimentais da fotoemissi061. No entanto ao considerar-se as
integrais de transferencia ate segundos vizinhos mais pr6ximos, dada por I', recupera-se a forma
correta da superficie de Fermi62.
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CAPITULO 4.

Excita~oesMagneticas nos HTCS

Urn dos objetivos deste trabalho foi comparar os resultados da tecnica de neutrons
com os da RMN nos mesmos cristais. Para este fun colaboramos com 0 grupo de neutrons de
Grenoble (Institute Laue langevin) dos Drs. 1. Rossat-Mignot e L. P. Regneault.

Neste capitulo trataremos de revisar 0 que e conhecido sobre 0 magnetismo dos
HTCS. Alem de revisar os resultados anteriores de neutrons e da RMN serao introduzidos os
principios da compara9ao entre estas duas tecnicas. 0 hamiltoniano padrao utilizado para
interpreta9ao dos resultados de RMN tambem e introduzido. Por fun discute-se sumariamente os
principais modelos correntes que tentam explicar a fenomenologia obsetvada experimentalmente.

A tecnica de Espalhamento de Neutronsl e muito uti! para 0 estudo das propriedades
.magneticas dos materiais. Os neutrons, devido ao seu momento magnetico, sao sensiveis ao .
magnetismo da amostra. Obviamente eles tambem sao sensiveis aos nucleos e mesmo aos modos
de vibra~ao da rede (ronons). Ambas as informa~oes, a de natureza magnetica e nao magnetic a,
vem misturadas mas podem ser separadas tomando esta tecnica uma das mais poderosa para a

investiga~io da materia condensada.
Trataremos diretamente do espalhamento magnetico. A se~ao de choque espalhada

magneticamente e dadapor

(d'~m») '" ~ ~((j," _Q,QJf'(Q) S(Q./lm). 1.1.1

Onde: k e k' sao, respectivamente, os vetores de onda do neutron incidente e
espalhado tal que Q=k-k'; fLro e a energia transferida dada por ;,m = ;,2 (e - k,2) 12m ;f(Q) eo

fator de forma do spin e S(Q,E) eo chamado fator de estrutura dinimica que e a tranformada de
Fourler temporal e espacial das fun~oes de correla~io spin-spin ( S a (~, t )sP ( Rj ,0))

S(Q,;,m) = L(8ap - QaQp)sap(Q,fLm)
ap.
:ryz



Observe que a natureza dipolar da intera~ao faz com que somente sejam envolvidos as
componentes de spin tranversais a Q.

Divide-se a se9iio de choque em uma parte elastica, ou de Bragg, e a parte inelastica.
A contribui9ao de Bragg e dada por

( d2~Q) L" oc ~IF.lIl (Q)I' 0(Q - r) . I.Ll

Na expressao acima intervem 0 fator de estrutura magnetico:
IF\/l (Q )12 ct:. /2 (Q) j.12 g2 (Q), onde !.1 e 0 momento magnetico, f(Q) e 0 fator de forma

magnetico e g(Q) e urn fator de estrutura dependente do arranjo dos spins.
A estrutura magnetica pode ser determinada atraves do espalhamento ehistico dos

momentos magneticos dos neutrons pelos momentos magneticos presentes na amostra. A parte
inelastica do espalhamento magnetico de neutrons (abreviaremos DIN de Difusao Inelastica de
Neutrons) e dada por

(
d
2
a(Q,nm)] ocf2(Q)S(Q,nm). 1.1.4.
dD.dE 1

o Teorema da Flutuayao Dissipayao (TFD) relaciona as flutuayoes parte imagimiria
da susceptibilidade generalizada

saP(Q,hw) =! ~AWI ImXap(Q,hw). 1.1.5.
Jrl-e'kT

Utilizando 0 TFD podemos dizer que a tecnica de DIN mede diretamente X"(Q,w) em
funyao de Q e da energia para energias intermediirias (de' decimos a dezenas de meV; lembremos

que kTamb == 26 MeV). Em resumo 0 espalhamento difuso permite medir as excitayoes magneticas.
Por fim lembramos que as relayoes de Kramers-Kronig permitem obter a parte real da

susceptibilidade dinimica a urn determinado vetor q a partir da integral da parte imaginaria

X(q, W = 0) = ~ ooIdo)' X'(q, w') . 1.1.6.
:r w'o

Os primeiros estudos de neutrons nos sistemas nao dopados evidenciaram que estes

apresentavam ordenamento antiferromagn6tico com TNbastante elevado. No L~CU04 T#325K
e no YB~Cu306 T#415K A estrutura magn6tica foi determinada pela analise dos picos de
Bragg do espalhamento magnetico. A figura La mostra a estrutura e as principais intera~oes de

troca presentes no YB~CU306' Da intensidade dos picos de Bragg obtem-se os momentos
magn6ticos atraves de urn modelo apropriado para 0 fator de forma magnetic02•

Os materiais puros nao sio AF comuns, eles sio de fato a realizayao dos sistemas

quanticos AF de Heisenberg de S= 1/2 bi-dimensionais3. Embora as correla~oes dominantes sejam



as intra planares (1), existern tarnbern correla~oes entre os planos de CuO: (1'). 0 ordenamento a
TN ocorre devido a uma pequena anisotropia XY do acoplarnento intra-planar.

A diniimica destes sistemas foi investigada atraves do espalhamento difuso atraves
("scan A") e ao longo ("scan B") do eixo magnetico do espa~o-k (1/2, 1/2 , ! ) (veja 0 espa~o

reciproco do YBa2Cu306 na figura l.b). Os sistemas puros La2Cu04 e do YBa2Cu306 forarn
caracterizados magneticamente atraves das tecnicas de neutrons. Alguns exemplos dos resutados
obtidos sao rnostrados nas figuras 2.a, 2.b e 2.c. e urn sumario dos pararnetros magneticos dos
dois sistemas e fomecido na tabela 1.

~"L7A £

~~'?' (f;fd_0:/%/,j/~,

Scan A
S

-l>
(00 1~ (002~ (003) N

• Pico Nuclear

• Pico Megnetico

~ ZOIUl Magnetica 2D

Figura 1 - a) Estrutura AF do YB~Cu306 e as principais intera90es de troca presentes.
b) Espa90-k.

Uma diferen9a fundamental do L~CU04 com rela9ao ao YB~C~06 e que neste
Ultimo existem dois pIanos de CuO:z proximos, que intergam magneticamente entre si (Jb).

Dizemos que este e urn sistema de duplo-piano enquanto que 0 com La:zCu04 e urn mono-plano.
Recentem!iIDtetem crescido as evidencias de que as ahera90es trazidas pela intera9ao inter-pianos
sejam fundamentais distinguindo a fenomenologia dos sistemas mono e bi-planres.

Os Cu(2) sao os ions magneticamente ativos, sendo os Cu(l) inertes. Podemos entao
escrever 0 Hamiltoniano de spin para 0 YB~Cu306 (sistema do qual trataremos em maior
detalhe)

'}{= 2
1

J L (Snk . Sn+a.k- a"y S:k . S:+aJ + Jb LSnA . Sn+cC+ J'LSnA . Sn.c ' 1.2.1.1.
nka n n

onde 0 indice n indica a celula unitiria, k=A , C indica os dois sitios da base, a e c indicam urn
deslocamento ao vizinho proximo na mesma celula e na celula adjacente, respeetivamente.
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Figura 2 - Resuhados da DIN num monocristal de YB~C~06.1S [ref2]: a) medida a E=cte ao
Iongo do eixo magnetico ("Scan B"); b) medidas a E=cte atraves do eixo magnetico ("Scan A);
c) medidas a Q=cte no centro (em cima) e no extremo (em baixo) da zona magnetica ao longo de

QZ·

Como ressaltamos a intera~io de troca dominante e a de "superexchange" intra-
planar J, que e responsivel pela dispersio das ondas de spin paralelas aos pIanos de Cu02 (co e a
velocidade da onda de spin). Uma pequena anisotropia do tipo XV aparece devido a intera~io
spin-6rbita. A magnitude da anisotropia e dada pelo parimetro axy que e revelado atraves de urn

gap nas excita~oes propagativas perpendiculares aos pianos. A intera~io de "exchange" inter-
biplanos Jb causa urn desdobramento das excita~oes ao longo do eixo magnetico (1/2, 1/2 , t )

em modos acustico e 6tico, respectivamente de energia mais baixa e maior. Ambos os modos
podem ser determinados e distinguidos pelos diferentes fatores de estrotura, mas ate agora 0

modo 6tico nio foi obselVado por estar a muito altas energias (~60meV). 0 "superexchange"
entre pIanos (via oxigemo apical) J'causa uma pequena dispersio das ondas de spin na dire~io

Qz·



Capitulo 4.

Tabela I - Panimetros magneticos do YBa2Cu,0f, -l e do La2CuO/

YBa2Cu306 La2Cu04

TN 410±3 (415±5) 325

Dlo(flB) 0.52±O.03(0.64±O.03) 0.55±O.05

co(meVA) 1000±50 850±30
J(mer) 170±10 (120±20) 136±5

J(K) 1975 (1394) 1580

axy 2x 10-4 (7x 10-4) 4x 10-3 (3x 10-5)

flJ 3.5x 10-5 (3.3x 10-4) 5x 10-5

Jb/J ~8.5x 10-2 (~6.6x 10-2)

b) Lo.64tQ.Q3~
(14" ••

~ y 802 CU3 °6+ll
I

- 0.4". ,
:1. '- ~
E· !

112~
i~

o•....i _--'- --~
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T.{Kl
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OXY9~ conlffl x

Figura 3 - Resultados de neutrons [refs. 6 e 7] na fase AF do sistema YB~C~06+x:
a) intensidade do pico de Bragg magnetico (1/2 1/2 1) como fun~ao de T (normalizados para
refletir J,12 do cobre); b) valor do momento ordenado Dlo a baixa temperatura como fun~ao de TN;

c) valor de 13 e TN como fun~ao da dopagem.



Com a introdu~ao de dopagem nos sistemas foi verificado que 0 magnetismo era
profundamente perturbado (a partir de x=O. 2), com TN e 0 momenta magnetico diminuido
enquanto a dinarnica dos spins era rnodificada. A uma concentra~ao critica de oxigenio x=0.42 0

ordenarnento e totalmente destruido. No sistema (LaSr)CuO 0 ordenarnento AF cede lugar a uma
fase vidro de spin antes que toda ordern de longo alcance seja destruida. 0 grupo de Grenoble-
Saclay de Rossat-Mignot6.7 estudou ~etalhadarnente as altera90es introduzidas pela dopagem no
magnetismo do sistema YBa2Cu306+x(0<x<0.42). As figuras la-c ilustram a dramaticidade destas
mudan9as. Note a evolu9ao do expoente critico ~ de 0.25 0.5, refletindo a mudan9a de urn
magnetismo de carater 20 3D. Tambem e interessante a rela9ao linear do momento Illo com TN'° sistema La2_xSrCu04 apresenta temperaturas de transi~ao mais baixas permitindo
estudos mais completos da dependencia em temperatura do comprimento de correla9ao ~. Os
resultados obtidos nos sistemas dopados ainda nao sao muito bem entendidos8, desviando das
previsoes teoricas de CHN [ref3] para um sistema AF de Heisenberg 2D (sistema puro). A figura

4 mostra os resultados de Keimer e co1.9 da dependencia de ~-l com a temperatura para amostras
de ordenamento AF e vidro de spin. A baixas temperaturas ~-l satura mas hli urn cross-over acima

de :::300K onde a dependencia em temperatura de ~-l e semeJhante do sistema puro.

~ LQ:ColO, Q

O.OS :l I.Q,.tI~r~.Q2:"O'

9 Lal.l~ro.~:100.

• LQ, ,.Sro.cw:olO.

T -:~ ~ -• -• ~ :
? -- !!

•

=
-

100 200 300 400 SOO 600
TImOlraturl (K]

Figura 4 - Dependencia com temperatura do inverso do comprimento de correla~io ~ para
diversas amostras de L~_xSrCU04 (x=O ~AF, O.2~0.4 ~ vidro de spin) [ref9].



1.2.2. Regime Fortemente Dopado : Supercondutor

Se a dopagem ultrapassa urn valor critico 0 ordenamento magnetico e destruido e nao
h:i mais sinais de picos de Bragg magneticos. No entanto, surpreendentemente, as medidas
evidenciaram que as flutuacoes magneticas persistiam nos sistemas supercondutores, tanto acima
quanto abaixo de Tc!

No sistema YBa2Cu306+x as excita~oes sao centradas no vetor de onda AflO,ll,

QAF=(1t/a,1tIb)(onde a~b e em unidades de rede reduzidas: 21t/a QAF=(l/2,1/2)). Por outro lado,
no sistema La2_xSrxCu04 elas san incomensuniveis, sendo centradas em pontos simetricamente
deslocados de QAF12,13 (veja a figura 5). Curiosamente a incomensurabilidade aparece somente
nas amostras supercondutoras14.

E r
~ 150,..
.• I

~ 100,..

l.a, saoi'o. ,.~cc
o • .:l. Ill. ,., • f6.'21 Ill. If)

T a 35 K
RIStTAS6

Figura 5 - Medidas de DIN no Lal.86SrO.14Cu04atraves dos pontos incomensuniveis (indicados na
figura menor) para diversas energias.

Consideraremos mais especificamente 0 sistema YB~CU:306+x' As excita-roes
magneticas persistem nas amostras supercondutoras (x>O.4) mesmo abaixo de Tc. Por exemplo as
figuras 6.a-d mostram os resultados de DIN do grupo de Grenoble-Saclay numa amostra de
x=O.51 (Tc=51K). Silo medidas ao longo e atraves do eixo magnetico, e tambem medidas a QAF

em fun-rilo da energia. Estudos semelhantes foram extendidos a concentrayoes de oxigenio mais
elevadas (inclusive a 07)15,16,17,18,19,20,21.
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YBa2Cu30e.51 O=(q,q,1.6)
k,.2.682A-1
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Figura 6 - Medidas de DIN no YB~CU:306.51' Varia~io de q transversal ao eixo magnetico: a) a
T= 1.7 K para diversas energias e b) para E=4( 6)meV a temperaturas diferentes. c) varredura de q
ao 10ngo do eixo magnetico (E=lOmeV, T=5K). d) varredura em fun~io da energia a q=QAF'

Podemos destacar alguns pontos comuns dos resultados de DIN nos YB~CU:306+x
supercondutores:
1) Excita-roes magneticas persistem centradas comensuradamente a QAF' Elas sio de carater
puramente relaxacional (nio ha modos propagativos).
2) Os bi-planos permanecem acoplados.



3) Os espalhamentos em q sao aproximadamente gaussianos, de largura a meta altura (L1q)

independentes (ou muito fracamente dependente) da energia e de T .
4) A meia largura a meia altura, ~q, aumenta com a concentra9ao de oxigenio. Assumindo um
modelo apropriado para X"(q,ro) pode-se calcular 0 comprimento de correla9ao ~ (veja figuras 7).

~!
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I

10 20 30 40
=~ergy ( meV )
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- emoerature t K ,
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b) c)

. Figura 7 - Largura a meia altura, dq, do pica a q=QAF (fig 6.a,b) em funyao: a) da energia e b)

da temperatura no composto YB~C~06.S' c) dq em funyao da concentrayao .de oxigenio nos

YBa2Cu306+x'

o mais interessante no entanto e transformar a medida da seyao de choque em funyao
da energia a q = QAF na parte imaginaria da susceptibilidade generalisada, X"(QAFIE). Um
detalhado estudo deste tipo foi realizado pelo grupo de Rossat-Mignot, cujos resultados
reproduzimos nas figuras 8.a-e. 0 mais notavel aspeeto a ser destacado destas figuras e a abertura
de urn pseudo gap de spin a T*> Tc para amostras de 0.5 < x < 1. 0 pseudo gap caracteriza-se
pela diminuiyao brusca das excitayoes de baixas energias. Nesta faixa de concentayao a RNM
mostra que a relaxayao do Cu(2) passa por urn pico alargado acima de Tc, que como discutiremos
adiante corrobora a abertura do pseudo gap.

A figura 9.a mostra X"(QAFlE) a muito baixa temperatura (2-5K « Tc> para diversas
concentrayoes x desde a fase AF ate a SC. As mudanyas no espectro mostram uma continua
supressao das excitayoes de baixas energias com 0 aurnento da dopagem No regime mais dopado
(07) as correlayoes magneticas sao fortemente atenuadas. Se definirmos Eg como a energia
caracteristica abaixo da qual 0 gap de baixas energias se abre, observamos uma relayao linear

entre Eg e a concentrayao x (figura 9.b).



Na tabela 2 recapitulamos os parametros obtidos atraves da DIN nos cristais
estudados pelo grupo de Rossat-Mignot. 1* e a temperatura abaixo da qual 0 pseudo gap se abre.
Ela e obtida pelo maximo de X"(Q,iji>E) em fun9ao de T, com E < Eg (veja a figura 8.c). A energia
caracteristica das flutua90es de spin, r, e obtida de X"(QAflE) temperatura ambiente, onde
usualmente assume-se que X" (Q~F' OJ) = x' (Q~F) OJr/ (OJ2 + r2

). r assim obtido nao parece

depender da concentra9aO. dq e a meia largura obtida da varredura em q transversal. ao eixo
magnetico, mas para determinarmos 0 comprimento de correla9aO, qa, necessitamos de urn
modelo da dependencia em q de X"(q,E). A forma mais adequada parece ser mais uma gaussiana
ou uma lorentziana ao quadrado no lugar da usual lorentziana. Na tabela 3 recapitulamos as
possiveis depencias em q de X"(q,E) com as correspondentes formulas para extrair ~/a.
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Figura 9 - a) X"(QAF,E) no estado supercondutor (T « Tc) de monocristais de YBa2C~06+x'
b) Eg (definido no texto) em funrrao da concentrarrao de oxigemo (x).

Tabela 2 - Parimetros determinados por DIN em cristais de YB~C~06+x"
(Rossat-Mignot e co!.)

x~ 0.51 0.69 0.92 1.0
Tc(K) 47 60 91 89

,1.q(u.r.r. ) 0.10 =0.11 0.2 0.3
1;/a( LOrentz) 2.25 2.05 1.12 <0.8
Eg(meV) 4 16 28 26

T*(K) 70 150 130 100
qmeV) 28 28 30 30



Tabela 3 - X"(q,E) com a correspondente fonnula para extrair ;/a.

x"(q,E)
Lorentziana : /'( q, w) oc V( 1+q2 ~2)
Lorentziana2: x"(q, OJ) oc V[ 1+q2 ~2 r
Gaussiana: X"(q,w) oc[exp(_q2;2 /2)]

(~/a)2
l!( 2;r' L\q2)

({2 -1)!(Z;r'L\q2)

Zln 2!( 2;r' L\q2)

Recentemente, Regnault22, do grupo de Rossat-Mignot, sugeriu que os resultados da
amostra de x = 1 deveriam ser revistos pois as correla~oes sao muito fracas. No entanto, 0

conjunto dos resultados permite conluir que no regime intermediario de dopagem, 0.6 ~ x ~ 0.92,
um pseudo gap de spin se abre a uma temperatura 1*> TC'

Antes de encerrar este item chama a aten9ao do leitor para os recentes estudos de
espalhamento de neutrons em mostras dopadas com impurezas de Zn no lugar do Cu(2):
(LaSr)(CuZn)023 e YBa(CuZn)024,25. A dopagem com Zn diminui Tc e segundo os resultados de

DIN a dinamica de spins tambem e afetada. Em especial 0 pseudo gap obsetvado nos YBaCuO de
x intermedilirio e suprimido quando a dopagem em Zn destroi a supercondutividade [ref23].

Mesmo se T?O a dinamica e bastante alterada com urn significativo aurnento das correlayoes na
regiao de baixas energias, contrastando com a amostra sem Zn onde nao eram obsetvadas estas
correlayoes [ref24]. Certamente a continuidade deste. tipo de estudo trani informayoes
importantes para elucidar esta questao do gap se spin e 0 papel do magnetismo nos HTCS.

A taxa de relaxayio spin-rede pode ser expressa como uma media ponderada da parte
imaginaria da susceptibilidade, X"(q,ro), sobre a zona de Brillouin (ver capitulo sobre a RMN).
Esta formula9ao e conhecida como a formula de Moriya

(~rfl ex: 2:IA(q)\2 x"(q,m) . 1.3.1.
• m

Entretanto, e importante salientar que as frequencias de RMN roo sio tipicamente da
ordem de 10-lOOMHz, ou seja ==lJ.eV,enquanto que as energias tipicas de neutrons silo de
dezenas de meV. Considerando que roo e muito inferior as energias medidas por neutrons, como
ilustra esquematicamente a figura 10, entio X"(q,OJo)/OJo ==UmX"(q,OJ}/OJ. Portanto, a RMN e

w-+o

sensivel a derivada na origem de X"(q,ro) medido diretamente por neutrons.
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l'nid.
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Figura 10 - Representa~ao esquetruitica da dependencia em (j)de S(QAf,(j) e X"(QAf. OJ).

o fator de forma na formula de Moriya depende essencialmente da simetria do nucleo
focalisado. De fato, os diferentes fatores de forma dos nucleos de Cu(2), 0(2,3) e Y sao os
grandes responsciveis pela diferen~as nas taxas de relaxa~ao destes n\ideos. Por exemplo 0 Cu(2)
tern urn fator de forma tal que privilegia a regiao proxima a QAF, enquanto que 0 nos casos do

0(2,3) e do Yo fator de forma e nulo a QAF'Desta forma, se X"(q,OJ) for fortemente aumentado a
QAFresulta que a taxa de relaxa~ao do Cu(2) sera

63( 1;Tf' oc lim X" (QAF' OJJ .
",o~o OJo

A equa~ao acimanos poe diante de uma primeira possibilidade de comparar os
resultados de neutrons e RMN. A derivada a mais baixa energia de X"(q,ro) medido por neutrons
pode ser comparada a 63(~Tr'. Embora as escalas de energias sejam muito diferentes, se 0

comportamento de X"(q, OJ) for Wrico a baixas energias esperamos que

63(1;Tt == X"(Q,E) . 1.3.3.
. E

EniutrD""~O

De forma geral a dependencia em energia de X"(q,ro) e dada pormr
x"(QAF' E) = x'(QAF) 2 r2' 1.3.4.

m +
onde rea energia caracteristica das flutua~oes do spin eletronico. Ela e dada pela posi~ao do

maximo de X"(QAF'ro)(figura 10). No limite de baixas energias X"(QAF,ro)lro ~ X'(QAF)1 r. No
capitulo da, RMN e mostrado que e possivel obter X'(QAF) de forma independente a partir da
relaxa~ao transversal, (T2S>-1, do Cu(2). Atraves da RMN do Cu(2) podemos obter uma
informa~ao sobre 0 valor de r e sua dependencia em temperatura uma vez que

63(1;Tt' oc lim X"(QAF'OJO) - X'(QAF)) 63(T.T)
wo~o OJo r => r oc 63 ' •

63( 1;g t' oc X'(QAF) (1;J
Uma segunda possibilidade de compara~ao RMN e neutrons surge com respeito a

energia r obtida por ambas as tecnicas. 0 modelo RPA da eq.1.3.4 sO e valido enquanto nao



houver urn regime de pseudo-gap, portanto, a dependencia em T de r obtido pela RMN podeni
indicar a abertura de um pseudo-gap. Quando r crescer a 1*, desviando do regime constante em
T, significa que urn pseudo-gap esta se abrindo a esta temperatura. A RMN pode assim fomecer,
por si so, mais uma evidencia da abertura do gap de spin, corroborando os resultados de neutrons
que rnostram inequivocamente a existencia deste gap (se~ao anterior).

No capitulo da RMN 0 leitor encontrani toda a teoria basica necessana a
compreensio dos resultados de ressonancia. A revisio que apresentarei aqui nio e exaustiva nem
demasiadamente detalhada. 0 objetivo e introduzir os resultados capitais que junto aos resultados
de neutrons formani a base dos modelos correntes que serio apresentados a seguir.

A tecnica da RMN funciona como uma sonda local microsc6pica na medida em que
nucleos e sitios diferentes podem ser focalizados. Ela e sensivel tanto a flutua~oes dos campos
locais, atraves da relaxa~ao spin-rede, como ao valor medio do campo local (estatico), atraves do

deslocamento hiperfino magnetico (DHM).
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A RMN tern sido arnplarnente utilizada no estudo do estado nonnal (T>TJ dos

materiais HTCS26,27.28. Logo de inicio ficou claro que os Cu(2) possuiarn urn caniter quase-

localisado rnesrno nas composi90es rnetalicas29,30. Mas sern duvida urn dos mais importantes
resultados da RMN nos YBaCuO foi evidenciar que a relaxa9ao spin-rede do cobre planar
(chamado Cu(2)) e fortemente aumentada com rela9ao a relaxa9ao do oxigenio planar (chamado
0(2,3)31,32,33 (veja figuras Il.a-b).

A importancia do papel dos fatores de forma34 associados aos diversos sitios
nucleares foi logo reconhecida como a responsavel por esta anomalia. A principal conclusao

tirada a partir destes resultados foi a importincia das correla90es AF35 que aumentam a relaxa9ao

do Cu(2) mas que devido a simetria, refletida nos fatores de forma, san fortemente suprimidas no
sitio de 0(2,3).

Altemativamente foi suscitada a possibilidade de coexistirem duas bandas ao nivel de
Fermi, uma essencialmente do cobre e outra do oxigemo. Esta hipotese foi descartada a partir das

medidas do deslocamento hiperfino magnetico (0 Knight Shift nos metais) que revelaram-se
coerentes com urn Unico liquido de spin responsavel pela susceptibilidade local. A grande
evidencia em favor deste quadro e que, apos retirada uma contribui9ao constante orbital, a
dependencia em temperatura do deslocamento hiperfino e a mesma para os sitios do CU(2)36, do
0(2,3)30,37,38e do Y39.

Uma eventual contribu9ao da banda 0(2p) a susceptibilidade poderia ser ser detectada
fazendo a analise que segue. 0 OHM do 0(2,3) pode ser decomposto em uma parte isotropica
mais urn parte axial

17KSpin ((}L.l1 K~pin ,{ 3 2 (}_ 1)17KSpin
}- ISO ~ CM cD '

onde e e 0 angulo entre 0 campo aplicado e 0 eixo da liga9ao Cu-Q-Cu (no plano) e
17K~pin = 2J:A,.s v'

ISO 2 .-t CIIfJ.B
17KSpin = 2fpA,.p v' + A,.p or

as 2 .-tCII 2 .-to(2p)fJ.B fJ.B
As constantes hiperfinas A

2P
(2S) estao associadas ao spin desemparelhado nos

orbitais 2p e 2s do oxigemo. A hibridiza9ao com os orbitais do Cu(2) da origem as fra90es f{s) e
f{p) de polariza9ao dos orbitais 0(2s) e 0(2p).

Se XO(2p) = 0 entao tanto a parte axial como a isotropica do OHM sao proporcionais a
leu, 0 que de fato e verificado como ilustra a figura 12. A conclusao 16gica e de que urn s6 tluido
de spin, 0 dos cobres, e responsavel pela dependencia em T do OHM de todos os sitios. Na
verdade os orbitais 3d do Cu(2) e 0(2p) nao sao independentes. Estando fortemente hibridizados
e1es formam uma Unica banda efetiva, possivelmente atraves da forma9ao dos singletos de Zhang-

Rice.



Os resultados da RMN chamam a aten~ao sob diversos aspectos.
a) A Lei de Koninga (TIT K2)-1= cte, valida para metais simples (descritos teoricamente como
urn liquido de Fermi) nao e verificada no estado normal T > T~ dos HTes. No entanto hli uma
tendencia ao comportamento de Koninga nas amostras mais fortemente dopadas (sobredopadas).
b) De forma geral uma lei de Koninga modificada (TITK)-\ = cte esta em melhor acordo com os
resultados experimentais sobre os sitios do Y40 e do 0(2,3)41. Nas amostras 07 a imprecisao
experimental toma dificil distinguir esta lei de urn verdadeiro comportamento de Korringa. Os
resultados mais recentes revelam no entanto importantes desvios desta lei no sitio do Y42.
c) Niio hli picos de coerencia (chamado tambem de Hebel-Slichter) aTe.
d) (T1T)-1apresenta diferentes d~endencias em temperatura e ordem de grandeza para os sitios
de eu, 0 e Y.
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Figura 12 - Varias componentes do DHM do Cu(2) e do 0(2,3) em funyao de T (eixos verticais
diferentes). Note que uma mesma dependencia em temperatura da susceptibilidade estatica e
obtida dando suporte a existencia de urn Unico fluido de spin.

A analise cuidadosa dos resultados da relaxayao do Cu(2) em funyao da dopagem em
oxigenio nos YBaCuO trouxe Ii luz mais urn fato importante43,44. Se a amostra e completamente
oxigenada (07), 63(T1T)-1 apresenta uma queda acentuada a Tc, por outto lado, se ela nao e
estoiquimetrica, 63(T1T)-1 apresenta urn maximo alargado a T* acima de Tc' Este comportamento

reflete uma diminuiyao das flutuayoes magneticas e e chamado de pseudo gap de spin ou



simplesmente gap de spin. Naturalmente este gap de spin esta associado ao gap observado a

q=QAF nas medidas de DIN, como pudemos mostrar ao realizar medidas de RMN nos mesmos

cristais investigados por neutrons45. 0 fenomeno de gap de spin foi observado em outros sistemas

HTC tais como 0 YBa2Cu40g46 (note que neste sistema nao hli a desordem das cadeias de CuO

como no YBa2CuJ06+J 0 B~Sr2Ca2C~Og47 e 0 l\Ba2CuO\48, Excepcionalmente ele nao ocorre

no YBa2Cu307, Contudo, veremos na analise dos resultados que s6 e possivel evidenciar a

abertura de urn gap de spin atraves, exclusivamente, da RMN, comparando 63(T 1T)-1 com
63(T2g)-I.

Nos sistemas La2_xSrxCu04 a existencia do pseudo-gap nao e clara49 mas no

composto com Tl e bastante evidente que 63(T1T)-1 decresce antes de Te. Recentes estudos do
sistema YBa2Cu40g dopado com Zn50 indicaram a supressio do pseudo-gap, com 63(T 1T)-1

crescendo continuamente ate Te sem, contudo, afetar a susceptibilidade estatica (0 DHM). No
momenta nao e bem entendida a origem do pseudo gap e este sera urn ponto central da discussao
dos resultados desta tese.

A relaxa9ao do 0(2,3) e do Y apresenta uma evolu9ao mais gradual em fun9ao da
dopagem Nos sistemas sub-dopados 89,17(T1T)-l decresce continuamente com a temperatura, urn

comportamento que tem sido associado a abertura de urn gap de spin a q = O. Segundo as
medidas do OHM a susceptibilidade estatica tem essencialmente este mesmo comportamento .
Nos sistemas mais dopados a dependencia em T e fraca, ligeiramente crescente, inflexionando urn

pouco antes de Tc'
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Podemos destacar mais os seguintes pontos a serem explicados por qualquer teoria
proposta.
1) A dependencia em temperatura de 63(T IT)ol muda drasticamente em fun9ao da dopagem no
YBa2Cu.P6+x' Nos compostos 07

0
x ha urn regime de pseudo gap de spin.

2) A dependencia em temperatura de 89.17(T1 T)-1 e muito semelhante a da susceptibilidade estatica
Xo, mudando continuamente em fun9~0 da dopagem no YBa2Cu406+x' Conforme a dopagem
decresce Xo deixa de ser aproximadamente constante em T para ser decrescente com a
temperatura de inflexao aumentando com a dopagem

Antes de passar a discutir 0 hamiltoniano padrao utilizado para interpretar os
resultados da RMN nos HTes chamo a aten9ao do leitor para a figura 13. Nesta figura, extraida
do trabalho de Ima~ Stichter e coP!, esta graficado 63(T1)01 em fun~ao de T para diversas
amostras de La2_xSrxCuO 4' cobrindo as fases SC e isolante AF. E notavel que todas as curvas
convergem no limite de altas temperaturas para 0 mesmo comportamento de urn isolante
paramagnetico onde (T1)-1oc J-I.

o conjunto dos resultados da relaxa9ao e do OHM levou ao estabelecimento de urn
hamiltoniano padrao para a descri9ao da RMN dos diversos sitios nucleares nos HTCS.

No estabelecimento do hamiltoniano efetivo 0 principal fato mais relevante que levou
a considerar-se momentos quase-localizados nos sitios de Cu(2) foi a anisotropia da relaxa9ao do
Cu(2), que era muito alta e incompativel com a anisotropia dipolar de urn modelo de bandas52.

Por outro lado, 0 comportamento anomalo do OHM (grande e positivo) do Cu(2) exigia que
fosse considerada uma intera9ao hiperfina transferida dos vizinhos pr6ximos (VP)S3.

Para interpretar 0 comportamento anomalo do OHM e da taxa de relaxa9ao spin rede
Mila e Rice54 consideraran os spins como "quase-localizados" nos Cu(2). Lembre que esta ideia
de spins quase localizados esta intimamente ligada ao cenano do singleto de Zhang-Rice
movendo-se nurn plano de spins localizados nos cobres, os quais sao deslocalizados quando 0

singleto passa naquele sitio (veja 0 capitulo 3 se9ao 3). Mila e Rice ressaltaram tambem a
importincia de uma intera9io hiperfina transferida entre os Cu(2) e seus vizinhos pr6ximos
(Cu(2),0(2,3) e V). Esta intera9io da origem a urn OHM positivo e isotr6pico no Cu(2) e 0(2,3)
mas negativo no Y.

o Hamiltoniano efetivo de Mila-Rice (MR) e dado por

'HCu(2) = L 63y1iII • {A' 81 + L;B. 8i+O}
i o=4JIP

'H0(2J) = L 17 yliII' L C· 8;+8 2.2.1.
; o'22JIP

'Hy = L 89 mIl' LD·81+0"
i O"28I!P



Na equa9iio acima consideramos:
1) Urn Unico fluido de spin: 0 dos cobres planares (S= 1/2).
2) Cada especie nuclear interage com os spins eletronicos dos cobres planares vizinhos proximos
atraves dos tensores de intera9ao hiperfino:
A eo tensor de intera~ao hiperfina sobre 0 mesmo sitio ("on site") de Cu(2). 0 eletron no orbital
3d do cobre dli origem a uma intera~ao anisotropica.
B eo tensor de intera~ao hiperfina transferida dos 4 cobres VP ao Cu(2), que e isotropico.-Ceo tensor de intera980 hiperfina transferida dos 2 cobres VP sobre 0 sitio de 0(2,3).
D e 0 tensor de intera9ao hiperfina transferida sobre 0 y. Os 8 cobres VP interagem com 0 Y via
os orbitais 2p dos oxigenios.

o modelo acima e exato no limite isolante mas e questiomlvel ao assumir spins quase-

localizados na fase metalica, que e urn conceito ainda controverso. Porem, ele tern tido bastante
sucesso em explicar as anisotropias sobre 0 sitio de Cu(2) na fase metalica. A independen.cia das

constantes hiperfinas com a dopagem, da fase isolante a SC de maiores Tc, suporta este cenari055.

A aplicabilidade. deste Hamiltoniano tern sido bastante questionada Ii luz dos

resultados mais recentes. Esta questao sera discutida a partir da analise dos nossos resultados.

A partir do hamiltoniano de Mila-Rice fica evidente escrever os obsevaveis da RMN
discutidos no capitulo da RMN.

o Deslocamento Hiperfmo Magnetico (veja cap 2, se~ao 1).
De forma geral 0 DHM e dado por Kaa(T) = K:::(T) + K;:, onde a parte orbital

em geral nao depende de T. De acordo com 0 hamiltoniano de MR 0 DHM e dado por:

Cu(2) (Holle) 63K;1= Ac2+4B %$
f.J8

2.3.1.
Cu(2) (Ho.Lc) 63K~= A; + 4B %$

f.J8

0(2,3) (Holl a) . 17K$ = 2Caa %$
aa 2f.J8

2.3.2.
Y (H II) 89K$ 8Daa

o a aa = 2f.J
8

%$

De fato, Dee podem ser anisotropicos como indicamos acima, da mesma forma a

propria susceptibilidade de spin.
Os fatores de forma da relaxacio (veja cap 2, se~ao 3.2).

CU(2) (Hollc) I63A;;(qW = [A.."+2B(cos(qaa)+cos(q/la))Y

2 1{[ A.."+2B(cos(qaa) +cos(q/la))Y +} 2.3.3.
CU(2) (Hal.c) : I63A.L(q)1 =- 2

2 [A" +2B(cos(qaa) +cos(q/la))]



o( 2, 3) ( HI) i \ ( )

Y (Holl y)

117A)q )\2 = (C~rl +CI~)( 1+ (COS(q,p) +COS(qba))/2]

1

89 Ai?' (q )1
2

= 4( D~a + D~jJ)( 1+ cos( qaa))( 1+cos( qbb))( 1+cos( qcc))
As constantes hiperfinas acima san expressas em unidades de campo magnetico

(kOe). Elas podem ser determinadas da analise da dependencia dos diagramas K versus X. Esta
tarefa e bastante delicada pois implica em estimar as diversas contribui90es a suceptibilidade. Na

tabela 3 estiio listados os valores das constantes hiperfinas. Note que elas silo fracamente
dependentes da dopagem e que a incerteza na sua determina~ao e superior a 10%.

Tabela 3 - Constantes de acoplamento hiperfino no sistema YB~CU406+x em kOe. Na literatura e
comum encontra-las em unidades de kOe/J.lB : "X" [kOe/J.lBl ~ 2 x "X" [kOe].

Ac = -334
Aab= 75

B = 83.2

A = -360c

A =36ab

B = 80,

(Takigawa)
"90K" (Yoshinari et a1.)

Czz=148
C =87yy

Cxx=102

Ac = -440
(Berthier et a1.) Aab = 24 (Shimizu et a1.)

B =93

D=-4.2

"60K" (Yoshinari et a1.)

Czz=157
C =90yy

C =96xx

Niio tenho a pretensio de explicar os modelos teoricos em detalhe nem de ser
exaustivo quanta a literatura disponive1. Ofere~o ao leitor apenas urn swwirio dos modelos mais

relevantes a interpreta~iio dos resultados da RMN e neutrons.

Partindo de uma perspectiva mais conservadora as propriedades dos HTCS niio
envolveria uma fisica fundamentalmente nova. 0 cenmo chamado de Liquido de Fermi Marginal
(LFM) foi proposto por Varma e col. S6 inspirado nos resultados do espalhamento linear em

frequencia (infra-vermelho, Raman, fotoemissio). No LFM as propriedades das quase-particulas

determinam 0 comportamento observado nestes materiais. Segundo Varma a fun~iio de resposta a
baixa energia seria dada por

OJX'{q,OJ) oc-N(O) pararo<T, 3.1.1.
T



onde N(O) e a densidade de estados no nivel de Fermi. A expressao acima contrasta com 0 caso
de urn liquido de Fermi normal onde

x"(q,m) oc~N(O). 3.1.2.
vFq

A teona do LFM leva a uma taxa de espalhameoto t oc (t) + kT em born acordo com a
experiencia (resistividade e infra-vermelho). Num liquido de Fermi normal 't oc (t)2 + kT2.

Com respeito a RMN e a DIN, Littlewood e col,57 obtiveram os seguintes resultados
segundo 0 cenario do LFM:
i) os picos de neutrons sao produzidos por efeitos da Superficie de Fermi (SF) (comensuraveis a
q=QAF no YBCO e incomensufllveis no LSCO).
ii) a dependencia em (j) e T destes picos sao devidas ao tempo de vida das quase-particulas.
iii) a razio entre as taxas de relaxa9io do cobre e do oxigenio e grande e compativel com 0 valor
experimental no LSCO. A relaxa9io do oxigenio nio e do tipo Korringa.
iv) a susceptibilidade estlitica, Re(X), nio possui dependencia em temperatura significante.

Concluindo, a teoria do LFM tem urn. sucesso apenas parcial quando comparado aos

resultados de neutrons e RMN para as amostras sobre-dopadas. 0 seu mais grave problema e
justamente a incapacidade em explicar os diferentes regimes em fun9io da dopagem.

Este modelo, mais conhecido como MMP.58, (Millis, Monien e Pines) e uma

abordagem fenomenol6gica onde 0 sistema de spins nos HTCS seria considerado como urn.
liquido de Fermi correlacionado antiferromagneticamente .(AF). As excita90es de baixas energias
dominantes seriam os paramagnons AF a q=QAF. E suposto que 0 sistema e quase, porem nio
muito, AF. Por ser 0 modelo mais discutido na interpreta9io das experiencias de RMN reproduzo
aqui sua fundamenta9io.

Como ponto de partida e assumido que a dinimica de spins e descrita por urn. Unico

fluido de spin. Nos planos de Cu02 existiria apenas urn. grau de liberdade de spin (S=1/2) por
celula unitliria, que e centrado nos sitios de cobre planar (Cu(2» correlacionados

antiferromagneticamente entre si (hamiltoniano de MR).
. A dinimica de spins seria dada por

z"(q, OJ)= Z~p(q, OJ)+z'~F(q, OJ), 3.2.1.

onde z'~p (q ,OJ) e z'~F (q ,OJ) sio as contribui90es das quase-particulas e das correla90es AF,

respectivamente.
Para escrever explicitamente X(q,ro), MMP inspiraram-se na expressio de campo

medio para X de urn. sistema com intera90es (Jq) em fun9io da susceptibildade X do sistema sem

intera90es,
x(q,OJ)

X(q,OJ) = I-J -( )
q X q,OJ



Para 0 sistema sem intera~oes

lim 7'(q, OJ)= Jr~ X/(q,OJ = 0) = Jr~ X ,
1;)-tO r r q

q q

onde r q e uma energia caracteristica das flutua90es de spin no vetor de onda q. Inserindo a eq.
acima na eq. 3.2.2., apos algumas manipulaQoes simples chega-se a contribuiQao proxima de
q = QAF

vi' (- ) /' "(-) OJ - (; ;or
A.AF q,OJ = Imx q,OJ =Jr-f Xq ( -2t2)2 (-.2 2 2)( . )~

(HO q 1+ q" + Tr OJ fq ~, ~o

Na expressiio acima ~ e 0 comprimento de correla9iio AF e q = (q - QAF) .
Negligenciando as dependencias em q de rq e Xq reescrevemos a contribui9ao AF como

(
_) lQg

XAF q, OJ = 1 - t2 ,( i )'+q" -1 OJ/OJSF

onde reconhecemos a susceptibilidade estatica a q = QAF

XQ", = X (~2 / ~~) , 3.2.6.

e a energia caracteristica das f1utua~oes de spin a q = QAF

OJSF = 1(~/~). 3.2.7.
J[

As eqs. 3.2.6 e 3.2.7 nos levam aos expoentes criticos do model0. De OJSF ::::: ~-:

obtemos 0 expoente critico dininimco z = 2, enquanto que de XQ", :::::~ 2-'1 chegamos ao

expoente critico da susceptibilidade 2-11 = 2 => 11= O.
A contribui~io AF e valida somente na regiao proxima ao extremo da ZB. Sendo

assim e esperado que no limite de 10ngos comprimentos de onda (q:::::O)X" sera comparavel a
contribui~io do sistema sem intera~oes. Como a X~F(ij ,OJ) e muito pequeno neste limite MMP
adiciona uma contribui~ao de quase-particulas independente de q X~p = X OJ J[ j r,justificando a

eq. 3.2.1.,

X' (q, OJ) = J[ OJ X [1 +p( (4/at )2] . 3.2.8.
1 1+ij2~

A dinimica de spins seria govemada pel0 model0 acima. 0 fator p = (aj ~o t mede

a intensidade relativa da contribui~ao AF. Por sua vez ~ ~l pode ser interpretado como 0 vetor de

onda no qual XAF come~a a dominar sabre XQP'

A eq. 3.2.8. costuma ser colocada na forma

X' (q,OJ) __ ~ {X + XAF(ij)}---,~ -- 3.2.9.
OJ 1 lAF(ij)



Para completar 0 modelo resta saber qual a dependencia em temperatura do
comprimento de correlayao ~. Considerando que as correlayoes nao sao fortes suficientes para
levar a uma transi9ao magnetica, MMP postularam uma dependencia em T dada por

(
¢(T)J2 = (;(T=O)J

2

Ty (T> 7J. 3.2.11.
a a T+T

.y

Tx e identificada como u~ escala de temperatura. se T» Tx ~ ~2 - 1/ T.

Este modelo foi inicialmente empregado na interpreta9iio dos resultados de RMN dos
sistemas YBa2Cu30758,YBa2Cu3066459e La185SrO,15Cu0460.A base da interpretayao consistia em
aplicar X" dada pela eq. 3.2.8. no calculo dos tempos de relaxa9iio do 63CU,do 170 e do 89Y,

"(J;Tt' = "y' k. II"A.!' i'(q,llJ.) . 3.2.12.
2 J.1B q OJn

A partir do DHM calculava-se a susceptibilidade de spin % = %0' Fazendo os ajustes
dos resultados experimentais pelas formulas 3.2.9-12. estimava-se entio os panimetros ~/a(T), f3
e Tx' MMP fizeram os caculos assumindo ~/a» 1, neste limite

17(T. T)-I:::J Xo(T) e 63(T. T)-I:::J Xo(T)p (~(T))2
1 r(T) 1 r(T) a 3.2.13.

Calculava-se ~/a(T) a partir da razao

17~3R = 17~ :::J C X (~T))2.
63 3.2.14.T. a

1

Como veremos mais adiante

" (T,J' '"Se :;;4' Jd'q ~ "( T,J' '"1; '"4' . 3.2.15.
Portanto a razao (T2J2 / (TIT) deveria ser independente da temperatura neste cenano.
Resumindo, 0 modelo MMP propoe que as anomalias observadas por RMN resultam

da concorrencia da dependencia em temperatura dos seguintes fatores: r ,Xo e ~.
Embora este modelo explicasse todos os resultados da RMN ele nao era compativel

com os resultados de neutrons como destaca Bertbier e col.61. A maior obje~ao e que segundo as
medidas de neutrons ~ nao varia significativamente com a temperatura, alem de ser mais curto do
que a teoria MMP infere a partir da RMN. Outro ponto fraco e que 0 modelo nao preve a
abertura de urn gap de spin como e observado nos sistemas sub-dopados.

Tendo em vista as criticas, Millis e Monien62 procederam a uma revisao do modelo
MMP. Nesta revisao, eles consideraram para Xli tanto a forma originallorentziana (eq.' 3.2.8.),

como uma forma ahemativa gaussiana

X"(q,w)= 7r~X [1+p(~/ate-q2e]. 3.2.16.

o problema central consistia em descobrir ate que ponto os resultados da RMN

implicariam numa varia~ao de ~ com a temperatura. Para isto eles re-analisaram os resultados do



sistema YBa2Cu30664 admitindo duas possibilidades para cada urn dos modelos de ZIt

considerados:

i) 0 variando com T (no original MMP 0=cte) enquanto que ~ e independente de T.

ii) a situa9ao inversa, ~(T) para 0=cte.
Como conclusao eles em primeiro lugar admitem que os resultados da RMN implicam

na abertura de urn pseudo-gap de spin. Por outro lado eles nao conseguem reconciliar as

previsoes do modelo para as grandezas medidas por RMN com os resultados de espalhamento de

neutrons.

Finalmente, quero ressaltar que 0 modelo MMP guarda muita semelhan9a com 0

modelo proposto por Moriya, Takahashi e Ueda63 (MTU). °cenario MTU tambem e urn liquido
de Fermi quase AF, mas as abordagens diferem quanta a ~(T), que e postulado por MMP

enquanto que MTU a obtem de forma auto-consistente.

Neste tipo de abordagem a geometria da superficie de Fermi tem papel preponderante
nas propriedades dos HTCS, q~e sao considerados sistemas essencialmente bidimensionais (2D).

Com a existencia de largos trechos de SF paralelos ha a possibilidade do que
chamamos "nesting": num espalhamento por uma excita9ao de q = Qneft a quase-particuIa e levada

. ao outro lado da SF. 0 principal efeito do "nesting" da SF e 0 aparecimento de singularidades ou

estruturas na dependencia em q na fun9ao de resposta do sistema, X"(q,ro).

Foram Virosztek e Ruvalds64 os primeiros a explorar esta possibilidade para os lITCS
lan9ando 0 modelo de um liquido de Fermi "nested". Inspirados nesta ideia BuIut e co!.65

calcuIaram a aproxima9ao RPA de X(q,ro) a partir do modelo de Hubbard com U (repuIsao
coulombiana) pequeno.

Urn estudo mais completo foi realizado por Si e co!.66 num cenmo que eles chamam
de LF quase-Iocalizado. Partindo do chamado modelo d-p, que e 0 hamiltoniano de Hubbard com

3 bandas (CUd e 0p(x.y» no limite de correla9ao grande (U) sobre 0 sitio de Cu, Si e co!.
calcuIaram a SF dos sistemas LSCO e YBCO. As SF encontrada para 0 LSCO e da forma de
"diamante", enquanto que a do YBCO e girada de 45°, como nos resultados de foto-emissao e
nos calcuIos de LDA. Para obter X(q,ro) eles consideraram ainda uma intera~ao de troca (Jq) entre
as quase-particuIas. Neste contexto eles conseguiram explicar as dependencias em q e com a
dopagem dos picos vistos por neutrons: comensuravel a QAF no YBCO e incomensuravel no
LSCO. Segundo este cenmo haveria uma escala de energia abaixo da qual 0 sistema se
comportaria como um liquido de Fermi canonico, 0 que se aproxima dos resultados nos sistemas
sobre-dop ado s. A mais s6ria limita~ao desta abordagem e a impossibilidade de explicar os
resultados dos sistemas menos dopados onde hi um regime de gap de spin acima de TC•

.~ f"'" 'r"

~L';J ~;:.;



Serias obje90es foram levantadas quando os resultados de fotoemissiio mostraram que

a superficie de Fermi (SF) do YBCO era rotacionada de 45° com rela9iio aquela prevista pelo

modelo t-J mais simples67,68. No entanto, a considera9ao do termo de saIto entre segundos vp, f,

e suficiente para restabelecer a SF correta. De £ato, a inclusao de f nao so corrige os problemas

da SF e explica a estrutura em q dos picos observado por neutrons no YBCO e no LSCO, como

leva a dependencia em temperatura correta do deslocamento Knight em fun9aO da dopagem69,7o.

Diferentemente do caso de correla90es fracas estes modelos t_J64.65.71 (sem t)

preveem a existencia de urn gap de spin nas excita90es magneticas. No entanto, eles tambem nao

explicam os resultados experimentais do regime mais fracamente dopado.

Partindo do modelo t-t'-J 0 grupo de Fukuyama69 obtem melhor acordo qualitativo

com os resultados de neutrons. No mesmo celllirio 0 grupo de Lavagna70,72 tem estudado os

efeitos do pareamento supercondutor no estado RVB acima de Tc' Considerando uma simetria d
para 0 pareamento SC este Ultimo grupo obteve como resultados que:

i) hli sempre uma fase de gap de spin ocorrendo abaixo de Tm, que decresce quando a dopagem
aumenta, enquanto que a energia de corte Eg cresce com a dopagem
ii) 0 comportamento do deslocamento Knight (X) abaixo da temperatura ambiente e quase
independente de T no regime sobre dopado, enquanto que no regime sub-dopado ele e sempre
decrescente.
iii) 0 comprimento de correla~io ~ decresce com a dopagem e nio varia significantemente com a
temperatura.
iv) existe uma ressonancia a mais altas frequencias em X"(q,ro)para T«Tc'

E impressionante constatar que todos estes resultados estio de acordo seDll-
quantitativo com as experiencias da RMN e da DIN. Resta confrontar quantitativamente as
predi~oes deste modelo com os resultados da relaxa~io spin-rede dos nucleos de 63CU,170e 89y'

Logo em seguida Ii descoberta da SC a alto Tc>P. W. Anderson73 sugeriu que a
descri~io te6rica destes sistemas deveria ser baseada em fortes correla~oes eletronicas e na
proximidade do estado isolante de Mott. Ele propos que a abordagem mais simples considerando
uma ilnica banda seria suficiente modelizar os HTCS.

o estado resultante da proposta de Anderson e 0 RVB (do ingles "Resonating

Valence Bond"), que e completamente diferente do estado liquido de Fermi dos metais normais74.
No estado RVB, tal como no liquido de Luttinger uni-dimensional, os canais de carga e spin
estariam desacoplados. Existiriam dois tipos de quase-particulas, os holons e os spinons, que
carregariam carga e spin, respectivamente. Entretanto, spinons e holons nio sio completamente



independentes, eles esHio acoplados atraves da restri~iio de que a soma do numero de ambos

sobre cada sitio seja igual a I(esta restri~ao e chamada de campo de "gauge").

Vimos que os HTes possuem tres bandas proximas ao nivel de Fermi e portanto

modelo mais completo sena 0 hamiltoniano de Hubbard com 3 bandas. Zhang e Rice75 num

trabalho fundamental mostraram a possibilidade de reduzir 0 problema mais complicado do

hamiltoniano de Hubbard com 3 bandas a uma Unica banda efetiva. Os buracos introduzidos nos

oxigenios formariam com 0 spin do cobre urn singleto que seria movel sobre 0 plano onde os

spins de cobre interagiriam entre si via intera~ao de troca. 0 hamiltoniano efetivo resultante e
chamado 0 modelo t-J,

H - ~ -+ - ~ J S S,,-- £')ij ciScjs + ~ ij i' j

iJ:s ij'

onde ci s = Ci 5(1 - ni, -5) exclui a dupla ocupa~ao, J e assumido somente para os sitios vp e tij tem

valor t para vp, mas tambem considera-se f para segundos vp e tit para terceiros vp. 0 modelo t-]

6 soluvel para I-D mas 0 caso 2-D 6 bem mais complicad076.
Suzumura e co!.77 estudaram 0 modelo t-J na aproxima9ao de campo medio

utilizando um formalismo chamado de bosons escravos. Com este formalismo os operadores
eletronicos sao expressos como. c/ s = J; S b/+, onde t:s(bi) sao os operadores de aniquila9ao de

f6rmions (bosons) que representam os spinons (holons). A partir destes estudos estabeleceu-se urn
diagrama de fase em fun9ao da dopagem do sistema (figura 14.a) nurn cenario onde os spinons e
holons estao desacoplados.

Posteriormente Nagaosa e Lee78desenvolveram esta mesma abordagem em termos da
teoria de Ginzburg-Landau, modificando ligeiramente 0 diagrama de fase de campo medio (figura
14.b). Neste caso existem dois parametros de ordem correspondentes ao pareamento de f6rmions
e de bosons, os quais sio agora acoplados via campo de gauge.

Analisemos primeiramente 0 diagrama de fase de campo medio (figura 14.a). Existem

4 fases separadas por duas linhas de temperaturas de transi9ao, To(O) e TBE(O), abaixo da qual
existe, respectivamente, pareamento de spinons (\jI;t:O) e condensa9ao de holons (cP;t:O). A fase SC
e aquela onde ha simultaneamente 0 pareamento de spinons e a condensa9ao de holons (\jI;t:O e cP;t:
0). A fase onde os holons e os spinons estao livres (\jF0 e cP=O) e 0 estado RVB uniforme,
tambem chamado de "metal estranho"79. Quando ha condensa9ao de holons sem 0 pareamento de
spinons (\jI=O e cP;t:O) 0 sistema e urn liquido de Fermi. Finalmente, se 0 inverso ocorre, ou seja,

pareamento de spinons sem condensa9ao de holons (\jI;t:O e cP=O) ocoerra a fase do gap de spin.
Em resumo 0 que este cenmo preve se aproxima do que e observado nos IITCS:

1) a existencia de urn Tc mximo em fun9io da dopagem
2) a existencia de regimes diferentes em fun9io da dopagem No regime sub-dopado, quando T
decresce 0 sistema passa de urn metal estranho a uma fase com urn gap de spin, enquanto que no
regime sobre-dopado ele passa a uma fase liquido de Fermi.



T (0)o T (0)BE

Figura 14 - Diagrama de fase no cenario de separa9io de carga e spin: a) na aproxima9io de
campo medio e b) modificado pelo acoplamento do campo de gauge.

A inclusao dos efeitos dos campos de gauge leva a duas alteracroes fundamentais no

diagrama de fase (figura 14.b): primeiro as temperaturas de transicrao (TD(O) e TBE(O» sao
abaixadas, e em segundo lugar elas deixam de ser transicroes para ser temperaturas de "cross-

over". A Unica transicrao verdadeira e a supercondutora quando T <T D e T <T BE' Como
consequencia a fase "metal estranho" e ampliada podendo haver a transicrio diretamente desta ao
estado SC.

Recentemente Ubbens e Lee80 mostraram que a formacrao de pares de spinons e
fortemente suprimida pelas fultuacroes do campo de gauge. Como consequencia, no regime sub-
dopado, a fase gap de spin desaparece. No entanto, eles propoem que quando hi 0 acoplamento
entre pIanos de Cu02 adjacentes a fase de gap de spin sobrevive as flutuacroes81.
Consequentemente, para os sistemas com urn plano de Cu02 0 diagrama de fase t-J se aplicaria
sem a fase gap de spin. Para os sistemas de dois pianos de Cu02 a fase gap de spin ocorreria a
baixas dopagens quando as correlacroes interpIanares sio fortes.

Uma nova abordagem foi proposta por Sokol e Pines82 baseada tio somente em
argumentos de escala ("scaling"). A id6ia central, lancrada por Sachdev e Ye83, 6 de que as
propriedades magn6ticas destes sistemas derivam de urn sistema quantico AF de Heisemberg bi-
dimensional (S= 1/2), cuja realizacrio seriam os compostos nio AF nao dopados. 0 problema
deste tipo especial de magnetismo presente nos pIanos de Cu02 foi estudado teoricamente por
Chakravarty, Halperin e Nelson84.



Sokol e Pines entendem que e possivel extender 0 modelo ate 0 nivel dos compostos

sobre-dopados como mostra a figura 15. 0 papel da dopagem seria 0 de introduzir portadores de

carga nos pIanos criando desordem no sistema magnetico, diminuindo ~ e atenuando as excita90es

magn6ticas (ondas de spin). A dopagem faz 0 sistema passar de isolante a metallco, mas as ondas
de spin permaneceriam propagativas no regime quantico critico de expoente dinamico z = 1. Se a

desordem for muito grande as flutua90es de spin tomam-se puramente relaxativas e no regime

sobre-amortecido 0 expoente critico dinamico passa a ser z = 2. As propriedades a altas
temperaturas dos HIeS (no estado normal T>Te) refletem 0 acoplamento das quase-particulas
com as flutua90es de spin. A abertura de urn. gap de spin esta associada a passagem para 0 regime

quantico desordenado.

T( K)

em

Quantico Critico
z=1

YBazCu.Os
YBaZCul°,-,

100

Metal Nonnal

o interessante e que a distin~io entre os diversos regimes em questio pode ser feita
atraves dos resultados da RMN. De forma bastante geral pode-se estabelecer as seguintes
rela90es

Cr. Tr1
~ ;-'1 m-1, (I;J-1

~ ;1-'1 e 1; T ~ ;m , 3.5.1.
1;g

onde; e m sio, respectivamente, 0 comprimento de correla~io e uma energia. 0 expoente Tl
vem do expoente critico da susceptibilidadeXq = XQ g( ;q), XQ oc ;1-'1 e q = I q - Q I·

Segundo esta interpreta~io as amostras sub-dopadas a altas temperaturas estariam
num regime quantico critico onde 0 expoente dinimico z = 1 e m ~; -J ~ T , entio ~- T-l. Uma



vez que tanto (T2gtl - ;1-11 como (T1T)-1 - ~1-11 result a que a razao (TIT)! (T2g)=cte. Abaixo de

1* 0 comprimento de correla~ao ~ satura tornando-se independente de T, caracterizando a

entrada no regime quantico desordenado, cuja principal caracteristica e a abertura de urn pesudo
gap de spin. Como con sequencia do gap de spin a razao (T1 T)! (T2g) '1= cte abaixo de r.

Por outro lado, as amostras sobre-dopadas estariam no regime sobre-amortecido onde
z = 2, enHio m ~ ~ -! ~ r e ~- T-1/2. Note que (~ rt ~m -I ~ ~: oc r -I tanto para z = 1 como

para z = 2. Entretanto, os regimes quantico critico e sobre-amortecido podem ser distinguidos

atraves de (Tzg)-I. Para z = 2, (TZg)-1 - ~I-'l oc T-112 enquanto que no caso de z = 1

(T2g)-1 - ~I-'l oc T-I. Portanto, no regime sobre-amortecido a ratio (TIT) / (Tzg)Z = cte e

(T IT) / (T 2g) deve variar com a temperatura.
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CAPiTULO 5.

Amostras e Detalhes Experimentais

Os experimentos desta tese foram realizados sobre monocristais de YB~Cu306+x
crescidos no "C.E.N.-GrenoblelD.R.F" (Franya) pelo Dr. 1. Y. Henry!. Vamos discutir agora as

particularidades destas amostras. Em primeiro lugar, elas eram todas geminadas ao longo de
(1,1,0), isto e, se imaginamos os dominios empilhados urn sobre 0 outro, de urn dominio ao outro
hciuma permuta entre os eixos a e b. Outro aspecto particular destes cristais e a sua porosidade,
que permite uma oxigena9ao mais eficiente e facilita a obten9ao de uma melhor homogeneidade
do conteudo de oxigemo na amostra.

Algumas amostras eram pequenos pedalj:os dos cristais maiores utilizados nas medidas
de neutrons pelo grupo do Dr. Rossat-Mignot (I.L.L.-Grenoble), e outras foram enriquecidos

com 0 isotopo 170 para permitir as medida de RMN sobre este nucleo (0 isotopo mais abundante
160 nao tem spin nuclear). Um resumo das caracteristicas gerais dos cristais estudados e
apresentado na tabela 1.

Um ponto a ser destacado e a presenlj:a de impurezas de Sr substituindo 0 Ba em
alguns cristais. A presenlj:a do Sr foi acidental devido a ma .qualidade do Ba utilizado no preparo
das amostras, que continha uma pequena porcentagem de Sr quando deveria ser de altissima
pureza. 0 principal efeito obsevado e a redulj:ao de Tc com rela9ao a composilj:ao equivalente sem
Sr. As impurezas devem interferir no mecanismo de transferencia de carga mas ainda nao e bem

claro como. Foi obseIVado tamb6m urn alargamento da transi9ao supercondutora das amostras
com Sr (~~2K) que nao pode ser associado a inomogenidade da concentra9aO de oxigemo na
amostra. Se fosse este 0 caso uma distn'bui9ao do desIocamento hiperfino magnetico e do
gradiente de campo eletrico seriam visiveis alargando as linhas de ressonincia em funlj:ao da

temperatura, 0 que nao foi obseIVado. De fato, a COlDpara9aodos nossos resultados com os da
literatura sobre amostras semelhantes (sem Sr) mostra que eles sao completamente compativeis.
Consideramos portanto que as amostras dopadas com Sr sao bem representativas do conteudo de
oxigenio, apenas com uma ligeira diferen9a na dopagem que resulta numa pequena diminui9ao de

Tc•

Na tabela 1 os valores de Tc foram dados para Ho = 0, medidos pelo desacoplamento
da freqiiencia da sonda de RMN. As dimensOes fomecidas sao aproximadas pois as amostras nao
eram paralelepipedos perfeitos. Note que os cristais 4 e 5 diferem quanto a composi9io pela
concentra9io de impurezas de Sr na amostra 5, 0 que abaixa seu Tc com rela9ao ao do cristal 4. 0



cristal 3 possui 0 Ie mais elevado da familia dos YBCO. caracterizando a chamada a dopagem
Mirna. Quanto ao cristal 1 e 2 trata-se da mesma amostra que foi re-tratada em oxigenio,
passando de x = 0.92 a x = 0.5, e enriquecida com 170.

Nome Composi9aO Ie (K) 170 Dimensoes
(mmJ)

Cristal 1 YBal.93SrO.Q7CuJ06.5 48 Sim 2.8xlxO.75
Crista12 YBal.9JSrO.07Cu306.92 90 Nio 2.8xlxO.75
Cristal3 YBa2C~06.94 93 Nao 6x2x2
Crista14 YBa2Cu307 91 Nao 3xlx2
Crista15 YBa] nSro ORCu.:,07 89 Sim 2xO.9xO.25

Os pormenores com resperito a preparactao e a caracterizactao das amostras podem ser
encontrados na ref 1. Uma explicactao detalhada do processo de oxigenactao das amostras e

. descrita por HOIvatic e co1.2. Por exemplo, para a obtenctao de uma estoiquiometria x=O.5 como a
do crista! I, coloca-se 0 crista! juntamente com dois outros de x= 1 e 0 e faz-se urn tratamento
termico adequado. Medindo a mudancta de peso dos cristaisobtem-se a concentractio de oxigenio.

A RMN tambem pennite uma caracterizactio da qualidade das amostras atraves da

espectroscopia dos diferentes sitios. 0 grau de ordenamento das cadeias de CuO pode ser
estudad03 medindo-se a intensidade relativa da raia dos Cu(I-20) com relactio a raia do Cu(2). A
presencta de impurezas faz aumentar a distribuictio de gradientes de campo el6trico alargando 0
espectro de RQN e as raias satelites do espectro de RMN. Veremos adiante que as raias (centrais)
que obselVamos sao sempre finas indicando a boa qualidade dos cristais. Dutro estudo
interessante e 0 da troca isotopica do oxigemo, que conforme 0 tratamento termico empregado
pode ocorrer igualmente sobre todos os sitios ou preferencialmente sobre os planos4.

Foram dois os espectr6metros utilizados: urn BRUKER CXP-IOO modificado, e urn
outro de elementos separados que foi baseado no receptor TECMAG. 0 principio de
funcionamento de ambos e bem diferente. 0 BRUKER e urn espectrometro homodino, cuja faixa



de opera~ao \'ai de 1-120MHz, enquanto que 0 TECMAG e urn super-heterodino projetado para
cobrir 0 intervalo de lO-400MHz.

2.1.1. 0 Espectrometro BRUKER

Na figura 1 esta esquematizado 0 espectrornetro BRUKER, que sofreu urn serle de
rnodifica90es. Em primeiro lugar, ele foi adaptado para ser pilotado atraves de urn computador
PC que programa 0 seu sequenciador (Z17C). Dutra implernenta9ao importante foi a
possibilidade de urn chaveamento feita por "hardware" para aumetar as possibilidades das
sequencias de pulsos (veja figura 2).

o espectrometro BRUKER requer urn serle de regulagens e ajustes para cada
freqiiencia de trabalho, desde 0 ajuste da fase e da amplitude das 4 vias de emissao, ate a sintonia
do pre-amplificador, passando pela regulagem da quadratura e do ganho das duas vias de
recep9ao.

e0 I Sintedzador

A digitaliza~io dos resultados e feita pelo NICOLET 12/70 que permite taxas de
amostragem ~ 20MHz ("dwell time" ~ 0.05J..ls).Com 0 NICOLET tambem e possivel efetuar a
transformada de Fourier dos dados adquiridos. Outra facilidade do NICOLET e a inversio do
sinal de entrada atraves de urn simples "trigger" adicional. Este recurso e utilizado em todas as



medidas pois, sistematicamente, faz-se a inversao de fase do pulso de excita~ao, de tal fonna que
a Precessao Livre (PL) ou 0 Eco de Spins (ES) e invertido. Sendo assim, para acumular
coerentemente 0 ES ou a PL e preciso inverter 0 sinal de entrada do NICOLET. Este metodo e
uti! pois ajuda a suprimir 0 "ringing" da bobina sonda enquanto 0 sinal e acumulado.

Na figura 2 esta apresentado 0 esquema do "hardware" que permite 0 chaveamento
da fase da emissao. A sua necessidade vem da complexidade da sequencia de medida de T 1 (que
apresentaremos mais adiante) que ultrapassa 0 limite maximo de programaQao do sequenciador.

As sequencias programadas permitem que as medidas de TIe T2 sejam feitas
automaticamente com 15 tempos variaveis. 0 resultado e armazenado num disquete para as
analises posteriores.

+x

~

+5V ~
II f- :

+Y

~

-Y

~

:---@ -x
II ~ /Q' @---+

~ +YII @---+

~ .y@---+

-x
~

Figura 2 - Esquema do "hardware" de chaveamento de fase. Por exemplo, ao programar-se urn
emissao por "+X", atraves da simples conexio de cabos obtem-se a altemincia "+X / -X".

o espectrometro TECMAG e constituido de alguns elementos comerciais e de outros
projetados e construidos5 no proprio "Laboratoire de Spectrometrie Physique" (LSP).
Diferentemente do BRUKER este e urn espectrometro super-heterodino, que permite trabalhar
numa faixa mais ampla de freqiiencia mas realizando sempre a detec\lio numa freqiiencia
intermediaria 00.
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Figura 3 - Esquema do espectrometro TECMAG. Os elementos marcados com "LSP" foram
desenvolvidos no "Laboratoire de Spectrometrie Physique".
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o esquema do TECMAG esta apresentado na figura 3. Notamos que seu
funcionamento e bem distinto do BRUKER. 0 TECMAG nio requer regulagem alguma de fase,

ganho, ou quadratura da detec~io. De urn lado esta e urn boa simplifica~io mas por outro lado
isto exige que se use sequencias em que a fase e a recep~io sejam permutadas ciclicamente. Este
tipo de sequencia, que leva 0 nome de "CICLOPS", corrige os eventuais problemas de diferen~as



de ganho e imperfei9iio na quadratura dos canais de detec9iio atraves da realiza9iio de medias

(veja figura 5).

( Detec~io )

u~ v~v:::- ~ V.-Js~ u'
+8 . .

M

+B VA.

Figura 5 - Principio do funcionamento da altemancia de fase na sequencia CICLOPS. Em a) urn
smal de PL detectado em fase, "u", e quadratura, "v", para as quatro fases do pulso de excita9ao.
b) Diagrama ilustrativo de como a magnetiza9ao nuclear M e os eixos " u' Vi ", estao mudando
com a altera9ao da fase. 0 sistema da detec9ao, " u v ", e fixo mas a posi9ao de M e do sistema
" u'v' " sao deteminados pela fase da excita\\ao. Para acumular 0 sinal coerentemente e preciso
armazena-lo altemando 0 sinal (+/-) e 0 canal de memoria (A/B). 0 result ado e uma media que
corrige, ao mesmo tempo, qualquer imperfei9ao na quadratura e no ganho de " u v ", a fase da
emissao, e tambem elimina 0 "ringing".

Tanto 0 sequenciador como 0 sistema de aquisi9ao foram projetados e construidos no
LSP. Naturalmente 0 programa de pilotagem do espectrometro tambem foi desenvolvido no LS:P6
e segue 0 mesmo princfpio daquele do BRUKER, com experiencias automatizadas e
arquivamento dos dados em disquetes para processamento posterior.



Um elemento cornurn a ambos os espectrometros e 0 "descoplador", cujo esquema
esta apresentado na figura 4. Este componente tern a fun~ao de evitar que a impulsao de RF de
alta potencia va para 0 sistema de recep~ao. Por outro lado, quando sinal da arnostra e emitido 0

desacoplador deve garantir que ele va para 0 receptor. Isto e feito por urn simples circuito com a
ajuda de chaves nao lineares, constituidas de diodos cuzados, que se abrern it alta tensao mas se
fecham ao sinal de baixa tensao. A adi9ao de urn circuito equivalente it urn cabo de 1.../4(0 filtro
0) ajuda na recep~ao do sinal da arnostra filtrando as freqiiencias rnuito diferentes de vo' A
situa~ao durante a transmissao dos pulsos de RF e alterada pelo fecharnento da chave que curto-
circuita 0 segundo capacitor do filtro 0 para a terra. Se 0 circuito restante for ressonante it
freqiiencia Vo ele apresentani uma alta impedancia favorecendo a transmissao da potencia para 0

circuito tanque cuja impedancia e de 50n. Para cada faixa de freqiiencia e necessario urn circuito
de desacoplarnento previarnente sintonizado. 0 leitor interessado encontrani uma discussao mais
rica desta problematica no excelente livro de Fukishima e Roeder7 sobre os aspectos

experimentais da RMN.

o circuito tanque e aquele que transmite os impulsos de excita~ao para a amostra e
detecta 0 sinal posteriomente emetido por esta. Na parte inferior da figura 4 esta esquematizado 0

circuito tanque utilizado (existem outros como e discutido na ref. 7). Trata-se de urn circuito
ressonante LC em serie, ao qual adiciona-se uma capacitincia C' em paralelo para transfortrui-lo
para a impedencia son das linhas de transmissao. A amostra e colocada dentro da bobina (L), que
e feita individualmente para cada cristal de modo a maximizar 0 fator de preenchimento. Muitas
vezes as bobinas eram tao diminutas (mais de 50 espiras nurn comprimento de 5 rom) que era
preciso faze-Ias sob binoculares de aurnento. A freqiiencia de trabaJho depende do nucleo a ser
observado e do campo aplicado Bo. A condi~io de ressonincia e de adapta~ao a son do circuito
tanque sao, respectivamente:

1c=-oiLo
c' = 1

OJ 0 ";-,-x-5-0

Para focalizar 0 nucleo de cobre era indesejavel que 0 fio da bobina fosse do mesmo
material. 0 mais interessante neste caso foi a utiliza~io de fio de solda (uma liga cujos principais
elementos sao estanho e chumbo), cuja boo rigidez mecinica permite uma importante redu~io
do "ringing" (0 tempo que a bobina leva em ressonincia apos os pulsos de RF). Outra providencia

tomada era a colagem da bobina com ARALDITE, a qual adiciona-se urn pouco de Zr02 para
garantir a rigidez a boos temperaturas. Colar a bobina e uti! tanto para dar rigidez as bobinas
muito delicadas como tambem para a redu~io do "ringing". Outra utilidade da bobina colada e a
facilita~ao da orienta~io da amostra. Com a bobina colada numa forma cilindrica, era possivel



coloca-la num suporte apropriado de forma a gira-la em torno de dois eixos, permitindo a
orienta9ao da amostra.

2.2. Magnetos SC e Controle de Temperatura

As experiencias foram realizadas em dois laboratotios equipados com facilidades bem
distintas: no LSP e no "Laboratoire de Champs Intenses de Grenoble" (LCIG). A tabela 2 resume
as principais caracteristicas do campo magnetico disponivel em cada urn destes laboratorios.

Tambem os criostatos e 0 aparato de controle de temperatura eram proprios de cada

magneto supercondutor. Os dados referentes ao controle de temperatura e aos criostatos estao

resumidos na tabela 3, tambem em fun~ao de cada laborat6rio.

A temperatura nao era controlada diretamente sobre a amostra mas sUn sobre uma
massa de cobre proxima. A temperatura de urn sensor mais proximo da amostra era consultada
antes e depois das medidas. Durante as medidas este sensor era desconecado e os terminais curto
circuitados.

LSP
Oxford max 8.5 T

Homogeneidade de Ho
Acesso ao centro:
Modo de funcionamento:

(0 10mm):::::1ppm

o 51mm a 35cm (T = amb)
Pesistente, Ho = 5.75 T

Potencia:

Fonte de Corrente:
2 VI 50 A
Oxford

Estabilidade de corrente:
Consumo de N2liquido:
Consumo de He liquido:
Material

Modo Persistente
7 litros ldia
0.3 litros ldia
Nb-Ti

LCIG
Oxford max 15 T (4.2K)

max 17 T (2.2K)

(0 7mm) < 10 ppm
o 30mm a 150cm (T = 4.2K)
Controlada pela Corrente
Ho= 0 - 17 T
12 VI 120 A
BRUKER 12/120 SC6
(sob encomenda)
:::::1 ppm (curto tempo)
nlio utiliza
25 a 80 litros /dia
Nb- Ti e Nb3Sn



Tabeia 3 - Caracteristicas do sistema de controle de temperatura.

LSP LCIG
Criostato:

Modelo: Oxford CF200 Oxford
Variable Temperature Insert

Faixa de temperatura: 4.2 K· 400 2.2 K· 300 K
Parede extema em: Iamb He liquido
Funcionamento: Fluxo de He, c/gas de troca He Fluxo de He direto sobre a

amostra
Fonte de Helio Container Extemo Banho de He eireundante
Comprimento 58cm 170 em

Controle de Temperatura:

Controlador: Oxford TC 3120 Oxford ITC 4
Facilidades: Prop. I Int. I Deriv. Prop. I Int. I Deriv.
Sensor utilizado: Termopar Au/Fe Resistor Pt I "Carbon Glass"

Durante este trabalho as tecnicas da RMN e da RQN foram empregadas sobre sobre
diversos nuc1eos e sob campos de 0 - 15 T. As freqiiencias de ressonincia variaram de 10 a
120 MHz e as 1arguras das raias de 0.2 kHz a mais de 1 MHz. Foram medidos tempos de
relaxa~ao spin-rede na faixa de::=1 IDS (no Cu(2) ) a mais de 120 s (no V).

A medida de ressonincia come~a pela aplica~ao de urn pulso de excita~ao que desloca
a magnetiza~ao do seu equih'brio e do registro do sinal induzido na volta ao equilibrio. Este sinal
induzido e a Precessio Livre (PL) e 0 pulso de excita~ao pode ser, no caso mais simples, urn
pulso de rr./2. Este e 0 caso mais simples porque no caso de urn espectro de RMN com
alargamento de quadmpolo (I> 1/2), uma excita~ao seletiva sobre uma raia satelite que produza
o maior sinal induzido nao e de rr./2. De fato, isto decorre do problema geral de dois niveis
acoplados por urn campo de RfS.

o valor exato do ingulo que produz a maxima magnetiza~io transversal depende da
raia excitada segundo A = .J I (I +. 1) - m (m - 1) , pois, a taxa de transi~io e dada por

WI" ,.. -1 ex: H~ I ( m I1+1m - 1) 1
2 = H~ [I (I + 1) - m (m - 1)]. 3.1. 1.

Da equa~io acima define-se urn campo ficticio



HI' = HI ~l(f + 1) - m(m - 1),

e um conjunto de spins ficticios dentro do sub-espaco {
Iy \ = J1(l + 1) - m (m - 1) I;y

1m>, I m-1 > }
e II = I; .

A condi9ao de maxima magnetiza9ao transversal apos 0 pulso passa ser dada por
Tr

y H; r = Tr / 2 ~ Y HI r = I . 3.1.3.
2'J/(l + 1) - m(m - 1)

Em outras palavras, no caso da excita9ao da transi9ao m~m-1 de um spin I > 112,a
dura9ao '(I do pulso equivalente ao de n/2 para um spin I = 112 sent dada por

r [I =il
r' :m•..•m-l] = JI(l + 1)'~- m(m _ 1) 3.1.4.

Entretanto, se I > 1/2 e a simetria for cubica, nao hi desdobramento de quadrupolo
do espectro de RMN, como e 0 caso do eu e do AI metalicos que possuem I = 3/2. Devido it
fraqueza dos sinais nas ceramicas supercondutoras era comum procurar regular 0 born valor de 't

sobre 0 cobre metalico, por exemplo, antes de tentar se observar 0 sinal na amostra. Conhecido 't

calculava-se 0 't' para a transi\lao a ser observada em fun\lao da eq. 3.1.4. 0 procedimento de

regular 't sobre urn nucleo mais abundante e muito util quando 0 sinal e dificil de ser observdo,
sendo necessario um tempo longo para a acurnula\lao de muitas medias.

A PL possui dois tipos de contribui\lao que levam ao seu decaimento: as reversiveis

no tempo, tal como a inomogeneidade do campo extemo e do campo local no nucleo; e as
irreversiveis no tempo, que sao devidas as intera\loes spin-spin e ao tempo de vida dos estados

nucleares. A contribui\lao reversive~ tambem chamada inoniogenea, leva a urn tempo de relaxa9ao
T2· enquanto que a contribui\lao irreversive~ chamada homogenea, conduz a T2 > T2·'

Precessio Livre }
e {_ t I T* DecaimeDto inomogeDeo

Ampitude xp 1 }

J ..I..... exp {- t I T
1

} DecaimeDto bomogeDeo
x/2 1t

.... ~ Eco de Spins

~---~---~
t-O



De froma geral 0 decaimento inomogeneo e muito nipido e a PL e dominada por T2*

dificultando as medidas. Felizmente, 0 decaimento inomogeneo pode ser recuperado com 0

rnetodo do eco dos spins. Atraves da aplica~ao de urn segundo pulso de 1t apos 0 pulso de 1t/2, os
spins sao revertidos e a magnetiza9ao, que havia desaparecido, reaparece no tempo t = 2't com
aplitude proporcional a exp{- t / T2}, onde 't e a separa9ao entre os pulso de 1t/2 e 1t. A
explica~ao e que 0 pulso de 1t, invertendo os spins, faz com que corerencia perdida no intervalo
de tempo de 0 - 't seja recuperada entre 't - 2t, produzindo 0 eco de spins (figura 6).

3.2. 0 Oeslocamento Hiperfino Magnetico (OHM)

o Oeslocamento Hiperfino Magnetico (OHM) para Ho=cte e calculado com rela9ao a
frequencia do nucleo num sal de referencia ou com rela9ao ao nucleo isolado (os efeitos de
quadrupolo devem ser corrigidos). A discussao te6rica das contribui90es e das expressOes do
DHM 0 leitor encontrani no capitulo 2 sec;ao I, e os efeitos de quadrupolo saG discutidos na
sec;ao 2 deste mesmo capitulo.

Uma vez que as linhas eram muito inomogeneas adquiria-se sempre 0 sinal de eco de
spin. Quando as raias eram suficientemente finas extraia-se a posic;ao da linha de ressonancia
fazendo a Transformada de Fourier (TF) do eco de spin.

Se as raias SaGlargas 0 pulso nao excita todos os spins e a TF nao fomece a forma da
linha. A espectroscopia neste caso e feita integrando 0 eco de spin em func;ao da freqiiencia (ou
do campo). Variando a freqiiencia 0 acoplamento do circuito tanque deve ser refeito a cada ponto
(eventualmente a sintonia do pre amplificador tambem precisa ser refeita). Como a integral do eco
e proporcional ao nlimero de spins ressonantes este proce.dimento restitui a forma da linha de
ressonancia.

No caso do sitio Cu(2) focalizamos preferencialmente 0 isotopo 63CU (1=3/2 e
63y = 1128.5 Hz/G) por ser 0 mais abundante (69.1%).

A espectroscoia da raia central do Cu(2) e conveniente para aferir a orientac;ao da
amostra. Isto era facilitado porque a freqiiencia de ressonwca da raia central possui urn maximo
local para."a orientac;ao Holle, e , ao mesmo tempo, a largura a meia altura da raia e minimizada
(devido Ii supressao dos efeitos de quadrupolo explicados no capitulo da RMN, veja cap. 2, seC;80

.' 2.2). Para estimar 0 angulo entre 0 eixo ceo campo Ho e util fazer tambem a espectroscopia do
65CU(I = 3/2 e 65y = 1209.0 Hz/G) de modo a se obter-se duas equac;oes com duas incognitas: ~
(0 DHM Ilc) e 0 angulo e (entre Ho e c). Com urn programa que diagonaliza 0 hamiltoniano
completo, Zeeman mais de quadrupolo, calcula-se 0 conjunto SOlUy80{~ , e } que fomece as
freqiiencias corretas das raias 63,65CU.Geralmente obtia-se orientayoes com e ~ 40

•
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Figura 7 - Exemplos de espectroscopia do 63CU(2)no crista! 2: a) raia de RQN, b) raia satelite
(1/2,3/2) para Ho II c e ~ = lOOMHz, c) e d) a raia central (1/2,-1/2) para as orienta~oes
Ho(= 5.75T) II ab ell c, respectivamente.

Para a orienta~io Ho II ab 0 alargamento de quadrupolo e considenivel e a
espectroscopia deve ser feita pelo metodo da integra~io do eco ponto a ponto. Como a medida
do DHM nestas condi~oes e bem imprecisa somente 0 medimos para Ho II c. Na figura 7 sio
mostrados diversos exemplos de espectroscopia do Cu(2).



3.2.2. Caso do 0(2,3)

a)
~'. (ltYlf,~ I
(~z. . 't1 )

I 12 ·1;!1

I
1Ii15Tc'lai:ic.

T = 260 K

~ = loj

\.,.. ~,\

't
::;:

'J

Vlt-;' '!l-\

,~

~
"1

Ibll r1ane .1 "- CuD plane

86500 86900
Frequency (kHz)

1?J 5.alit,./(
(~t-"') '11~.t4

~:WISAWlr£
(J/.z 3/2.)

C/{IST(JL 5
'!-o l.a

Figura 8 - Exemplos de espectroscopia (TF do eco de spin) da raia central (1/2,-1/2) e satelite do
0(2,3): a) no cristall e b) no cristal5. Ho(=15T) II c.

A RMN do oxigemo sO pode ser realizada em amostras enriquecidas isotopicamente
com 170 (cuja abundincia natural e de apenas 0.039%) pois 0 is6topo 160 nio possui spin
nuclear. Mesmo enriquecido isotopicamente 0 baixo fator giromagnetico, 17y = 577.19 HzJG,

tOlna 0 sinal do oxigemo bastante fraco. Alem disto, por ter I = 5/2 0 espectro de RMN do
oxigemo e desdobrado pela intera~io de quadrupolo em 5 raias. A tecnica da RQN e praticamente
inacessivel no caso do oxigemo, cujo momento de quadrupolo e muito pequeno (do espectro de
RMN foi medido nos YBCO cVNQR = %0 (eQ) a2 V lac 2 = -0 .36 MHz). Por outro lado, a

fraqueza dos efeitos de quadrupolo diante da intera~io Zeeman favorece a RMN resultando em
linhas estreitas que podem ser obtidas da TF do eco de spin.

Na figura 8 silo mostrados as espectroscopias da raia central e satelite do 0(2,3) nos
cristais I e 5. Note que a estreiteza das raias permite resolver os sitios 0(2) e 0(3) na raia satelite
(1/2,3/2) do cristal5 com IV/c, 0 que sOe possivel nas amostras monocristralinas.



Nas medidas realizadas no magneto SC de 1ST 0 valor do campo Ho niio e bem
determinado porque ele funciona sob controle de corrente da fonte BRUKE~ cuja estabilidade
em uma hora e de apenas 10 ppm Neste caso a forma mais precisa de determinar 0 valor do
campo e usando como marcador do campo no momento da medida a ressonancia de urn nucleo,
cujo OHM seja bem conhecido. Nas medidas do OHM do sitio do 0(2,3) no cristall utilizamos a
raia do 0(4) (plano de BaO) como referencia para marcar 0 campo. 0 OHM do sitio 0(4) ja foi
precisamente determinado e e independente da temperatura9, enquanto que 0 OHM do 0(2,3) e
fortemente dependente de 1. Com uma Unicaespectroscopia determinava-se as posi~oes das raias
centrais do 0(4) e do 0(2,3), permitindo extair 0 DHM deste ultimo em fun~ao do conhecimento
do OHM do primeiro. Este procedimento foi utilizado enquanto as duas linhas nao se
sobrepunham, impedindo as medidas.

o nucleo do 89y e bastante dificil de ser observado embora 0 spin I =1/2 e a
abundancia de 100% sejam bastante interessantes. A dificuldade na realiza~io das medidas sobre
o Y vem da concorrencia de tr~s fatores: 0 seu baixo fator giromagnetico 89y = 208.6 HzJG, 0

fato das amostras serem muito pequenas (~50mg) e os longos tempos de relaxa~io spin-rede (de
10 a 120s). Em resumo, 0 89y tem urn sinal muito fraco sobre 0 qual nio e possivel acurnular

.muitas medias sem atingir urn tempo de experiencia proibitivo.

4---DiO....---~---~---~---~---~
t=4..: t=S..: t=6..:

Figura 9 - Sequencia de CPMG: 0 longo T2 permite que se aplique diversos pulsos 1t adquirindo

vlirios ecos de urn so vez.
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Figura 10 - Exempl0 da sequencia CPMG aplicada para 0 89y no cristal2. "0= 1ST II ab.
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Figura 11 - Espeetros do 89y no cristal 2, obtidos pela TF do eco adquirido com a sequencia
CPMG: a) 110= 15T II ab e b) Ilc.

Felizmente, 0 longo T2 do sttio do Y permite reverter urn pouco das limitayoes que
acabamos de discutir. 0 longo T2 toma-se possivel a utiliza~io da sequencia de Carr-Purcell-
Meiboom-Gill (CPMG)lO para acumular uma serle de ecos de spin numa mesma aquisiyio. Para
medir TIe preciso esperar urn tempo longo ate que 0 sistema relaxe de volta ao equihbio (cerca
de 4xT1) antes de repetir a aquisiyio, mas com a sequencia CPMG diversos ecos sio registrados
no tempo de uma Unica aquisiyio. A tecnica e bem simples, sendo 0 T2 homogeneo muito longo

aplicam-se diversos pulsos de 1t e os correspondentes ecos de spin sio registrados de uma so vez

(veja figura 9). No processamento dos dados os ecos sio somados fomecendo urn sinal mais
intenso e uma methor relayio SinallRuido (SIR), reduzindo consideravelmente 0 tempo total da



experiencia. Na figura 10 e rnostrado urn exemplo do sinal adquirido com esta sequencia no cristal
2.

Os espectros do Y sao obtidos atraves da IF do eco de spin. Oois exemplos da
espectroscopia do sitio do Y no cristal 2 sao rnostrados na figura 11. Para rnedir 0 DHM do Y 0

problema da indetermina9ao de Ho exigiu a utiliza9ao de urn nucleo rnarcador do campo. Para 0

caso do Y a soIu9ao encontrada foi utilizar 0 nucleo 109Ag como referencia
(l09y = 208.6 HzIG). Vma pequena quantidade de prata metalica foi entao adicionada no interior
da bobina sonda, juntamente com a amostra. Como numa Unica espectroscopia nao era possivel
observar as raias do 89y e do 109Ag, simuitaneamente, 0 procedimento para a determina9ao do
OHM do Y consistiu-se de tres espectroscopias. Fazia-se: 1°) a espectroscopia do 109Ag, 2°) a
espectroscopia do 89y e 3°) novamente a espectroscopia do 109Ag. 0 tempo total da opera9iio era
de no maximo meia hora. As duas espectroscopias do 109Ag eram necessarias para avaliar a deriva
do campo durante 0 processo, que era a principal fonte da incerteza nas medidas do OHM do Y.

37585.5

2DemD20 •••• • G• •-. •
8. • :m- 0 G - t>

:! <
37585.0 =~ • G -- ;:= 8 G::- 200 -G

G
8 8
8

37584.5 , 100
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Figura 12 - Experiencia de determina~io do centro de homogeneidade e do valor do campo do

magneto ~percondutor atraves da ressonincia do 20 em O2°. Xo e uma distincia ao longo do
eixo da bobina.

°OHM do Y e expresso com rela~io a posi~io da linha de ressonincia do 89y no
YCI3• Para determinar esta freqiiencia recorremos ao magneto SC de 5.75T do LSP que opera em
modo persistente de corrente, portanto, altamente estaveL Antes de tudo realizamos uma
determina~io do centro de homegeneidade da bobina e do valor de seu campo atraves da
espectroscopia do 20 numa amostra de O2°. Os resultados deste experimento estio resumidos na

I-IF-S-C-----5-E-c-.·~~~DE BIBLIOTECA E
INFORMACAO
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figura 12, onde a freqih~ncia e a meia largura da raia do 20 (vo e ~ vo) sao graficados como fun~ao

da posi9iio da amostra no eixo vertical da bobina (:<0). 0 valor encontrado do campo foi
Ho = 57506.11 Gauss. Fazendo a espectroscopia do 89y no yel3 (a temperatura ambiente)

extraimos 0 gCJYref= 8CJvref I He = 0.2085878 KHzJG, com 0 qual pode-se calcular a freqiiencia de

referencia do OHM do Y se e conhecido 0 valor exato do campo sob 0 qual foram realizadas as

medidas. Por sua vez, 0 valor do campo aplicado deve ser extraido da freqiiencia de ressonancia
do 109Ag metalleo (0 nosso marcador do campo).

0.526
"' =57506.11 Gus

1"v = 11393.63 kI:k in AgNO:J

- It~ 0.524ell- !~
Ajuste linear:

~
K(°I.)=A+B I T- ,f Par. Valor dp

0.522 A = 0.S1871 0.0001

tt
8 = OO1סס.0 SF,.7
R = 0.9991

SD = 0.00009

0.520 ,

50 100 150 200 250 300

T(K)

Figura 13 - KAg em fun~io da temperatura. A linha tracejada e 0 resultado do ajuste linear pelo
metodo dos minimos quadrados.

Para determinar 0 valor do campo Ho a partir da frequencia de ressonincia da prata
metalica era preciso conhecer 0 deslocamento Knight da prata (K~ com precisio de ppm, 0 que
nio era encontrado na literatura. Por esta razio foi necessario mediI KAg em fun~io da
temperatura, 0 que foi realizada no magneto de 5.75T para tirar proveito da estabilidade do
campo. Como 0 deslocamento Knight da prata e expresso em fun~io da frequencia de ressonincia
do Ag no sa! AgN03, realizamos a espectroscopia do 109Ag neste composto e obtivemos
I09Yref= 109vref/ Ho = 0.1981290 KHz/G. Medindo a frequencia do 109Ag em fun~io da
temperatura e imediato calcular KAg = (vmetal/ vrcf) - 1, cujos resultados sio mostrados na figura
13. Uma rela~io linear e muito bem obedecida permitindo extrair KAg(T) para qualquer
temperatura entre 75 e 300K Agora, da frequencia do 100Agmetilico a uma dada temperatura
podemos calcular a frequencia do 89Y no YCl3 sob 0 mesmo campo aplicado usando a formula



Capitulo 5.

3.3. A Taxa de Relaxa9ao Spin-Rede: Tiot

As rnedidas da relaxa~ao spin rede forarn realizadas com uma sequencia diferencial de
inversao e recupera~ao. Este tipo de sequencia tern a vantagern de automaticarnente fomecer Mo-
M(t), definindo a linha de base do decaimento e reduzindo 0 niunero de pararnetros a serern
ajustados a apenas dois: TI e a amplitude inicial.

Urn problema da sequencia de medida de T1 e a criayio de ecos parasitas que
sobrepoem-se ao sinal do eco principal quando 0 tempo variavel t e curto. Estes ecos parasitas

estimulados ("stray stimulated echoes") SaGproduzidos pelo ligeiro desajuste da dura9ao pulsos,
que nao sao exatamente de 1t ou 1t/2, e pela inomogeneidade de HI no interior da bobina (veja a
ilustra~ao na figura 14.a).

A solu9ao para eliminar os ecos-parasitas e a combina9ao da inversao do sinal
adquirido e da fase dos pulsos. A inversao da fase do primeiro pulso de 1t (de inversao da
magnetiza9ao) troca 0 sinal dos ecos parasitas, mas 0 sinal do eco principal nao muda de sinaL

pois, ele e determinado pelo segundo par de pulsos (1t/2-1t). Note que a sequencia diferencial
tambem ajuda a eliminar 0 "ringing" da bobina. A combina9ao de todos estes fatores leva a
sequencia completa, ilustrada na figura 14.c, na qual 0 sinal e adquirido coerentemente enquanto
que os ecos-parasitas e 0 "ringing" sao suprimidos. Ressalto que a sequencia diferencial e muito
apropriada para medidas longas, pois 0 seu resultado e insensivel as tlutua90es lentas de Mo.
Estas tlutua90es podem ocorrer se 0 ganho do receptor ou do emissor mudar ligeiramente devido,
por exemplo, a mudan9a da temperatura ambiente.

A sequencia diferencial foi utilizada para medir T I sobre todos os sitios investigados.
o niunero de pontos adquiridos era N~15, 0 que mostrou-se suficiente para urn bom ajuste da
fun9ao de decaimento. A fun9ao de decaimento, embora multiexponencial nas raias desdobradas
por quadrupolo (I = 3/2 do 63CU e I = 5/2 do 170), envolve apenas urn tempo caracteristico
T I = (2W)-1 (veja discussao no cap.2, se9ao 3.1). Portanto, apenas dois parametros precisam ser
ajustados: TI e a amplitude A(t=O). No capitulo 2, se9ao 3.3, foi mostrado em detalhe ·que a
expressao destas fun90es varia segundo as condi90es de preparo da magnetiza9ao e qual"a raia
observada (veja a tabela 7 na se9io 3.3 do cap. 2).
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Figura 14 - Sequencia diferencial para medir TI: a) inversio e recupera~ao com diferencial e
forma~ao de ecos parasitas para t curto. b) Principio da medida de T1. c) Para a elimina~aodos
ecos parasitas e altema-se a fase do puiso de inversio da parte (1) para a parte (2) da sequencia.
Note que ao fazer a diferencialelimina-se0 "ringing"dabobina.

No caso do 63CU(2) as medidas foram realizadas sobre a raia central. Eventualmente
foram feitas medidas sobre a raia satelite a campo mais aho. Tanto neste caso como no caso da
RQN, e tambem da RMN com HJ/ab, as raias eram muito largas (~v~200kHz) e os pulsos
excitavam apenas uma fra~ao dos spins (HI 1:$ 100kHz). Mesmo nesta situa~ao os ajustes
mostraram-se muito bons.



No caso do /70(2,3) as medidas de T1 eram realizadas sobre a raia satelite de baixa

frequencia (1/2,3/2) para evitar a superposi9ao com os outros sitios de oxigenio, 0 que ocorre na
raia central.
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Figura 15 - Sequencia de medida de T1 diferencial com CPMG. Um tempo de ajuste t_20 e
adicionado ao final da sequencia para que ela seja modulo 2Oms. 0 objetivo e que 0 registro do

sinal com sinal "+" (S(t_var» e "-" (S(t_longo» seja feito sobre a mesma fase da rede (50Hz).

C 1 == # ecos da CPMG.

No caso do 89y 0 decaimento e mono-exponencial por tratar-se de spin I = 1/2, mas

as medidas sio complicadas pelo sinal fraco e pelos longos tempos de relaxa~io. Para melhorar a
rela~io SIR num mesmo tempo de medida (que durava de 10 - 36 horas), foi introduzida a
sequencia CPMG dentro da sequencia diferencial (veja figura 15).

Um problema inerente as medidas sobre 0 Yea realiza~io de poucas medias (~40) e
o longo tempo de registro (20ms). Nestas condi~oes a linha de base registrada fica modulada pela
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osci1a~aoda rede (50Hz, na Fran~a). A solu~ao para este problema e a sincroniza~ao da sequencia
com a rede, ou seja, garantir que 0 registro seja sempre disparado sobre a mesma fase da rede.
Porem, dentro da sequencia diferencial 0 sinal e acumulado duas vezes, uma com sinal "+" e a
outra com "-". Por esta razio, tambem e preciso que intemamente a sequencia 0 registro seja
Slncrono com a rede. Para sincronizar a soma "+" / "-" com a rede a sequencia como um todo
deve ser multipla de 20ms (modulo 20ms. que e 0 periodo da oscila9ao da rede). Resumindo, para
eliminar a oscila~ao da rede sobre o· sinal sincroniza-se 0 disparo da sequencia com a rede e

garante-se que a sequencia seja modulo 20 ms. A figura 15 ilustra como e feito 0 ajuste modulo
20ms da sequencia diferencial de medida de T 1 com CPMG.

3.4. A Taxa de Relaxa~aoSpin-Spin do 63CU(2): Tz-l

Figura 16 - Sequencia para medir T2• Note que embora "'t_var" vane a posi~io do eco de spin
no registro e fixa, facilitanto 0 processamento automatico dos dados.

As medidas de 63T2-I foram realizadas sobre 0 decaimento do envelope do eco de
spin, e a sequencia empregada e ilustrada na figura 16. Como e explicado no capitulo 2 existem
duas contribui~oes a T2, a primeira e a chamada contribui~io de T1 (veja cap. 2, se~iio 3.3 e 4.4) e
a segunda e a contnDui~io das intera~oes spin-spin (veja cap. 2, se~io 4.1-3). A contnDui~iio de
T l' calculada teoricamente na se~iio 4.4 do capitulo 2, e exponencial, depende da raia excitada e e
dada por uma combina~iio de (T1-1) com Ho II e .L ao eixo c. Se a raia excitada e a central
63Tz.-1 = (T1-l)// + 3 (T1-1h. Para isolar a contribui~iio das intera~oes spin-spin basta extrair dos

dados 0 decaimento devido a exp{- t I T2*}. Um exemplo deste procedimento e fomecido na
.. figura 17. 0 valor de T2* teorico (a partir dos T 1 medidos) concorda muito bem com 0 valor

obtido do ajuste com a fun~iio f{ t) = exp{- t I T2*} x exp{- (t I T2J2 I 2}. Na figura 17 observa-
se que apos a corre~iio da contnDui~iio de T1 0 decaimento devido as intera~oes spin-spin e
puramente gaussiano (veja capitulo 2 da RMN e 0 capitulo 7 das discussOes).
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Figura 16 - Decaimento do envelope do eco do 63Cu(2) no cristal2. A linha tracejada e 0 ajuste
por urn decaimento gaussiano.
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CAPITULO 6.

A exposiyao dos resultados sera feita por amostra estudada e seguira ordem crescente

da concentra9ao de oxigenio. Na tabela I abaixo 0 leitor encontrani urn resumo das experiencias

realizadas. Ao todo foram 5 amostras monocristalinas de YBa2CuJ06+x com concentrayoes de
oxigenio variando de 0.5 ~ x ~ 1.0. As concentrayoes estudadas nos permitiram cobrir toda a
parte metalica/SC do diagrama de fase desta familia HTC: do regime sub-dopado proximo a fase

AF (x=0.5), ate 0 mais distante da instabilidade AF (x=1.0), no regime sobre-dopado, passando

pela concentra9ao de "cross-over" de urn. regime ao outro (X=O.94). Algumas amostras eram
pequenos peda90s dos cristais utilizados nas medidads de neutrons do grupo de Rossat-Mignot

(Instutute Laue Lengevin - Grenoble). Esta colabora9ao permitiu uma inedita compara9ao dos
resultados de ambas as tecnicas sobre amostras comuns.

Tabela 1 - Resumo das experiencias realizadas. 0 sub-indice C ou ab indicaH 0 II C ou ab.

Mono-cristal Tc Neutrons Nucleo Experimentos

63CU(2) (T1)c (Ho = 9.8 T)

YBa1.93Sr007Cu306.S 48K Nio 89y (T1)c, ~ (Ho = 15 T)
Cristal1 170 (T'k, Ks (Hq = 15 T)

(T1)c ,(T2)c'~ ,(T1)ab
(Ho = 5.75 T)

YBa1.93SrO.Q7C~06.92 90K Sim 63CU(2) (T1)c (Ho = 12 T)
Cristal2 (T1)o (NQR, Ho = 0 )

89y (T1)c' ~, (T1)ab' ~b
(Hq = 15 T)

YB~C~06.94 93K Nao 63CU(2) (T1)c e (T2)c (5.75 T)
Crista13 89y K.; (Hq = 15 T)

YB~C~07 91K Sim 63CU(2) (T1)c (Ho = 10.4 T)

Cristal4

YBa1.92SrO.08C~07 89K Nio 170(2,3) (T1)c (Ho = 15 T)
Cristal5



Detalhes experimentais sohre as tecnicas de medida e alguns exemplos de espectros
ohservados siio fomecidos no capitulo 5. Chamo a aten9ao do leitor para 0 fato de que as
expressoes do decaimento e a obten9ao do deslocarnento hiperfino magnetico nao sao triviais na
presen~a de efeitos de quadrupolo (I > 1/2), que e 0 caso do cobre e do oxigenio investigados
aqui. Por esta razao, no capitulo 2, que trata da RMN, os desenvolvimentos e as discussoes sao
bastante detalhadas. Para extrair a informa9ao fisica relevante que e rnostrada neste capitulo (T 1,
T2, e K) e imprescindivel 0 conhecimento do conteudo do capitulo 2. Este e urn assunto que
interessara ao especialista na tecnica da RMN, mas, provavelmente, niio ao teorico interessado na
interpreta9iio dos resultados aqui apresentados.

Este crista! foi enriquecido com 0 is6topo 170 permitindo urn conjunto de medidas
sobre os principais sitios nucleares de interesse: Cu(2), 0(2,3) e Y.
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A taxa de relaxa~iio spin-rede do Cu(2) e urn poderoso indicador do regime ao qual
pertence a amostra em estudo. Com este intuito 63(T IT)ol foi medido no cristal I e os resultados
estao na figura 1. As medidas foram feitas sobre a raia do satelite Cu(2) a campo mais alto
(1/2- 3/2) para minimizar a superposi9iio com a raia do Cu(l) que e significativa sobre a raia
central. Por esta razao uma excelente rela9ao sinal ruido e de dificil obten~ao resultando numa
certa dispersao dos resultados.

Observamos na figura 1 que 63(T \T)o\ cresce quando a temperatura decresce,
passando por urn maximo alargado em tome de T*=130K » Tc(=48K). Este e urn
comportamento tipico das amostras do regime sub-dopado, associado a abertura de urn gap de
spm.
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0.10 !- i !1e !0- !~ !...
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0.00
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Figura 2 - Oependencia em temperatura do OHM do sirio de 0(2,3) com IV/c (17~) no

YBal.93SrO.07C~06..5·

A dependencia em temperatura da susceptibilidadeestatica local de spin, Xs(q=O,T) foi
medida atraves do OHM (K). Sobre 0 sftio do Cu(2) isto nio e possivel para IV/c, pois, as
constantes hiperfinas sio tais que All + 4B = 0 (ver definiyoes no cap.4, seyoes 2.2 e 2.3), de



Capitulo 5.

modo que a coutribui9ao de spin do DHM, ('3K" e uulo. Por outro lado, sobre 0 shio de 0(2,3) e
perfeitamente possivel este tipo de experimento.

As medidas de 17K foram realizadas sobre a raia central do espectro do 0(2,3) sob
urn campo aplicado de 1ST (a metodologia empregada esta descrita e comentada no capitulo 5,
se9ao 3.2.2). 0 resultado do deslocamento da frequencia de ressonancia do 0(2,3) com rela9ao a
frequencia do nucleo de oxigemo isolado esta graficado na figura 2. Note que as correQoes devido
ao deslocamento de quadrupolo de segunda ordem foram desprezados uma vez que estao dentro
do limite da incerteza experimental.

Na figura 2 observamos que 17~ tende a ser constante acuna da temperatura

ambiente, decrescendo continuamente abaixo desta. As medidas nao puderam ser efetuadas

abaixo de 100 K pOT uma limita9ao da metodologia de medida (discutida no cap. 5, se9ao 3.2.2).

Como sabemos 0 Cu(2) e sensivel a dinimica dos spins proximo a q=QAF' mas 0

oxigenio e 0 itrio filtram esta contribui9ao atraves do fator de forma 117·89A(QAF)I2=O.Portanto, os
sitios de 0(2,3) e Y provam a parte imaginaria da susceptibilidade dinimica (X"(q,ro» nas regioes

da ZB mais afastadas de QAF(vejacap. 4, se9ao 2.3).
Medimos 17(T1T)-1(figura 3) com 0 intuido de estudar X"(q,ro) na regiao proxima ao

centro da ZB (q=O). Estas medidas foram realizadas sobre a raia satelite (1/2-3/2) para evitar 0

problema da superposi9ao com raias dos outros sitios de oxigemo (0(4) e O( 1». Com urn campo
magnetico aplicado intenso de 1ST obtivemos uma rela9ao SiR muito boa.

Na figura 3 notamos que 0 comportamento de l?(T 1T)-l contrasta com 0 do sitio do
Cu(2), sendo continuamente decrescente com T e apresentando uma ligeira intlexao abaixo da
temperatura ambiente. Esta intlexao esta presente tambem em 17~(T) eleva crer numa satura9ao
ou nurn maximo alargado a mais altas temperaturas. Note que a ordem de grandeza de T1 do
oxigenio e bem menor do que do cobre.

o comportamento de 17(T1T)-l em fun9iO da temperatura e na verda de 0 mesmo de
17~(T). Isto e claramente mostrado na figura 4 onde l~ e graficado em fun9io de 17(T1T)-1com
a temperatura como parimetro implicito. Uma rela9io linear entre as duas quantidades e bem
verificada em toda faixa de temperatura estudada, 0 que niio e esperado de urn metal normal (veja
cap2, se9iio 3.4) para 0 qual vale a rela9io de Korringa K2T1T = cte. Diremos que KTIT=cte e

.uma rela9iio de Korringa modificada.
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Figura 3 - Dependencia em temperatura de 17(T1T)-1(sitios 0(2,3» no YBa1.93SrO.07Cu306.5'
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Figura 4 - l~ em fun~io de 17(T1T)-1 tendo T como paramentro implicito no

YBa1.93Sr0.Q7Cu306.5'A linha pontilhada e 0 resultado de urn ajuste linear.



Da mesma forma que para 0 oxigenio, a dependencia em temperatura da
susceptibilidade estatica de spin, Xs(q=O,T) pode ser obtida do OHM do sitio de Y.

As medidas sobre 0 sitio do Y (1= 1/2) foram realizadas sob 0 mais alto campo
aplicado ( 15T) para melhorar a rela~ao SIR. 0 deslocamento da frequencia do Y com rela~ao a
sua frequencia na so1u93.0de yel3 esta graficado na figura 5 como fun9ao da temperatura.
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Figura 5 - Dependencia em temperatura do DHM do sitio de Y (89~) com Ho(15T) II c no

YBal.93 SrO.07C~06.5·

Observamos que 89~ tem 0 mesmo comportamento que l~. Ele e continuamente
decrescente com a temperatura e apresenta uma tendencia a saturar pouco acima de 300K
Abajxo de Tc 89~ satura devido a nao corre~ao do campo demagnetizante no interior da amostra,
que e significativo no estado SC.

o sitio de Y deve experimentar uma dinimica semelhante aquela do sitio do 0(2,3).
De fato, a compara~ao entre 17(T1T)01e 89(T1T)01(figura 2) permitini investigar a validade do
cenario proposto pelo hamiloniano de Mila-Rice e dos modelos teoricos correntes.
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o sinal do Y sofre de duas limitarroes graves: I} seu baxissimo fator giromagn&ico 89y

= 0.2086 kHzG-I e 2} os elevados tempos de relaxarrao. A soma destes dois fatores resulta numa
baixa relarrao SIR e na impossibilidade de acuJlIIlJarmuitas medias para melhoni-l0. Para superar
estas limitarroes tiramos proveito da possibilidade de utilizar urn campo magnetico intenso de 15T
e tambem nos servimos da sequencia de CPMG (veja cap. 5, serrao 3.2.3) para adquirir varios
ecos de uma sO vez. Com esta sequencia ganhamos ao menos urn fator 2 na relarrao SIR, 0 que
significa urn fator 4 no tempo das experiencias que duravam tipicamente 12-24 horas. Note que 0
T1 do Y e ainda mais longo que 0 do oxigenio, chegando a 129s a lOOK

Os resultados de 89(T 1T}-l como fun~ao de T estao graficados na figura 6. 89(T 1T}-l
decresce continuamente conforme T diminui, como no sitio do 0(2,3}, mas, ao contrario deste,

nao' ha uma tendencia saturante acima da temperatura ambiente. Na figura 7 observamos.que a
relarrao de Korringa modificada (K T1T) = ete, verificada no sitio de 0(2,3}, nao e bem obedecida
para 0 Y, sofrendo urn desvio significativo a altas temperaturas.
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Figura 7 -:- 89~ em fun9ao de 89(T1T)-l tendo T como paramentro implicito no

YBa193Sr0.Q7Cu306.5'A linha reta e uma guia para os olhos.

Este foi 0 cristal que mais detalhadamente estudamos. Ele era urn pequeno peda90 de
urn cristal maior utilizado nas medidas de neutrons.

°DHM do cobre planar sofre de duas limita90es. Se por urn lado as medidas com
Ho II c sao facilitadas pela estreiteza da raia central do Cu(2) (figura 8) (porque os efeitos de
quadrupolo sao de segunda ordem) e, todavia, impossivel de medir-se 63~ c' A razao e que
63~(T) = 63~ c(T) + 63Kmc e dominado pela contribui9ao orbital, pois, as constantes hiperfinas. .
sao tais que Ac+ 4B = 0, de modo que 63~.c = (Ac + 4B) Xs.c= 0 (veja cap. 4, se9ao 2.3). Sob a
orienta9ao Ho II ab 0 alargamento quadrupolar e de primeira ordem, tomando muito larga a raia
cental e as medidas muito mais trabalhosas e imprecisas1. Nos optamos por nao realiza-Ias pois
realizariamos uma medida equivalente sobre 0 sitio do itrio.
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Os resultados de 63Kc(T) estao graficados na figura 9. 0 valor obtido de

G3Korb,c = (1.2710.05)% est:! em excelente acordo com a literatura1,2,3.

Sohre este crista! realizamos urn conjunto bastante completo de medidas de 63T \.

Estudamos tanto a anisotropia como ~ possivel dependencia com a intensidade do campo aplicado
de 63T\, sobretudo para T > Te.

Figura 10 - a) 63(T1T)-1 e b) 63T1 em fun~io da temperatura para 0 sitio do Cu(2) no

YBaL93SrO,07C~06,92(RMN com ~=5.7T, orienta~io indicada na figura).

Na figura 10.b mostramos nossos resultados da taxa de re1axa~io spin-rede para as
condi~oes de campo nulo e campo aplicado paralelo e perpendicular ao eixo cristalino c. Na
figura 1O.aos dados sio mostrados na forma 63(T1T)-1.Alem da anisotropia chama aten~io 0 fato

das medidas da RQN (~=O) e da RMN com Holle reproduzirem-se muito bem A dependencia
com 0 campo aplicado sera comentada mais adiante.



Figura 11 - 63(T1)-1em fun~ao de T para 0 sitio do Cu(2) para campos Ho= 0, 5.7 e 12T no

YBal.93Sr0.07Cu306.n·

Comentaremos agora a dependencia em temperatura. Observamos na figura 10.b que
63(T1T)-l cresce quase linearmente com a temperatura abaixo de ambiente e passa por urn maximo
em tomo r == 130K Abaixo desta temperatura 63(T1T)-1 decresce com uma ligeira mudan~a de
regime a Tc' onde T 1 parece cair mais abruptamente (0 efeito e maior para Ho // ab). Para a
orienta~ao Ho // c notamos uma segunda mudanya de regime abaixo de 70K, provavelmente
devida a urn novo mecanismo de relaX8yio ligado aos vortices no estado SC. 0 maximo de
63(T1T)-l acima de Tc e associado a abertura de urn pseudo-gap de spin evidenciado pelas medidas

de neutrons na mesma amostra4. Esta vem a ser a mais marcante caraeteristica das composiyoes
do regime sub-dopado.5. 0 interessante e que esta e, ao nosso conhecimento, a Unica amostra de
YBCO pertencente a fase "90K" tipicamente sub-dopada. Possivelmente a sub-dopagem foi
conseguida por acaso atraves das impurezas de Sr no Ingar do Ba.

Optamos por nio nos dedicarmos as medidas no estado SC, embora muitas
informayoes interessantes possam ser obtidas atraves da RMN. Escolhemos direcionar ·nossa
pesquisa ao estado normal (T > Tc) anomalo dos HTCS. Ressalto que as dificuldades da RMN no
estado SC sao maiores em amostras monocristalinas onde a perda de sinal e grande e os
problemas experimentais sio aurnentados. Por exemplo, as medidas de RQN tomaram-se
impossiveis pouco abaixo de Tc devido a concorrencia da perda do sinal e de urn enorme
"ringing".



Passemos ao problema da dependencia com a intensidade do campo aplicado. Borsa e
co1.6 relataram recentemente que tais efeitos ocorreriam no estado normal do YBa2Cu307 e do
La18SSrOlSCu04'Realizamos medidas de 63Tt de campo nulo (RQN) a campos aplicados de 5.7 e
12T. A figura 11 mostra nossos resultados nos quais nenhum efeito significativo do campo e
observado. Urn problema a ser destacado e a sobreposi9ao dos espectros de RQN do Cu(2) e do
cobre das cadeias duplarnente coordenado Cu( 1,°2), Esta raia do Cu( 1,°2) relaxa rnuito mais
lentamente que 0 Cu(2), pois 0 Cu(l) duplarnente coordenado esta numa configura9ao 3d10 nao
magnetica (S=0)7,8. A interferencia dos sinais do Cu(2) com 0 do sitio de Cu(l,02) nos obrigou a
fazer urn ajuste dos dados com duas exponenciais nas medidadas de RQN. Este problema nao
interfiriu nas medidas da RMN, pois, com uma escolha judicio sa do campo 0 OHM permitiu
separar as duas raias, minimizando a interferencia. Acreditamos que este pode ter sido um

problema mal resolvido nos experimentos de Borsa. Naturalmente este problema nao ocorre no
LSCO onde nao exist em cadeias de CuO, neste caso a dependencia com 0 campo pode realmente
existir.

A taxa de relaxayao spin-spin 63(T2g)-1 foi medida para extrair a susceptibilidade

estatica X'( QAF)' A sua medida requer a extrayao da contribuiyao de T I a T2 como ja foi discutido
anteriormente. Uma vez que 63(T2g)-1 depende da soma sobre todos os spins (0 segundo
momento, veja cap. 2, seyao 4.2), urn problema importante neste tipo de medida e garantir que
todos os spins "like" sejam excitados de forma uniforme. Se isto nao ocorre as medidas de
63(T2J-I sao subestimadas pois parte dos spins nao contribuem efetivamente. Para garantir uma
excitayao uniforme e necessano que 0 campo HI do pulso de excitayao cubra interiamente a raia
excitada, ou seja, a linha central do 63CU(2)(em kHz, 63yHI = 1/4 't , 't = durayao do pulso de
1t/2) .

Pudemos mostrar diretamente 0 efeito de HI sobre 0 valor de 63(T2J-I realizando uma
serie de medidas a T=120K (onde raia do Cu(2)ja e bem mais larga) nas quais variou-se a largura
dos pulsos de excitayao (HI)' 0 resu1tado deste experimento esta na figura 12 onde graficamos 0

63(T2J-I medido como funyio de HI' Note que 0 valor medido de 63(T2J-I converge no limite de
maiores HI garantido a correyio dos dados que obtivemos.

Com urn HI insufiente a contribuiyao indireta de T2 e a mais afetada pois seu alcance
e maior que a contribuiyio dipolar. Consequentemente, nao so a magnitude mas tambem a
dependencia em temperatura de 63(T2J-I e subestimada quando HI e muito pequeno'. Este
problema foi verificado medindo-se 63(T2J-I como funrrio da temperatura com diferentes
intensidades de HI (figura 13). A men~)frelayao HI / ~v1!2foi conseguida fazendo a medinda sobre

a raia sat6lite que e bastante alargada (~vll2 == O.120T).
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Figura 12 - 63(T2J-1 medido como fun-riio da intensidade HI no YBa1.93SrO.07Cu306.920Do v 1/2 e a
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YBal.93SrO.07CU:J°6.n°
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Na figura 14 mostramos os resultados finais da dependencia em temperatura de
63(T2g)-I.Observamos que 63(T2J-l cresce continuamente conforme T diminui, satura em tomo de

lOOK e depois decai, contrastando com 0 comportamento de 63(T1T)-l. 0 mesmo tipo de
contraste entre 63(T2J-1 e 63(T1T)-1foi observado em amostras de YBa2C~06.6l e YB~CU4081O.
Porem, lmai e col.ll obtiveram urn comportamento similar para 63(T2J-l e 63(T1T)-I, sempre

crescente a T decrescente, de ambiente ate lOOK,para uma amostra de YBa2C~06.9. Veremos na
discussao dos resultados que a compara~ao entre 63(T2J-1 e 63(T1T)-l e importante porque ela
permitinl determinar, exclusivamente atraves da RMN, quando 0 gap de spin esta se abrindo.

Para complementar as informa~oes sobre a susceptibilidade dinimica com dados da
regiao pro~ a q=(O,O) foram realizadas medidas sobre 0 itrio.

A metodologia de medida sobre 0 nucleo do Y e seus problemas ja foram discutidos,
portanto, apresentaremos diretamente os resultados.
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o OHM foi medido em funyao da temperatura para as duas orientayoes de campo
~ II cell ab. Os resultados graficados na figura 15 nao deixam duvidas quanto a anisotropia de
89K Esta anisotropia foi relatada pela primeira vez por Carretta e Cortil2 e, posteriormente,
confirmada por outros grupOSl3,l4. Quanto a dependencia em temperatura ela apresenta uma

tendencia saturante a mais ahas temeperaturas mas e continuamente decrescente abaixo de 200K
Este comportamento e intermedimo entre amostras menos oxigenadas e amostras completamente
oxigenadas (07),

Oa mesma forma que para 0 OHM, 89(T1T)-l foi medido para as orientayoes de
campo ~ II c e Ho II ab e os resultados obtidos estao graficados na figura 16. Notamos que a
anisotropia de 89T1 e bem menor do que a do OHM. 0 comportamento continamente decrescente,
ao contnirio do OHM, nao da sinais de estar saturando proximo a temperatura ambiente. Estes
resultados estao em born acordo com os relatados recentemente por Takigawa e col.l3 e Alloul e
col.l4.

A figura 17 mostra 89Kem funyao de 89(T1T)-l para a orientayao do campo aplicado
paralela ao eixo c. Oa mesma forma que no cristall e nas referencias 11 e 12, encontramos que a
proporcionalidade entre 89(T1T)-l e 89Kso e verificada a mais baixas temperaturas.
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Figura 17 - 89K vs 89(T1T)-l no YBa1.93SrO.07C~06.92. A linha reta e uma guia para os olhos
("0 = 15T).



Este cristal niio possui impurezas de Sr substituindo 0 Ba. Sua concentra~iio em
oxigenio e tal que 0 Te e 0 maximo da familia dos YBaCuO e por isto 0 chamamos de cristal

otimamente dopado. A dopagem 6tima marca a transi~ao do regime sub-dopado para 0 regime
sobre-dopado. Este cristal apresentou, alem do maximo Tc, 0 maior saIto de calor especifico na

transi9ao observado ate hoje15.
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Figura 18 - 63(T1T)-1 em fun9io da temperatura para 0 sitio do Cu(2) no YB~C~06.94'
Ho=5.7T lie.

Como sabemos 0 eomportamento de 63(T1T)-l earaeteriza 0 regime de dopagem da
amostra atraves da existeneia, ou nio, de urn maximo aeima de Tc' que vimos ser tipieo das
amostras sub-dopadas. Os resultados das medidas de 63(T1T)-l em fun9io de T para a amostra
otimamente dopada estio grafieados na figura 18. Observamos que 63(T1T)-1eresce eonforme T
diminui, saturando poueo aeima de lOOK e deeaindo aeentuadamente abaixo de Tc' Notamos que
niio ha maximo aeima de Tc, embora 63(T1T)-1sature entre 120 e lOOK antes de deeair a Tc'



E interessante que nossos resultados sobre este cristal superpoem-se exatamente
sobre os da amostra de x=O.9 de lmai e cot II. Entretanto, ressalto que possuimos bem mais
pontos, 0 que permite apreeiar com excelente precisao a dependencia em temperatura de 63(TI T)-I

ate poueo abaixo de T-:.
Chamo a aten9ao do leitor para 0 fato do comportamento de 63(T IT)-I ser muito

diferente entre os cristais 2 e 3 enquanto que T-: e as coneentra90es de oxigenio SaDbem
proximos. Isto indica que devemos considerar 0 cristal 2 como levemente sub-dopado e 0 cristal
3, de dopagem 6tima, marca a transi~ao ao regime sobre-dopado.
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Para a anilise da questio da abertura do pseudo-gap e importante obter-se uma
informa~io de x.'(QAF) e r AF atraves de 63(T2J-1. A figura 19 mostra que os resultados de
63(T2J-l(T) sobre este crista! apresentaram numa dependencia em temperatura muito semelhante
aque1aque foi obtida no crista! 2. 63(T2J-1 e suavemente crescente a T decrescente saturando
entre 100 e 110K Este comportamento nio difere qualitativamente da dependencia em T de
63(TIT)-1. Comparando estes resultados aos de 63(T2J-l no crista! 2, observamos que na amostra
ligeiramente sub-dopada 63(T2J-l e \un pouco maior que na amostra otimamente dopada (crista!
3). Isto e consistente com x.'(QAF) maiores nas amostras menos dopadas, portanto mais proximas



da fase magIH~tica,Tambem para 63(T2g)-1 os nossos resultados reproduzem muito bem os de lmai
e COLIl,
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Com 0 intuito de tomar mais rico 0 estudo do crista! otimamente dopado, medimos 0

DHM do Y para obtermos a dependencia em temperatura da susceptibilidade estatica de spin,
xiq=O). Os resultados obtidos estio graficados na figura 20. E notavel que 89~ nio depende de
T acima de 150K, decrescendo suavemente abaixo desta temperatura. 0 comportamento de
89Kc(T) da amostra de dopagem otima e intermediario entre 0 da amostra ligeiramente sub-
dopada (crista! 2) e 0 das amostras completamente oxigenadas (07) [refs. 13 e 14], nas quais

, 89~(T) e ligeiramente crescente decaindo pouco acima de TC.

Este crista! completamente oxigenado e sem impurezas de Sr era urn peda~o do crista!

utilizado nas medidas de espalhamento de neutrons.



o nosso objetivo com este cristal era novamente comparar a RMN e a tecnica de
neutrons. Para isto medimos 63(T \T)-1 em fun~ao da temperatura, cujos resultados SaD

apresentados na figura 21. 0 comportamento observado e tipico das amostras sobre-dopadas,
com 63(T\T)-\ crescente a T decrescente, com uma queda brusca aTe' Este tipo de
comportamento assegura que a abertura de pseudo-gap de spin ocorre aTe' na transi9ao
supercondutora. Infelizmente, estas foram as Unicas medidas que pudemos realizar sobre este
cristal.
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Figura 21 - 63(T1T)-1.VST para 0 sitio do Cu(2) no YB~Cu307' Ho=lO.4T lie.

Este cristal completamente oxigenado, com impurezas de Sr e enriquecido com 170,
foi muito estudado, anteriormente, por nosso grup016. 0 estudo que realizamos aqui visou saber
se 17T1apresentava alguma dependencia com a intensidade do campo.
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Figura 22 - 17(T1T)-1VS T para 0 sitio de 0(2,3) no YBal.92SrO.OgCu307'Orientayio e valor de Ho
indicados na figura.

Esta e uma amostra tipicamente sobre dopada sem sinais da abertura de um spin-gap
acima de Tc [ref. 16]. Com a orientayio do campo paralela ao eixo cristalino c medimos 17(T1T)-l

em funyio da temperatura a um campo aplicado de 15T. Os resultados obtidos estio graficados
na figura 22 juntamente com os resultados anteriores a 5.7T. Notamos que os resultados
coincidem dentro da incerteza .experimental.

Abaixo de Tc 0 grupo de lllinois tem relatado a existencia de um importante efeito da
intensidade do campo aplicado, tanto para 0 sitio do Cu(2) como para 0 do 0(2,3)17. Nos ainda
nao tivemos a oportunidade de fazer um estudo deste genero abaixo de Tc' mas acreditamos que
reunimos os melhores meios para faze-lo no futuro (Ho = 0 - 17T).
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CAPITULO 7.

Os resultados serao discutidos segundo vlirios angulos. Ressalto, no entanto, que os
principais pontos de nosso trabalho sao a compara9ao com neutrons, a analise conjunta TIe T2 e
o "crossover" entre os regimes sub-dopado e sobre-dopado. Lembro que nossos estudos
limitaram-se ao sistemas SC da familiados YBa2Cu306+x no seu estado normal (T > TJ

1. DEPENDENCIA DE T1 COM Ho NO ESTADO NORMAL (T>Tc)

Esta questao da anisotropia de 63T1ja foi amplamente discutida na literatura1,2. A sua

explica9ao coerente com os resultados do DHM (63K) foi 0 principal suporte do modelo de Mila-
Rice3. Para explicar estas anisotropias Mila e Rice prop oem urn cenario de momentos quase-
localisados nos cobres, que sao correlacionados antiferromagneticamente entre si.Vamos

.reproduzir aqui esta analise com 0 intuito de aferir nossos resultados do crista! 2 com a literatura.

Na figura 1 encontram-se graficadas as quocieiltes entre os 63T1medidos pela RMN
com HoII c (ab) e pela RQN (Ho=O). Se analisamos primeiro a anisotropia 63R = 63(T1)cl 63(T1)ab

notamos que ela e muito fracamente dependente de T e seu valor medio e de 3.4 ± 0.2, em bom
acordo com a literatura onde 63Rvaria de 3.2 a 3.7.

A Taxa de Re1axa~ao Spin Rede (TRSR) e analisada em termos da expressao de
Moriya para a relaxa~ao (veja cap. 2, se~ao 3.2),

63(~T):1 = k; 63( LI63A
a
(qW X"(q, (1),,) 1.1.1.

f.JB • (1)n

onde a e a orienta~ao de HJ/(.L) c e I63A)q)12 eo fator de forma correspondente aos campos

flutuantes transversais (veja cap. 4, se~ao 2.3)

(Ho Ilc) 163 All (qW = [Aac +2B(cos(qaa) +cos(q"a))f

2 1 {[ At» +2B(cos(qaa) +cos(q"a))f +}. 1.1.2.
(Ho.Lc) : \63AJ.(q)1 =-

2 [Ac +2B(cos(qaa)+cos(q"a))r
o valor de 63R e dado pela rwo das somatorias em q de X"(q,IDn) I IDn (que

assumimos ser isotropico). No entanto, se a parte imaginaria da susceptibilidade dinimica for
dominada pelas contribui~oes a q = QAF , enta~ 63Rsera bem aproximado por



{ )
' }, A - 48 -

6'R = ~ 1+ ( c •

2 (A,iJ-4B)2

Escolhendo as constantes de acoplarnento hiperfino relatadas por a) Berthier e col.:
Ac=-360kOe Aab=-36 kOe e B=80 kOe, ou b) Shimizu e col. : Ac=-440kOe Aab=-24 kOe e
B=93 kOe, obternos 63~)=3.4 e 63~)=3.22 em born acordo com 0 valor experimental. Esta

analise nos permite conduir que 63R'e coerente com momentos quase-Iocalisados nos Cu(2) e
tlutua<;:oesAF.
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Figura I - Dependencia com a temperatura da razio entre as TRSR para 0 sitio do Cu(2) no
cristaI2(x=.92). RMN HJ/c:=63(T1)c' RMN HJ/ab:=63(T1)ab e RQN:=63(T1)o.

Quanto ao estado supercondutor, onde a anisotropia 63Rtem side muito estuda, nao

analisamos ainda nossos resultados. Chamo a aten~ao para a utilidade destas medidas pois elas
permitem' inferir informa~oes importantes sobre 0 estado SC4. Alem de desenvolver uma
acentuada dependencia em T abaixo de TcS,6, 63R apresenta uma dependencia com a intensidade

. do campo aplicad07. As interpreta\loes mais recentes destes resultados sugerem a persistencia das
flutua\loes AF no estado SC e uma simetria dx2 •.} do estado paread08.

Na figura I tambem podemos observar que os resultados sobre 0 sitio do Cu(2) no
cristal2 indicam que 63(T1>C<H) = 63(T1)(O), ou seja, os resultados da RQN reproduzem os da



~\1Ncom ~) il c. As medidas que realizamos a 121 de campo aplicado tambem niio mostraram
qualquer dependencia significativa com a intensidade de Ho.

Em resumo os resultados de 63T1 no estado normal mostraram-se independentes
da intensidade do campo aplicado. Esta conclusao contradiz 0 que relata Borsa e col.9 para
uma amostra de YBa2CuJ07' Acreditamos que dois fatores podem contribuir para esta
discordancia. Em primeiro lugar Borsa apresenta os resultados acima de Teem fun9ao da
temperatura reduzida T / Te 0 que achamos injustificavel. Isto pode criar uma falsa dependencia
em campo porque Ie depende do campo aplicado. Em segundo lugar, se a amostra por eles
estudada for ligeriamente sub-estoiquiometrica, uma contribui9ao espirrea dos sitios Cu(1-02)
pode superpor-se aos Cu(2) falsamente alongando TI. Em nossa amostra, 0 cristal 2 quase
totalmente oxigenado, uma considenivel contribui9ao deste tipo foi cuidadosamente retirada com
o intuito de isolar a contribui9ao dos Cu(2}.

Considendo 0 sitio do oxigenio planar 0(2,3), os resultados de 17(T!T)c a campos

aplicados de 5.7 e 1ST, sobre 0 cristal 5, concordam entre si dentro da incerteza experimental.
Portanto, podemos dizer que 171\ independe da intensidade do campo aplicado no estado
normal de nossa amostra de YBa2Cu307•

Nao conhecemos estudos deste genero sobre 0 oxigenio acima de Tc' porem,
recentemente 1. A. Martinalde e col.lO 0 fizeram abaixo de Tc' Os resultados por eles obtidos

indicam uma dependencia com·a intensidade do campo tanto no sitio do Cu(2) como nos sitios
0(2,3). Estes resultados merecem ser confirmados tanto pela dificuldade tecnica em obte-los

como pela importancia das conclusoes deles inferidas sobre 0 estado SC. Em particular, a baixas
temperaturas, uma dependencia das TRSR com a temperatura ao cubo indica urn caniter nao

convencional da simetria do pareamento supercondutor.
Finaimente, deve ser ressahado que Borsa tambem relata urn efeito do campo tambem

para uma amostra de Lal.8.SSrO.1SCu04'Nao trabalhamos com este composto no qual nao existem
as' cadeias de CuO (e, portanto, os sitios de Cu( 1». °efeito do campo neste sistema depende de
T e parece ser mais significativo. Recentemente, Kambe e col.!1 fizeram urn estudo sobre 0

~B~CuOy e constataram, tanto acima como abaixo de Tc' uma significativa dependencia em
frequencia das taxas de relaxa~ao spin-rede dos nucleos do Tl e do Cu. Este resultado,
juntamente a outros resuhados ligados a questao do gap de spin acima de Tc' sugere que a as

diferen9as' entre os compostos de urn plano Cu02 (como 0 La1.8SSrO.1SCu04e 0 ~B~CuOy) e
dois Planos (como 0 YB~C~07) devem ser mais fundamentais do que pensava-se.

A intensidade do campo tem urn efeito sobre a relaxa~io spin-rede de sistemas uni-
dimensionais e, possiveimente, tambem e importante em sistemas 20. Uma vez que 0

magnetismo nos sistemas HTCS tem forte caniter 20, eles seriam candidatos a apresentar tais
efeitos. Os resultados ate agora obtidos sugerem que os sistemas com urn plano de Cu02

apresentam urn efeito do campo, mas os bi-planares nio. Talvez a diferen~a venha do fato dos
compostos de dois Planos serem menos anisotr6picos (e menos 20). Sem duvida a questio da



dependencia com a intensidade do campo ainda esta longe de ter sido razoavelmente explorada e
volt ani a atrair considenivel aten9ao.

Como ja foi discutido na revisao dos resultados da RMN nos HTes (cap. 4, parte 2)
a interpreta9ao dos resultados e coerente com a existencia de um so liquido de spin, os momentos
quase-localisados dos Cu(2). Este cenario e descrito pelo hamiltoniano de Mila-Rice, que foi
apresentado no cap. 4, se90es 2.2 e 2.3. Vamos agora explorar nossos resultados segundo este
hamiltoniano comparando a RMN do 89y e do 170(2,3).

Como ja foi discutido, as constantes de acoplamento hiperfino sao assumidas nao

dependentes da dopagem do sistema (cap. 2 se~ao 2.3).0 OHM do Y e do 0(2,3) e composto de
uma parte dependente e outra independente de T,

1789(K)aa(T) =1789(Kr:(T) + 1789(K):~ , 2.1.1.

as quais sao relacionados, respectivamente, a susceptibilidade de spin xiq=o,ro=O) (dependente

de T) e a susceptibilidade orbital Xorb(de VanVleck, independente de T). A rela~ao e feita atraves
das constantes de acoplamento hiperfino

17(Kr:(T) = 22Caa .t::;(T) e
f.lB

89(KY:(T) = ~Daa .t::;(T)
f.lB

17.89(K)Omex:: om
aa Xaa

Para extrair Xs(O,O)(T) e necessario estimar a contribui~ao orbital Km. Como Xorbe
independente de T e no supercondutor Xs(O,O)(T=O)=O,uma forma de estimar Km e medir K no
limite de T~O, e assumir 0 valor residual como Km.

Na pnitica medir K no estado supercondutor e complicado pela dificuldade de se
determinar Ho no interior da amostra. Oevido as correntes demagnetizantes do SC, 0 campo no
interior da amostra pode diferir muito do campo extemo aplicado Ho. Avaliar 0 campo
demagnetizante nao e evidente pois e necessario uma referencia int~ma a amostral2.

A solu~ao adotada por Takigawa e cOll3 foi medir a parte axial do OHM, 1~, que
por ser uma diferen~a, (KI/- K.l) /3 (II e.l a liga~io Cu-O), automaticamente cancela qualquer

corre~io diamagnetica. Para uma amostra de x=O.64, no limite T~O obteve-se 1~(T)=l7I<m,.ax'
e da rela~io 17Koro,cex: 17~ finalmente chegou-se ao valor 17I<m"c= - (O.OI4±O.1%).
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Figura 2 - 17Kvs 17(T1T)"1no cristal I e em outros cristais de YBa2C~06+x' As retas SaG os
resultados do ajuste por uma funyao linear. Korb e obtido do valor extrapolado para (T 1T)-l = 0
como e explicado no texto.

Dutra forma de faze-Io e assumindo como valida a lei empirica KT 1T = cte, que,
conforme ja foi ressaltado no cap. 4 (seyaO 2.1) e no capitulo dos resultados, e muito bem
observada nos sitios de oxigemo (figura 2). Feito urn ajuste linear dos dados de K em funyao de
(T 1T)-l, a contribui~ao orbital, Korbo e dada pelo valor extrapolado para (T 1T)-l = 0, pois, neste
ponto a contribui~ao de spin e nula, Kspin = O. Analisando desta forma os resultados para 0

oxigenio da amostra de x=O.5 (cristall), obtivemos 17I<m.c= (O.OI±O.OI%) como mostra a figura
2. Na mesma figura analisamos os resultados das amostras x=0.64 [ref. 13] e x=0.52 [ref. 37] e
obtivemos que 17I<m.cconcorda perfeitamente entre nossa amostra (x=0.5) e a de Takigawa
(x=0.63), e e muito proximo de 17I<m.yda amostra de (x=0.52).

A rela~ao KT 1T = cte e muito bem verificada para 0 oxigemo planar em outros
sistemas HTCS tais como 0 YB~Cu40814 e 0 L~.xSrxCu041.5. Sua explica~ao segundo modelo
MMP e atribuida a filtragem perfeita da flutuayoes AF sobre 0 sitio do oxigemo (veja cap. 4,
se~ao 3.2). Note, no entanto, que este argumento nio e satisfatorio na medida em que a filtragem
perfeita nao e de fato garantida pelo fator de forma do oxigemo. Alem disto, sobre 0 sitio do Y,
para qual 0 fator de forma e urn filtro mais eficiente, vimos que ha desvios significativos da

proporcionalidade entre TIT e K a &has -temperaturas. Em resumo, esta lei e verificada



experimentalmente para 0 oxigenio mas no momento nao hil explica~ao te6rica satisfat6ria para
tal comportamento. Voltaremos a este assunto na discussao da relaxa~ao spin-rede.
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Figura 3 - 89Kcem funlj:ao 17~in.c para 0 cristal 1. A linha reta e 0 resultado de urn ajuste

linear. 0 valor de 89Karb,ce obtido do valor extrapolado para 17Kspin= 0 como e explicado
no texto.

Visto que nossos resultados (figs. 7 e 17 do cap. 6), assim como os de Takigawa e
co1.l6 e Alloul e col.17, mostraram que a relalj:ao KT1T nao e bem obedecida no sitio do Y,
determinaremos 89I<m,de uma forma altemativa. Aproveitar-nos-emos do cenmo de urn Unico
liquido de spin, responsivel pelos DHM de todos os nucleos (Y, Cu(2) e 0(2,3», para extrair
89~b da proporcionalidade entre 89K.:e 1'7J<.:.

Uma vez que l'Km,ja foi determinado, podemos isolar a susceptibilidade de spin

17K. = (17K _17K ..•. ) = 2C. X . . 2.1.3.
SJ1Uf. • • Oro. • 2p B SJ1Uf

Podemos entao escrever

89K = a(17K _17K \.89K onde• • 0"' .• f+ 0"' .•
4D.a=--.
C.

A figura 3 mostra 89K.:em funlj:ao l~in.c de onde tiramos 89I<m"c= 135±15 ppm
Este valor concorda com a estimativa de Alloul e col. 17 e e urn pouco inferior a
89Koo,c= 160±10 ppm relatado por Takigawa e col.l6.



Capitulo 7.

o coeficiente angular da figura 3 da a razao entre as constantes de acoplamento

hiperfino do itrio e do oxigenio: a = 4Dc / Cc = 0.2148. Usando 0 valor Cc = 96 kOe da ref36
obtemos Dc = 5.1±O.2 kOe. Takigawa e col. encontraram a = 4Dc / Cc = 0.176, 0 que levaria a
Dc = 4.2±O.2 kOe. Se partirmos do valor Cc=l13kOe relata do por Takigawa, obteriamos para
nossos resultados Dc = 6.I±O.2 kOe e para os Takigawa Dc = 5.0±O.2 kOe. A discrepancia entre

nos e Takigawa com respeito a a e considenivel. Acreditamos que talvez a origem do problema

venha do fato de Takigawa ter realizado as medidas sobre 0 89y e sobre 0 170com dois anos de
intervalo, podendo a amostra ter mudado ligeiramente 0 conteudo de oxigenio (x) entre as duas

medidas. De nossa parte reconhecemos que nossas medidas sao menos precisas que as de
Takigawa. Por fun, lembro que Dc calculado acima e composto da soma das constantes de

acoplamento hipefino e dipolar: Dc= DclIF+ Dc.dip'
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Uma vez conhecidos 89,17Koo,.c e as constantes de acoplamento Cc e Dc podemos
calcular a susceptibilidade estatica de spin X(q=O,co=O) a partir dos resultados de 89,l~.

Considerando 0 nucleo n e a orienta~io do campo ~ // a, a conversio dos resultados
e feita multiplicando n~in,a = (n~ - nKm"J por uma constante,

X.(,.",7.<,,) = "K.,... x (2~~~.). 2.2.1.



onde NJ e 0 Illlll1ero de Avogadro e llAC( e a constante de acoplamento hiperfino. Sendo assim.

17Ac = (JiB Na
) = O.05818[ mol CU(2) cm-3] ,

(
2.2.2.

"A, {U;;" )= -0. 27377 [mol CU(2) cm-J
]

o resultado destes calculos para nossas arnostras esta graficado na figura 4. Note que

a susceptibilidade tarnbern possui urn indice a, pois, ela tarnbem deve ser anisotropica.

A anisotropia de x(q==O,ro==O)e uma questao que tern sido considerada recenternente.

Walstedt e col.l8 calculararn teoricarnente gjgab ==1.13 para os cobres planares, levando a uma
anisotropia XjXab= 1.27, segundo a rela9ao tipica de bandas Xa ex: ga2. Os fatores ga nao foram

medidos e uma forma indireta de se checar a anistotropia de X(q==O,ro==O)e comparando 89~ e
89J(" •

~~b ' pOlS,

89K = (8 Dc + Dc dip) Xc 89K +
c (8D.." + D.."diJ X.." .." ete.

o coeficiente angular relaciona as anisotropias de xeD enquanto a constante est8
associada a anisotropia de 89~. Calculamos as constantes de acoplamento dipolar entre os spins
de cobre e 0 itrio a partir da estrutura crist alina,

1-3y2Holle =>' D di = (-8) x 3 x 2f.LB == -720 Oe
c. p r

1- 3li
D""di = (-8) x 3 x 2f.LB == 360 Oe.p r

onde (<X, ~, y) sao os co.ssenos diretores do vetor r que liga 0 Cu(2) ao y.

As medidas de 89~ e 89I<.tbforam realizados sobre 0 cristal 2. Graficando os
resultados como 89~ vs 89~ (figura 5) obtem-se urn coeficiente angular

(8D + D .)
a = ( c c.dip) Xc = 1.58 ± 0.25 . 2.3.3.

8D.." + D"",diP X.."
Na figura 5, alem de nossos resultados, estio graficados os dados de outros grupos

para amostras de diferentes concentra90es de oxigemo, x. Notamos que 0 coeficiente angular e
muito proximo para todas as amostras. Se 0 consideramos independente da dopagem, uma
pequena diferen9a nos 89~ explicaria 0 termo constante diferente entre as amostras. No entanto,
reconhecemos que a precisao experimental e ainda insuficiente para tirar conclus5es definitivas.

Porem, considerando esta anisotropia como como correta, encontrariamos Dc ==5.0 kOe e
Dab= 4.2 kOe (descontada as constantes de acoplamento dipolar).
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Figura 5 - 89~ vs 89~b em diversas amostras de YB~C~06+x' A linha reta e 0 resultado do
ajuste linear pelos dados do cristal 2.

A anisotropia DjDab = 1.19 esta de acordo com 0 que obteve Takigawa [ref 16], mas
difere da conclusio de Alloul [ref 17], que concluiu que D era isotropico. Realmente a incerteza
no coeficiente angular toma qualquer conclusio questionaveL Se a anisotropia de fato existe, ela
indica que 0 acoplamento hiperfino do itrio envolveria uma contribui~iio dos orbitais nio-s deste
nucleo. Infelizmente, as incertezas em ga e Da tambem contribuem para que uma analise deste

tipo tenha pouco confiabilidade.
Passando a anisotropia da taxa de relaxa~io A = 89( 1; )~ /89 ( 1; ):1 , esta foi medida

por nos no cristal2 (x=O.92) e por Alloul e Takigawa [refs. 16-17] em cristais de x=O.6 e x=l.
Como nossos resultados apresentam uma dispersio grande, inviabilizando uma boa analise,
preferimos.basear a discussao que segue nos dados de Alloul e Takigawa. Os resultados de ambos
os grupos apontam para uma pequena anisotropia, constante em temperatura, e independente da
concentra9io de oxigemo da amostra: A = 1.20±O.03 (Takigawa) e A = 1.16 ±O.02 (Alloul) . A
questio que nos colocamos agora e explicar esta anisotropia. Para analisli-la consideraremos duas

possibilidades de flutua~oes: anisotropicas e isotropicas.
1) Flutua90es anisotropicas.

Ignorando a contribui9iio dipolar a relaxa9io do Y, mas considerando a possibilidade

de flutua~oes anisotropicas (veja cap. 2, se~io 3.2, e cap 4, se~i02.3),



Lf2(q )(D~ X:'(q, OJ) + D~X~ (q, 0)) OJ

Lf2(q )(2D~X~(q, OJ)) OJ

Assumiremos, como no modelo de MMP, que os fatores de forma f 2(q) filtram a
contribui930 AF. Para ffi~O podemos escrever X"a(q=O,ffi)/ ffi== Xa(O)'ta ,onde 't eo tempo de

correla930 do spin eletronico. Ent30, da express30 acima pode-ser obter a rela930

2 A -1 == (~)2(x,\O)l)l, 2.3.5.
Da, Xa, 0 fa,

Usando 0 valor experimental A = 1.2, supondo Xci Xab = 1.27 (cenario de bandas) e
da anisotropia da constantes hiperfinas Dc / Dab = 1.19, encontramos uma considenivel anisotropia
do tempo de correla~io 'tc / 'tab = 0.8.
2) Flutua90es isotr6picas.

Neste caso

A ~ ~{(~J++
e da anisotropia DjDab = 1.19 deduzimos ~eor = 1.21. Isto significa que, se as flutua90es

magneticas sao isotr6picas, a pequena anisotropia da relaxa9ao do itrio seria explicada
exclusivamente pela anisotropia das constantes hiperfinas.

Antes de encerrar a discussio sobre a susceptibilidade local de spin, chamo a aten9ao
do leitor sobre 0 trabalho de Shimizu e col.12 que estudaram a susceptibilidade de spin e orbital
nos YBa2CuJ06+x' Eles mediram 6J~ e a susceptibilidade macrosc6pica Xa e calcularam em
detalhe as diversas contribui90es para extrair Xa,spin'Os parametros ionicos foram derivados

indiretamente permitindo calcular gjgab=1.14, em born acordo com Walstedt [ref 15]. No

entanto, eles concluem que a anisotropia da susceptibilidade de spin dos cobres planares varia
com a concentra9ao de oxigenio, sendo nula para x= 1 e para x decrescente, surpreendentemente,

Xc< Xab'
No momenta sOpodemos concluir que mais estudos serao necess8rios para elucidar 0

problema da anisotropia de Xspin'Da mesma forma, a anisotropia do tensor de acoplamento
hiperfino do Y e polSmica e exigira urn grande esfor90 experimental para diminuir a imprecisio
experimental.

Millis e Monien19 (MM) sugeriram que a rwo entre as relaxa90es do oxigenio e do itrio, definida
como R == 17(T1)-1 / 89(T1)-1. seria urn teste fundamental para os modelos fenomenol6gicos como
MMP. Segundo a analise de MM, tanto para X"(q,co)lorentziano como gaussiano:
i) se R cresce quando T decresce ~ 0 comprimento de correla9ao deve depender de T, ~(T),

enquanto que 0 fator 13 (definido no modelo MMP, cap. 4, se9ao 3.2) seria independente de T;
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ii) caso R fosse constante em temperatura, ~ e quem dependeria de T e ~ seria con stante.

As primeiras medidas comparando 0 itrio e 0 oxigenio sobre a mesma amostra foram

publicadas recentemente por Takigawa e col.l6 que encontraram R ligeiramente crescente a T

decrescente. Realizamos 0 mesmo tipo de medida no cristal 1 (x=O.5) e, diferentemente de

Takigawa, nao encontramos R dependente da temperatura, como pode ser observado na figura 6.

Os valores de R, no entanto, sao bem proximos dos relatados por Takigawa. Mesmo

considerando que nossas medidas sao menos pecisas, nao consideramos que a dependencia em

temperatura encontrada por Takigawa seja significativa. Lembramos que Takigawa realizou suas

medidas sobre 0 Y e sobre 0 0(2,3) com 2 anos de intervalo e, provavelmente, 0 conteudo de

oxigenio das amostras e proximo mas nao era mais 0 mesmo. Acreditamos que por esta razao ele

determinou as constantes de acoplamento hiperfino do itrio (Da) de forma erronea, explicando-se

assim 0 problema que ele tern ao calcular R teoriacamente.

Utilizando a expressao de Moriya e os fatores de forma dados no cap. 4 (se9ao 2.3)
podemos calcular R de forma exata, obtendo

_[(C; +C;) 17y2] ~[l+t(cOSq%a+cOSqyb)]X"(q,OJ)/OJ
R - 2 89 2 ( ) ( () , 2.4.1.

8D<i> Y L l+cosqyb + l+cosq%a) X" q,OJ /OJ
. q

que e sempre maior que 0 fator entre colchetes, que chamaremos ~eoc' Usando as constantes
hiperfinas Ca = 154.2 kOe, c;, = 94.5 kOe e Dab = 4.2 kOe encontramos ~eor = 1460, enquanto
que 0 valor medio experimental e R= 1575. Takigawa parte de Ca = 172 kOe, c;, = 100 kOe e

Dab = 3.9 kOe, encontrando ~eor = 2510 muito superior ao valor experimental. Nossa explica9io
para esta discordancia e que Takigawa parte de urn valor para Dab incorretamente determinado.
Tomando como boas as constantes hiperfinas do oxigenio da amostra de Takigawa (corretamente

determinados), encontramos para nossos dados Dab = 5.1 kOe, levando a ~eor = 1770.
Para explicar ~eor» R Takigawa invocou a possibilidade de que a relaxa~io do itrio

eaurnentada pela contribui~io dipolar (desprezada no model0 de Mila-Rice) via acoplamento
entre bi-pianos. Reaimente, os resultados da tecnica de neutrons indicam a existencia de
correla~ijes entre bi-pianos de CuOz e algumas teorias20,21 sugerem urn papel relevante para este
acoplamento. Contudo, segundo sugerimos, 0 problema inicial de Takigawa quanto ao valor de R
de fato nio existiria, nio havendo porque invocar a contribui~io dipolar para explicar a relaxa~io
do Y. Outro argumento vem dos resultados mais recentes da DIN2z, os quais indicam que a

correla9io intra-bipianos nos compostos x=1.0 depende da temperatura, mas no composto

x=0.64 ela e constante em T. Isto faz com que a explica~ao de Takigawa entre em contradi~ao
com as evidencias mais diretas da tecnica de neutrons, pois seus resultados para R sugerem
justamente 0 contrario, que 0 acoplamento seria mais dependente da temperatura na concentra9ao

x=0.64.
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Figura 6 - Razao entre as rela~ijes do 170(2,3) e do 89y (R = 17(T1)-1I 89(T1)-I) para Holle no

cristal I (x=O.5). A linha corresponde aproximadamente aos resultados de Takigawa para
amostras de x=O.64 e x=l.

Resumindo, encontramos que 0 valor de R, aproximadamente constante em
temperatura, e bem explicado pelas constantes de acoplamento hiperfino dentro do cenano do
hamiltoniano de Mila-Rice. Nossa conclusao e contrana a de Takigawa, pois, como explicamos
ele deve ter comparado medidas em amostras com conteudo de oxigemo ligeiramente diferente.
As constantes hiperfinas do itrio que ele deduz seriam entao incorretas, 0 que explicaria tanto a
discrepancia com rela~ao as constantes hiperfinas como 0 problema quanta ao valor de ~eor' Por
conseguinte divergimos tambem quanta a importancia da contribui~ao dipolar, que segundo
nossos resultados seria muito pequena.

Esta e a parte principal desta tese Comparamos os nossos resultados de RMN aos da
DIN do grupo de Rossat-Mignot realizando medidas sobre os mesmo cristais. Alem disto, pela
primeira vez interpretamos os resultados das taxas de relaxa~ao spin-rede dos diversos nucleos

segundo as restri~ijes impostas pelos resultados da DIN sobre sobre amostras semelhantes.
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3.1. (T1T}-1 do Sitio do Cu(2) e X" (QAF,ffi) Medido pela DIN.

Como ja foi explicado no capitulo 4 sobre as excita'roes magneticas (se'rao 1.3), 0

fator de forma do Cu(2), aliado ao aumento de X"(q, OJ) a q = QAF' faz com que a taxa de

relaxa'rao spin-rede seja aproximadarnente dada por
63(rT)-1 "163A 1

2 x"(q, UJo) ", X"(Q~F' CUo)
I oc ~ ~ lur .

q OJ Wo -+0 OJ
q . 0 0

Por sua vez a DIN evidenciou que x"(q, OJ) tern urn pico a q = QAF' OS estudos em

fun'rao da temperatura mostraram que as flutua'roes de mais baixas energias (E < Eg) sao
suprimidas abaixo de uma temperatura 1* > Te nas arnostras sub-dopadas. Na realidade ocorre
uma transferencia de densidade espectral de baixas energias para mais altas energias, urn
fenomeno chamado a abertura de urn pseudo-gap de spin. 0 que acontece com os spin e que eles
estiio formando pares (singletos de spin) como na transi9iio supercondutora, que e urn gap de spin
e de carga. Porero, na amostra completamente oxigenada, sobre-dopada, 0 gap de spin se abre a
Tc, como era esperado. Nas amostras muito proximas da rase magnetica, a situa~ao sob 0 ponto
de vista da tecnica de neutrons ainda nao e clara.

• • •

o
350

Figura 7 - Compara~io entre a dependencia em T de 63(TITtl (.) do Cu(2) e X"(QAF,liro)
(0) medido pela DIN a baixa energia (E indicada na figura). a) crista! 4 (x=l) e b) crista! 2
(x=O.92).



Realizamos medidas de 63(T1T)-l em cristais que eram pequenos peda90s das amostras
estudadas por DIN pelo grupo de Rossat-Mignot23. A primeira, 0 cristal2 com x=0.92 (Tc=90K),
era ligeiramente sub-dopada, e a segunda, 0 cristal 4 com x= 1 (Te =91 K) completamente

oxigenada.

Na figura 7 comparamos, nos cristais 2 e 4, 63(T1 T)-I com os dados da DIN de
X"(QAF,1iffi)'a baixas energias (1iffi=lOe 15 meV). Em primeiro lugar, notamos, para as duas
amostras, que a semelhan~a dos resultados de RMN e difusio inehistica de neutrons
conflfma que a relaxa~io do Cu(2) e dominada por x "(QAF,ffio)' Todavia, ambas as tecnicas
determinaram urn comportamento em temperatura fundamentalmente diferente entre as duas
amostras, embora Ie seja muito proximo. Esta diferen~a para a qual chamamos a aten~ao e a
temperatura T* na qual as curvas experimentais passarn por urn maximo. No cristal 2, sub-
dopado, T*== 130K, e no cristal4, sobre-dopado, T*:: Ie. Mais uma vez observamos que a RMN
e a DIN indicam a mesma temperatura T~ para cada amostra estudada. Segundo os estudos da
DIN T* corresponde a temperatura onde 0 pseudo gap de spin se abre a baixas energias.

Concluimos entao que 0 comportamento da relaxacrao spin-rede do cobre planar

reflete a dinamica de spins a q = QAF' 0 estado normal anomalo dos YB~Cu306+x e caracterizado
pela abertura de urn gap de spin a T* > Tc nas amostras sub-dopadas (O.5<x<O.94), e a T*= Tc nas
amostras sobre-dopadas (O.94<x::S;1).Os resultados de (TIT)-I do sitio do Cu(2) refletem a
abertura ou nao do gap de spin evidenciado por neutrons24.

Se a abertura de urn pseudo-gap e urn fato bem comprovado do ponto de vista
experimental, sua explicacrao teorica ainda e controvertida. Como esta questao do gap de spin
sera central na analise que segue deixaremos para discuti-Ia mais adiante.

3.2. (T2g) -1 do Sitio do Cu(2) e a Determinac;ao XI (QAP)

o comportamento anomalo de 63T2 do sitio do Cu(2) foi destacado pela primeira vez
por Pennington e cop,s. Eles'logo interpretaram 0 alto valor de 63T2 e a sua dependencia em
temperatura como consequencia da interacrao spin-spin indireta, ou seja, via sistema eletronico de

spins26.

Ja tivemos a oportunidade de discutir urn pouco esta contribuicrao indireta a relaxacrao
, spin-spin no capitulo 2 (secrio 4.3). Vamos agora detalhar 0 caso dos Cu(2) nos YBCO.

Partimos do hamihoniano efetivo para 0 nueleo do Cu(2) na posicrio r/

X = L 63y Y. h2 I(r1) ·G{r.rJ 'S{r) , 3.2.1.1.

onde 0 tensor de interacrao hiperfino e dado por
4JIP

C(r,1i) = ~c5"Pj + LB c5"Pj+t1, i= abouc .
t1



Definimos entao urn campo efetivo criado pelo nucleo na posi9ao r/ sobre 0 spin
eletronico na posi9ao r

H: = 63y 1i I('t)G:(r.'t) . 3.2.1.3.

Urn outro spin eletronico nurn sitio r' sera polarizado por este campo local atraves da
susceptibilidade estatica nao loca~ x'(r',r), segundo a expressao

-y.ti S:(r') = Lx(r',r)H:(r) . 3.2.1.4.

Este segundo spin por sua vez interage com outro spin nuclear no sitio r1

X=63y Y. tz2 Iz(r2)I G:(r2,r')S:(r'). 3.2.1.5.

Usando as equa~oes 3.2.1.2-3 pode-se escrever
_63y

S:(r') = -Ix(r'.rXJ:(r.~)Iz(rJ .
Ye r

Introduzindo a equa9ao acima na eq. 3.2.1.4 obtemos 0 hamiltoniano efetivo da

intera9ao spin-spin indireta entre dois nucleos do Cu(2)

Xind = -( 63 r lir L G: (r ,rJz(r' ,r)cT: (r2 ,r') I: (rJI: (r2) • 3.2.1. 7.

-------v·---------'
:a12

A susceptibilidade estatica nao local, x(r,r'), cuja unidade e volume (cm3 ou

emu/Cu(2», e a transformada de Fourier da susceptibilidade estatica X'(q),
x(r'.r) = Leiq(r'-r)X'(q) , 3.2.1.8.

que e adimensional (usualmente expressa em emu/cm3).

o calculo de an tambem pode ser feito no espa90 reciproco. Introduzindo x(r,r')
dada pela eq. 3.2.1.8 na eq. 3.2.1.6, obtemos
a;2 = -( 63y htLeiq(r2-'i)X(q) Leiq(r'-r2)G:(Ii,r') Leiq('i-r)G:(r.!i) 3.2.1.9.

q r' r'

Portanto,
a;2 = _(63y hYLeiq(r2-'i)X(q) IG2(q)12 .

q

Poderiamos calcular as componentes transversais, aX•Y, da mesma forma mas, como
discutiremos logo adiante, estes termos nao devem ser considerados no c81culo do segundo
momento. Soma-se a isto 0 fato deles serem bem menores que az (veja cap 4, se9ao 2.3).

Como base ao desenvolvimento a seguir 0 leitor encontrara uma discussao sobre 0

decaimento do envelope do eco e 0 metoda dos momentos no capitulo 2 (se90es 4.1-2).
Experimentalmente, descontada a contribui9io exponencial de Tt, 0 decaimento do envelope do

eco dos Cu(2) e gaussiano. A constante de tempo neste caso e a raiz quadrada do segundo
momento (T2J-t = (~).ll2.



o segundo momento e dado por
( T )-2 = Mdip + Minterf + \1ind

12g 2 2 1 2 '

onde decompusemos M2 em tres componentes, as contribui~oes dipolar e indireta puras e a
interferencia dipolar-indireta, dadas, re~ectivamente, por

T {[HdiP 123]2. -I r Il'.f
fv[dip --

2 - tz2 -Tr-{(I-;3)-2}- ,

. d -I Tr {[Hl~d.1;3r }
MID -

2 - tf-r-r{-U-:3-)2-}- ,

-2 Tr{[HdiP I23][Hind I23
]}

Mintetf Il ·.f Il' x
e - -------r---r---

2 - t1 Trl(I;3)2

Lembramos que no calculo do segundo momenta somente deve ser considerada a

parte secular dos hamiltonianos. Em outras palavras, contribuirao apenas os termos que comutam
com 0 hamiloniano Zeeman nao perturbado.

Vamos nos deter urn momenta para considerar 0 caso da raia central do Cu(2).
Devido a existencia de dois is6t.opos de cobre (63CUe 65CU)e os efeitos de quadrupolo, e muito

pouco provavel que dois Cu(2) possuam uma mesma configura~ao de outros Cu(2) vizinhos.
Como con sequencia hi uma grande distribui~ao de energias Zeeman entre os Cu(2) da linha de

.ressonancia central, 0 que significa que ela e muito inomogenea. Neste caso a contribui~ao ao
segundo momenta da parte transversal das intera~oes spin-spin, do tipo a;'/ (/1+ 12- + 1;/1-)/2,
sera fortemente suprimida, pois serio nio seculares27• Sendo assim, tanto para a intera~ao dipolar
direta como para a intera~io indireta, os termos de flip mutuo de spins nio devem ser
considerados no clilculo do segundo momento.

Tendo em vista a discussio acima os hamiltonianos dipolar e indireto ficam reduzidos

a'

dip _ ~ z 23 23 : _ (63 )2 {( 1- 3CM
2

Bij J}XII - L.-..b;j IzI Irj , onde blj - Y Ii 3 '

I<J rij

eX;: = La; 1;3/;3 , onde a; e dado pela eq. 3.2.1.7 ou 3.2.1.10.

Calculados os tra~os dos comutadores envolvidos no segundo momenta 0 resultado

finalquedesejamose

(J;J-2
= a( 63CU) (63y2 lif !{L a:k+ Lf!;k + 2L a;J3ik} , 3.2.2.3.

8 k k k

onde a(63Cu) = 0.691 e a abundancia deste isbtopo do cobre e 0 fator 1/8 provem dos tra~os dos
comutadores. Os tres termos entr~ parenteses sio, respectivamente, a contribui~io indireta,

dipolar e de interferencia onde definimos al) ,PI) = at) . btj /( 63 y Iir .



o caculo da contribui~ao dipolar pura e muito simples de ser feito uma vez que os
parametros cristalinos SaD bem conhecidos,

(T, r = [0 691l
li

' L(1-':' BoO ). 1X 10'S-l (lms -'). 3.2.24.
g dip 8· r.

I 01

Este valor e da ordem de 100 vezes inferior ao valor experimental de (T2g)-2.

Vimos nos item 3.2.1 e 3.2.2 que 0 segundo momenta esta diretamente relacionado
ao acoplamento spin-spin indireto, que e proporcional a uma somatoria de X'( q) sobre a zona de
Brillouin.

o nosso objetivo sera adotar urn modelo teorico para X'( q), coerente com os
resultados da tecnica de neutrons, e calcular 0 segundo momenta atraves da eq. 3.2.2.3. Desta
forma poderemos estimar X(QAF) (em unidades absolutas) a partir dos valores experimentais de

(T2g)-1.

Qual 0 modelo apropriado para x'(q)? A DIN tem acesso direto a x'(q, OJ) proximo

a q = QAF' No contexto da aproximalj:ao RPA (no apemce 1 0 leitor encontrani algumas
consideralj:oes teoricas a respeito da suceptibilidade dinimica e da aproximalj:ao RPA) e no limite
de baixas energias
X"(q, OJ) X'(q) X'(QAF) t-1(q;)

= =
f4F (q) rAF t(q;)

Na equalj:ao acima x'(QAF) e a susceptibilidade da sub-rede ("staggered
susceptibility"), rAFe a frequencia caracteristica de flutualj:ao AF dos spins eletronicos, e ~ e 0

comprimento de correlalj:ao, ou seja a distincia de alcance das correlalj:oes AF. rAFe ~ pedem ser
medidos diretamente atraves da DIN, mas x'(QAF) e obtido, via relacao de Kramers-Kronig, em

~dades arbitnirias.
Na revisio dos resultados de neutrons de Rossat-Mignot e col. ressaltamos que a

dependincia em q obsetVada (a mais altas temperaturas) e bem reproduzida por uma gaussiana,
'(Q) ~l !';I

l

( )
OJ X AF - -'-

X" q, OJ = ----e 2 •

r,4F

Da expressio acima chegamos finalmente ao modelo que procuflivamos,
~l 1.;11

X(q)=x(QAF)e--2- , q=q-QAF' 3.2.3.3.

Chamamos a atenlj:ao do leitor para 0 fato de que, a rigor, 0 ~ correto a ser
considerado e (;/.J2) pois X'(q) oc~t-2(;q) (eq.3.2.3.1).

Destacamos na revisio dos resultados de neutrons (cap. 4, selj:ao 1.2) que L\q, a

largura a meia altura, era independente tanto da temperatura como da energia. Usando 0 valor
experimental L\q = 0.2 (u.r.r.=unidades reduzidas de rede: 1 = 27t/a) medido pela DIN no nosso



cristal2 (x=O.92), obtemos ;/a = 1.325. De agora em diante usaremos ; no lugar de ;/a e q em
unidades de 11a.

Uma vez que possuimos urn modelo teanco para X'(q), podemos calcular a
susceptibilidade estatica nao local x'(r,r'). Esta ultima e dada pela transformada de Fourier inversa
da primeira,

TF{f(x)} == F(q) = f:f(x) e-iq:t

TF-l{F(q)}==f(x)=_l J<Xl F(q)eiq:t
2 Tr -<Xl

Obtemos assim,
() l(r_r')1

2

X'(r, r') = x' Q4F eiQq{r-r') e -~ 3.2.3.5.
2Tr ~2

A susceptibilidade estatica nio local acima e decrescente com a distancia e oscilante
devido ao termo eiQAP {r-r').

Inserindo 0 model9 de x'(r,r') na expressio da constante de acoplamento spin-spin
indireto (eq. 3.2.1.7), obtem-se

A:<t»('i ,rj) +

AcBI: <t»(lj ,rj + ~) + AcBI:.<t»(lj+ ~' ,rj) +
Il. Il.'

B2 I: <t»('i + ~' ,rj + ~)
Il. ,Il.'

onde <t>(lj, r
j
) = eiQq{'l-r:t) e-('l-rj)/2f e ~(~') sio os smos vizinhos proximos do smo iU).

Com <Xij acima podemos calcular 0 segundo momenta dado pela eq. 3.2.2.3.

Efetuadas as somatorias sobre a rede

(1; t2 = a( 63CU) {(X'(QAF »)2 A + (X'(QAF ») B + C } . 3.2.4.2 .
. g 2tr;2 2trf

Os fatores A, B e C resultam, respectivamente, das contribui~oes indireta, dipolar e
de interferencia:

( 63 y2 Ii) 2
2 ( 63 y2 Ii) 2

( 63 y2 Ii) 2
2

A=--I:(aiJ ,B=--I:(a,jp,Je C=--I:(Pij) .3.2.4.3.
8 j 4 j 8 j

Altemativamente, poderiamos fazer 0 mesmo calculo no espa~o reciproco (espa~o-q)

usando a expressio de aij em fun~io de X'(q) (eq. 3.2.1.10.). Este desenvolvimento foi adotado
por Takigawa28 e Thelen e Pines29 eo reproduzimos no apendice 2. De fato, calcu1ando X'(QAF)



no espa~o direto e reciproco e obtivemos 0 mesmo valor (considerando-se apenas a contribui9iio

indireta).

o procedimento para extrair X'(QAF)e simples:

© Fixamos ~/a = 1.325 /12 em fun~ao do modelo gaussiano de X'(q) e dos resultados de DIN

sobre 0 cristal2 (assumimos 0 mesmo valor para 0 cristaI3).

(j) Ca1culamos numericamente os fatores A, Bee efetuando as somat6rias pertinentes sobre a

rede ate que os valores convitjam (5 parametros de rede a e suficiente).

Q) Para cada valor experimental de T2iT) resolvemos a equa~io 3.2.4.2. e extraimos X'(QAF,T).
OS resultados desta analise vao ser apresentados agora. Na figura 8.a esta graficado

X'(QAF)em fun~ao do comprimento de correla~ao, calculado para 0 crista12 (x=O.92) a T=200K
Observamos que considerar-se apenas a contribui~iio da intera~iio indireta ao segundo momenta e
uma excelente aproxima~io, como ja era esperado. Para se ter uma ideia da grandeza relativa dos

os parametros A e B, eles sio graficados na figura 8.b como funCiiode ~/a .

35
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~ -rP '2:I:f1 e-
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0 2 3

~/a

Considerando apenas 0 termo em A na eq. 3.2.4.2, ou seja, somente a contribuiyao
indireta, a dependencia em temperatura de X'(QAF) foi calculada para os cristais 2 e 3 e os
resultados sao mostrados na figura 9. Note que foi suposto que ~q = 0.2, medido para 0 crista12,
tambem era valido para a amostra 3. Nestes mesmos cristais a comparayio entre X'(QAF) e X'(O),
extraido do DHM do 89Y, nos permitiu estimar 0 fator de aumento de Stoner, X'(QAF)/X,'(O). Esta



compara9ao esta resumida na tabela 1. Encontramos, para ambos os cristais, que 0 [ator de
Stoner e da ordem de 10, sendo urn pouco maior e mais dependente em T no cristal 2,
ligeiramente subdopado.

I
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0- 0° 0 ° 0
0- 0

~
0 ° 0

0
0 0

0

~110

. ...•
~ i~ 5

b 0 Cristal2 (x=O.92 )...
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0 , ,
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Tabela 1 - Compara~io entre z'(0) e z'(QAF) (dados em 10-4 emu/mol do Cu(2).

z'(0)

z'(QAF)

z'(QAF)
z'(0)

0.72 (0.72)

10.3 (11.8)

14 (16)

0.72 (0.72)

11.3 (13.1)

16 (18)

0.62 (0.45)

13.0 (16.0)

21 (35)

Imai e co13° fizeram este mesmo tipo de anlllise para uma amostra de x=0.9. E
interessante que os seus resultados de TIe T2 superpoem-se quase perfeitamente aos do nosso
cristal 3, que, no entanto, sao bem mais detalhados. A principal diferen~a entre nossa anlllise e a



que lmai e co1. fizeram e que eles consideraram. aIem da gausslana, uma contribui~ao

independente de q para X'(q). 0 fator de Stoner por eles obtido foi semelhante ao nosso, de 10-20
para ~/a = 1-2. Reeentemente, Takigawa28 fez este tipo de estudo para uma amostra de x=0.64,

obtendo urn fator de Stoner bem mais elevado, da ordem de 100. Embora Takigawa eonsidere
como modelo uma Lorentziana, e nao uma gaussiana, isto que altera poueo os resultados. 0

importante e que a amostra x=0.64, da fase "60K", e mais magnetiea que as amostras da fase

"90K", resultando num fator de Stoner maior.

3.3. Analise Conjunta de 63 (T2g) -1 e 63 (T1T)-1

3.3.1. Deter.minaqao de fAP e 0 Gap de Spin

Uma vez que possuimos urn rnodelo para X"(q,ro) e obtivemos x'(QAF)' podemos
completar as informaeroes sobre as flutuaeroes magnetic as calculando a energia caracteristica das

flutuaeroes antiferromagneticas, rAF'

Segundo 0 modelo RPA
x"(QAF' cu) X'{q)~------ 3.3.1.1.

cu r(q)

'( ) _ X' (Q.4F ) _ '(Q ) f-l( j: )

X q - [I _ J(q)Xo' (q)] - X AF ~ q 3.3.1.2.

e r(q) = r(QAF) [l-J(q)~(q)] = r(QAF) f(qq)
A dependencia em q vem do fator [1 - J ~] = f (; q) . Em funerio dos resultados

da DIN adotamos como modelo uma gaussiana centrada a q = QAF' de modo que

[ ]
-2 f-2 (j: ) [r (I q - QAF1

2

)]I-J ~ = ~q =exp - 2' 3.3.1.3.

Portanto, 0 fator f-l(qq) amplifica X'(q) a q = QAF e 0 inverso dele suprime a

frequencia r(q) no mesmo vetor de onda.
A taxa de relaxa~io spin-rede esta relacionada II X"(q,co) atraves da formula de

Moriya (veja cap 2, seerio 3.2 e cap. 4, se~io 2.3)

63(T. T)-l = 63y2 kB ""'IG ( )12 _X_"(_q_,OJ_o_) .
1 lie 2 2 £..J !Ie q 3.3.1.4 ..

J.JB q OJo

Uma vez queja determinamos x'(QAF) a partir de (T2J-l, extendendo a analise, dentro
do modelo gaussiano e da aproxima~io RPA, podemos determinar r(QAF) a partir dos resultados

experimentais de (T 1T)-l. Neste contexto
63.;1. k '(Q ) ~21q12

63(~ T)I~el= 2' 2B LlqJq)12
X r AF e--2- . 3.3.1.5.

J.JB q AF



Na equa~iio acima ;/a e {2 vezes maior (~ ;/a = 1.325) do que no calculo de
x'(QAF)' porque tambem estamos considerando a dependencia em q de f(q).

Passando a somat6ria da equa~ao acima a uma integral calculamos numericamente a

frequencia caracteristica

r = 63/kB 63(T.T) _1 flrflrlG( )12 x'(Q4F)e-';'2
i
t' d d . 3316

.IF 2 2 Ie 2.C q N qx qy ....
J-LB Jr 00 A

Para cada temperatura utilizamos 0 valor experimental de (T 1Tt1 e 0 valor calculado de X'(QAF).

aS resultados desta analise para os cristais 2 e 3 estao graficados na figura 10.

o CristJI2 (x=O.92)
o Cristal3 ( 19).94)
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o
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,
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Figura 10 - rAF calculado para os cristais 2 e 3. A linha reta indica 0 valor experimental de rAF

determinado diretamente pela DIN no cristal 2.

Observamos na figura 10 que 0 comportamento de rAF a mais ahas temperaturas e
semelhante em ambos os cristais, sendo aproximadamente constante em temperatura. Nesta faixa
de temperatura os valores absolutos que encontramos estio em excelente acordo com 0 valor rAF

= 30meV obtido, independentemente, pela tecnica de neutrons. Para 0 cristal 3, conforme a
temperatura abaixa, notamos que r AF desvia um pouco da linearidade, mas e somente aTe que
ocorre um brusco aumento devido ao gap supercondutor. E importante ressaltar que nio estamos
medindo 0 gap mas sim constatando que as flutua~oes AF sio afetadas pela supercondutividade.
Este comportamento contrasta com 0 do cristal 2, no qual rAF come~a a crescer lentamente desde
T*== 150 » Tc' Isto indica que, na amostra ligeiramente sub-dopada, uma mudan~a de regime na

dinimica dos spins eletronicos esta ocorrendo acima da transi~io supercondutora.
o aumento de rAF abaixo de T* corresponde a uma diminui~io do



,. X"(QtF'W,,) i(QIF)
1m = ( ) 3.3.1.7.

(Un -;0 Wn r Q~F

A evolu9ao a haixas temperaturas de x" (Q4F ,wJIwn resulta da transferencia de excita90es

magneticas de haixas energias para mais altas energias. Este fenomeno e conhecido como a

ahertura pseudo-gap de spin (ou gap de spin).
Resumindo, a partir da analise conjunta de (T\T)-I e T2g-1 concluimos que urn gap de

spin se abre abaixo de T* == 150K no cristal 2, contrastando com cristal 3, para 0 qual 0 gap se
ahre a 1* = Te. Como foi discutido na revisao dos resultados da DIN, a ahertura de um gap de

spin acima de Ie foi evidenciada tando para 0 cristal 2 como para outras amostras sub-dopadas.
Finalmente, ressaltamos que para extrair uma conclusao sobre a abertura do pseudo gap de
spin, exclusivamente atraves da RMN, e imperativo analisar conjuntamente (T1T)-1 e T2g -1 do
cobre planar.

Resumindo a analise anterior, a RMN sobre 0 sitio do Cu(2) foi interpretada em
termos de urn modelo coerente com os resultados da DIN. Os resultados quantitativos desta

analise concordam com a tecnica de neutrons: urn gap de spin se abre abaixo de T* == 150K no

cristal2 e rAF == 30meV (T > T*).° nosso cristal 3 tem Te = 93~ que e 0 maximo para a familia dos YBCO,
correspondendo entao Ii dopagem atima. ° cristal 2 e ligeiramente subdopado e, ao nosso
conhecimento, e a Unica amostra pertencente Ii fase "90K" na qual foi obsetvada urn gap de spin
acima de Te. A abertura de urn pseudo gap de spin acima de Te foi obsetvada em diversas
amostras subdopadas de YBCO (ver revisao de neutrons no cap 4, se~ao 1.2). Mostramos,
atraves da compara~ao entre (T1 T)-l e T2g-1 no cristal 3, que 0 gap de spin ja nao se abre acima
de Te para a dopagenm 6tima e superior a esta.

A situa~ao sobre outros sistemas lITCS e bem menos clara em fun~ao da carencia de
dados das tecnicas de neutrons e RMN. No LSCO, que tambem apresenta os regimes sub e
sobre-dopados, a abertura do gap de spin nao nunca foi evidenciada, nem por nenutrons nem por
RMN.

As familias do Bi e do 11 sao diferentes dos YBCO e dos LSCO em dois aspectos:
1) a possibilidade de variar 0 nfunero de planos de Cu02 de 1 a 3 com 0 consequente aurnento de
Te ; e 2) sao consideradas como exclusivamente sobredopadas pois Te diminui com 0 aurnento da
dopagem Estudos de 63(T1T)-1 no Bi:zSr2Ca:zCU:zOgevidenciaram a mudan~a de urn regime de gap
de spin a urn regime sem gap de spin quando a dopagem do sistema foi aurnentada31. No sistema
Tl:zBa2CuOy, 63(T1T)"1 apresenta urn maximo acima de Te como se houvesse urn gap de spin32.

No entanto, recentemente foram feitas medidas de T2g-1 e 0 comportamento obsetvado foi
basicamente 0 mesmo de 63(T IT)"l, indicando que na realidade nao ha a abertura de urn gap de
spin acima de Te33.



A principal diferen~a entre estes dois rnateriais e que 0 Bi2222 tern dois pIanos de
CuO" enquanto que 0 ~Ba2CuOv tern apenas urn. Uma conclusao parcial seria associar a.. .

ocorrencia do gap de spin acima de Ic exclusivamente com os sistemas bi-planares subdopados,
tais como os YBCuO e 0 Bi2222. Esta sugestiio foi feita pela primeira vez nurn modelo teorico
proposto por Millis e Monien20. Mais recentemente, Ubbens e Lee21 tambem propuseram uma
teoria onde 0 regime de gap de spin so ocorreria nos lITCS bi-planares. No capitulo sobre as .
excita~oes magneticas vimos que diversas teorias propoern a existencia de urn regime de gap de
spin no estado normal dos lITCS.

Vma outra perspectiva na investiga~iiodo regime de gap de spin tern sido oferecida
pelo estudo de subStitui~oesnos YBCO. Urn dos primeiros estudos de RMN relevante neste
sentido foi realizado no YB~Cu307 com Pr substituindo 0 Y 34. A substiui~ao de Pr induz uma
dnistica rnudan~a no comportarnento de 63(T1T)-l, que passa a apresentar urn maximo acima de
Tc' tipico do regime de gap de spin. A susceptibilidade de spin revelada pelo 63~ passa a

decrescer mais acentuadamante com T na medida em que aurnenta 0 conteudo de Pr. E claro que
para assegurar-se que urn gap de spin esta de fato se abrindo acima de Tc deveria-se medir
tambem 63(T2g)-1.

Dutra substitui~ao interessante e a do Zn no lugar do Cu, pois, ha indicios de que ela
ocorre preferencialmento nos cobres planares, afetando diretamente a unidade central dos HTCS.
Estes sitemas vem sendo estudados regularmente pela RMN3S,36 e, mais recentemente, tambem
por neutrons37. Entretanto, os resultados da RMN mais interessantes sao os de Zheng e COP8, no

YBa2Cu408, no qual eles observaram a supressao do gap de spin nas amostras dopadas com Zn.
Isto e claramente indicado pelo crescimento continuo de 63(T1T)-l de ambiente ate Tc' °
interessante e que, nas mesmas amostras onde 0 gap de spiti foi suprimido, nenhuma mudan~a no
comportamento da susceptibilidade estatica a q=O foi notada, pois, 63Kmmanteve-se inalterado
com a dopagem Note que e mais evidente assegurar que urn gap de spin nao ocorre do que 0

contrario. Se 63(T1T)-l cresce continuamente ate Tc nao ha, seguramente, gap de spin, por outra
lado, se 63(T1T)-l apresenta urn maximo acima de Tee necesslirio que se compare 63(T1T)-l com
T2g-1 para concluir sobre a ~bertura do gap de spin. Os resultados de Zheng mostram que a
abertura, ou nao, do gap de spin a QAF nao se reflete em mudan~as na susceptibilidade estatica
(X'(O», ou: seja, a dinimica a q=QAF seria independente da dinimica a q=O. Resumindo, estes
resultados sao muito importantes sob dois aspectos: 1°) a substitui~ao do Cu por Zn ahera
fundamentalmente a dinimica dos spins nos planos de Cu02 (T c tambem e bastante afetado); e

2°) ha urn desacoplamento do que ocorre em diferentes regioes da zona de Brillouin (0 gap de
spin nao se abriria uniformente para todo q).

Concluindo, tudo indica que 0 regime de gap de spin observado em sistemas HTCS
sub-dopados esta intimamente ligado a presen~a de bi-planos de Cu02. Para esclarecer este ponto
as pesquisas futuras da RMN deverao se voltar aos sistemas de urn e tres planos de Cu02.



Ressalte-se que a ocorrencia do gap de spin e uma diferen9a stltil entre os sistemas HTeS, e

talvez nao por coincidencia os maiores T, ocorrem em sistemas de multiplos planos.

3.4. Calculo da TRSR sobre os Sitios do
6JCu ( 2 ) 170 (2 , 3 ) e do 89y.

o modelo que desenvolvemos para X" foi baseado nos resultados da DIN e na RMN

do Cu(2). Queremos agora, com este modelo e dentro do celllirio proposto pelo hamiltoniano de

Mila-Rice. calcular teoricamente as taxas de relaxa~ao dos nucleos do 63CU(2), 170(2,3) e do 89y'

As taxas de relaxa~ao sao calculadas segundo a formula de Moriya (cap. 2, se~ao 3.2)
k 63.17,89 2 "( )

63,17,89( )-1 = B r '" 163.17,89 ()12 _X_q_,OJ_"_T1 T 2 LJ { q ,
c 2)J.B q OJ

II

onde os fatores de forma segundo 0 modelo de Mila-Rice (cap 4, se~ao 2.3) SaD

163G c(q W = [A.L +2 B( cos qx +cos qJ] 2

1
17 Gc(q W = (e; + e;) [1+ H1+ cos qx a) ( 1+ cos qy b)]
189Gc(qW =4(2D~)(I+cosqx a) (l+cosqy b)
Ao calcular as TRSR procederemos como no modelo MMP, decompondo X" em duas

contribui90es: X"AFdas flutua90es AF e X"QPdas quase particulas. No limite ro~O
xQAq,m) = X'(O,O)

m fo

X:;F(q,m) = X'(QAF'O) e _~[(q._,..)l+(qy_,..)lJ

m fAF

X"AFacima e nosso modelo gaussiano (ele e bi-dimensional pois assumimos que os bi-
pIanos de Cu02 nao estao correlacionados). Para 0 cristal2 (x=0.92) as medidas da DIN fixaram
o comprimento de correla9ao ~a=1.325, independente da temperatura. Das analises de 89K,
63(T2J-1 e 63(T1T)-1 extraimos, respectivamente, '1.'(0,0), X'(QAF,O)e fAF , restando apenas a
determinar fo para que completar os parametros do modelo. Com as eqs. 3.4.1-3 calcularemos

entao as taxas de relaxa9ao.

Foi ressaltado anteriormente que para 0 sitio do 170(2,3) a rela9ao KT1T = cte
(Korringa modificada) e muito bem obedecida no regime sub-dopado13.39.40. Por outro lado, e
dificil distinguir entre esta lei de Korringa modificada e a propria lei de Korrinda no regime sobre-
dopad040. Quanto ao sitio do Y, nossos resultados no cristal 2 e os dos grupo de Takigawa16 e
Alloull7, nao deixam dilvidas quanto ao desvio da rela9ao KT 1T = cte, a mais ahas temperaturas.

Segundo 0 modelo MMP, a lei empirica KT 1T = cte seria consequencia da filtragem
perfeita das flutua90es AF pelo fator de forma do sitio 0(2,3). 0 problema e que esta filtragem



deveria ser melhor ainda sobre 0 sitio do Y, visto que 0 seu fator de fonna e ainda mais

restringente as t1utua~oes AF. Por que entao a rela~ao KT 1T nao e bem verificada para 0 Y?

Existe uma contribui9ao dipolar a relaxa9ao do Y que e desprezada no hamiltoniano

de Mila e Rice, mas que poderia ser significativa diante de D pequeno. Porem, ao compararmos

as TRSR do 170(2,3) e do 89y concluimos que a contribui9ao dipolar nao seria importante para

explicar a razao entre as duas taxas. No entanto, temos que considerar a hip6tese de que 0 desvio

com rela9ao a KT 1T = ete para 0 sitio do Y possa vir da contribui93.0 dipolar.

Se consideramos 0 acoplamento dipolar entre 0 Y e os cobres vizinhos pr6ximos, 0

fator de fonna para HJ/c passa a ser dado por

[

eos2 q, c· [D2 eos2 ~ eos2 ~ +D2 sin2 ~ sin2 ~] +]
\

()
1

2 2 ab 2 2 d I 2 2
89 A q = 64

c D2 sin2 q, c" [eos2 !1!. sin2 ~ + sin2 !1!. cos2 ~] ,
d2 2 2 2 2 2

onde c· e a distancia entre os dois pIanos de Cu02 adjacentes e as constantes hiperfinas sao

Dab = 4.2 kOe (deduzida da comparacriio entre 89Ke 17K)e as constantes dipolares (calculadas a
partir dos parametros cristalinos) Dd1= 0.301 kOe e Dd2= 0.237 kOe.

o fator de forma dipolar admite as flutuacroes AF devido aos termos sin2qx.
Entretanto, 0 acoplamento intra-biplanos tambem pode ter urn papel importante, pois, 0 termo
cos2qz contribuiria para filtrar as flutuacroes AF. Contudo resta 0 termo em Dd2 que deve
contribuir sempre, quer os bi-planos estejam ou niio correlacionados.

Pen sando em termos do modelo MMP e da filtragem perfeita das contribui~oes AF
que ocorreria para 0 0(2,3),

17(T T)-I _ /. %~p(q,Q)) _ %'(O,O)}
1 I - 1m - 17( )-1 1

",-+0 Q) r ~ K T T ex: -
q-+O 0 I . r

17K ex: %'(0,0) 0

Ou, seja tudo se passa como se 0 tempo de correla~iio 'to= lIr 0 fosse independente
da temperatura. Uma forma de estimar I'0 para 0 nosso cristal 2 e supor que a filtragem e muito
boa para 0 sitio do Y abaixo de 200K Desta forma determinamos ro = 75 meV para 0 cristal2 a
T = 200K Fazendo 0 mesmo calculo para 0 cristal 1 (x=0.5) partindo do 0(2,3) encontramos
I'0 = 88 meV, enquanto que a partir do Y encontramos urn valor ligeiramente inferior
fo = 80 meV (ambos calculados para T = 200K). Note que fo niio varia muito de uma amostra
para a outra, embora 0 cristal 1 perten~a a fase 160K" e 0 cristal 2 a fase 190K". Tambem
podemos comparar nossos valores com fo = 82 meV calculado por Walstedt41 para 0 s~stema
La1.8SSr_.olSCu04'Enfim, fo parece niio variar com a dopagem

Note que 0 valor de fo calculado acima e subestimado, pois ao calculi-lo estamos

negligenciando a contribui~iio de X"AF' Outra altemativa para determinar foe considerarmos a
expressiio completa X" = X"AF + X"QP' Com as eqs. 3.4.1-3 calcula-se 89(T1T)-1 e exige-se que ele
seja igual ao valor experimental. Fazendo este calculo para T = 200K encontramos



Capitulo 7.

[0 = 108.5 meV, Este valor por sua vez e super-estimado porque usamos X';\f/[AF determinado
negligenciando X"QP'

o problema de termos x'AF/f AF superestimado perturbaria significativamente as TRSR

calculadas teoricamente. Para contomar este problema, usando [0 =108.5 meV, calculamos
ii3(T 1T)-1 a T = 200K e introduzimos urn fator de normaliza9iio N sobre a contribui9ao AF, Para
restituir 0 valor experimental de 63(T1T)-1 a T = 200K foi encontrado N = 0.756, que sera usado
para todos os calculos que se seguem.

Por fim, escolhemos usar fo = 92 meV, que e 0 valor medio dos valores super e
subestimados.

Com todos os parametros do modelo de X" determinados, calculamos teoricamente
(T1T)-1 para os sitios do 63CU(2), 170(2,3) e 89y no crista12, e os resultados estao apresentados
na figura 11.
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Figura 11 - Comparayao entre os resultados te6ricos e experimentais de (T 1T)-I no cristal 2
(x=O.92): a) para 0 sitio do Cu(2), b) para os sitios de Y e 0(2,3). Em c) a razao te6rica R17/89e
comparada com a faixa onde se encontram os resultados experimentais.
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Para 0 sitio do Cu( 2) (figura 11.a) a teoria reproduz muito bem os resultados

experimentais~ como era esperado, uma vez que os panimetros do modelo partiram destes

mesmos resultados. A abertura do pseudo gap de spin a 1* = 150K e respons8vel pelo gradual

decrescimo de ('1( T 1Tt 1 abaixo desta temperatura.

Quanto ao Y a teoria restitui valores de 89(T1T)-1 bem proximos da expenenCla.

Pore~ uma inspe~iio cuidadosa da figura 11.b permite constatar que a dependeneia em

temperatura difere entre os resultados tearieo e experimental. A teoria apresenta urn

eomportamento bem mais proximo de 89Kc (T) (ou seja, Xo.c (T)) do que e observado na

realidade.

Embora nao tenhamos os resultados experimentais sobre 0 oxigemo para este crista~

os resultados calculados teoricamente san bastante instrutivos. Em primeiro lugar, observamos

que a dependeneia em temperatura de 17(T1T)"1 apresenta uma clara semelhan~a com 0
comportamento de 63(T1T)"l. Isto so foi observado numa amostra perfeitamente oxigenada (com
x=1.0, sobre-dopada), 0 cristal 5 [veja tambem refs. 24,40]. Dutro problema e que os valores

encontrados para 17(T1T)-l sao superiores aos valores esperados, como e evidenciado na figura
11.c, onde graficamos R17/89 teorico. Encontramos valores de R17/89 bem superiores aos valores
experimentais (resultados desta tese para 0 cristal x=0.5 e de Takigawa para x=0.63 e x=1.0),

pois a teoria fomece 17(T1T)-1aurnentado de urn fator da ordem de 2 com relayao aos resultados
experimentais esperados. Ebastante claro que 0 fator de forma do 0(2,3) nao filtra
suficientemente as flutuayoes AF ocasionando este problema.

A incapacidade de explicar 0 comportamento de' 17(T1T)"l atraves do modelo de Mila-
Rice foi ressaltada recentemente por Horvatic e col.[ref. 40], no caso dos YBCO, e Walstedt e
col. [ref. 41], para 0 caso dos LSCO. A analise que acabamos de fazer reforya este problema e a
conclusao de que 0 hamiltoniano de Mila-Rice nao da conta da dinimica dos sitios do Y e do
0(2,3). Questinamos entao a hipotese inicial de que a relaxayao de todos 0 nucleos, inclusive 0

oxigenio, seria promovida apellllS pelas flutuayoes do spins do cobre. Este cenario, de urn imico
fluido de spin, quando colocado de forma coerente com os resultados da DIN, tem grandes
dificuldades em explicar a relaxayao spin-rede do Y e do 0(2,3).

Para explicar a relaxayao do oxigenio parece inevitavel invocar mais urn grau de
liberdade, associado exclusivamente aos oxigenios. Barriquand e col.42propuseram 0 movimento
dos singletos de Zhang e Rice como os responsaveis por urn mecanismo de relaxayao adicional.
Analisando a anisotropia de 17(T1T)-1Horvatic e col.[ref. 40] sugeriram a possibilidade de uma
contribuiyao adicional a relaxayao do oxigenio, proveniente de quase-particulas sem spin numa
banda p (dando origem a uma relaxayao exclusivamente orbital).

Para reconciliar a teoria com a experiencia podemos invocar uma dependencia em

temperatura de [0 de modo que 0 aumento das flutuayoes AF quando T decresce seria
compensado pela diminuiyao da contribuiyao das Qp43. Para urn liquido de Fermi [0 - EF / fz

- 1 / 1i D(EF), entao a dependencia em T de [0 seria, possivelmente, atribuida as singularidades da



densidade de estados, D(EF). 0 interessante e que desta forma recuperariamos a rela~ao de

Korringa para a contribui~ao das quase-particulas, pois fo oc 1 / X(O,O).
Outra dire9ao, sugerida por Takigawa [ref 28], seria que urn gap de spin uniforme em

q estaria se abrindo desde mais altas temperaturas. Representando a dependencia com a

temperatura e com a energia do gap por uma fun9ao j(T,ro), independente de q, a dinimica de

baixas energias seria dada por .

X"{q ,w) == f(T ,w) X~ [1 + fJ g(q~)]. 3.4.2.1.
OJ [0

o problema deste cenario e que ele vai contra os resultados de Zheng e col. [ref 38]

nos compostos com Zn substituindo 0 Cu.

Concluindo, os resultados da RMN sobre 0 Cu(2) foram explicados de forma

coerente com os resultados da DIN, assumindo urn modelo gaussiano de X"AF'com; constante

em temperatura, e a abertura de urn gap abaixo de r. Por outro lado, 0 mesmo cenario nlio

explica satisfatoriamnte 0 comportamento das TRSR do Y e, principalmento, do 0(2,3). Duas

altemativas SaDpropostas dentro de uma abordagem fenomenologica: [0 pode depender de T, ou
o celllirio de urn so fluido de spin e insuficiente e 0 hamiltoniano de Mila-Rice nao e completo
para descrever os resultados da RMN.

4. CONSIDERACOES FINAlS:
UNA VISAO UNIFlCADA DOS RESULTADOS DA RHN.

As amostras que estudamos pertencem a regiio supercondutora do diagrama de fase

dos YBCO. Classmcamos as amostras segundo a dopagem (0) como sub-dopadas se dTjdo > 0 e
sobre-dopadas quando dTjdo < O. Na concentra~io para a qual se da a passagem de urn regime
ao outro Tee maximo e a dopagem e dita otima. Sendo assim.:
(j) 0 cristall (x=O.5 e Tc=48K) e sub-dopado,
(2) 0 cristal2 (x=O.92 e Tc=90) e ligeiramente sub-dopado,
(3) 0 cristal3 (x=O.94 e Tc=93K) e otimamente dopado, e
@ os cristais 4 e 5 (x=l.O, Tc=91 e 89K, respecivamente) sao sobre-dopados.

Os nossos resultados da RMN dos sitios do Cu(2), 0(2,3) e Y permitiram obter uma

informa~io bastante completa da susceptibilidade dinimica nos YB~C~06+x44,4S. Vamos agora
destacar quais sao as caracteristicas fundamentais evidenciadas pela RMN segundo 0 regime de

dopagem da amostra.
Come~ando pelo regime sub-dopado (figura 12), vimos que a susceptibilidade estatica

de spin, sensoriada por nK(T), decresce continuamente quando T diminui desde uma temperatura
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Tm, passagendo por TI.: sem mudan~as significativas, As taxas de relaxa~ao spin-rede do Y e do
0(2,3), expressas como (T1T)-I, tern aproximadamente 0 mesmo comportamento que 0

deslocamento hiperfino magnetico. Para 0 sitio do 0(2,3) a lei de Korringa modificada
KT1T = cte e muito bem verificada. No sitio do Cu(2) 0 comportamento de (T1T)-1e muito
diferente, crescendo quando T decresce, desde ambiente ate uma temperatura T*, abaixo da qual
passa a decrescer suavemente. 0 decrescimo de X(O,O)e explicado por diversas abordagens
teoricas como consequencia da abertura de urn gap de spin it temperatura Tm 20,21,46,47,4B,49,50. A
anomalia do (T1T)-I do Cu(2) e devida a estrutura em q de X"(q,ro), que e aumentada no vetor de
onda AF (q = QAF = (1t/a,1tIb». Se esta anomalia e simplesmente consequencia de efeitos da
superficie de Fermi ou da presen9a da persistencia de correla90es AF e ainda objeto de
polemica51.
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Figura 12 - Resultados da RMN no cristal! (x=O.5): a) 17.89.63(T1T)-1 e b) 17,89K em fun9io da

temperatura. (IV/c). A linha pontilhada indica Tc.

m
o

0,00
3D

o decrescimo de 63(T 1T)-1 abaixo de r pode estar relacionado com a abertura de urn
pseudo-gap de spin a q=QAF, que promove a tranferencia das excita90es magneticas de baixas
energias para energias mais altas. Este fenemomeno e claramente visivel atraves dos resultados da

difusio ine18stica de neutrons, tendo sido observado no cristal 222,23 e em outras amostras
subdopadas de YBC()S2. Por outro lado, somente com a analise conjunta de 63(T 1T)-1 e 63(T 2J-1 e
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possivel evidenciar a abertura do gap de spin a partir da RMN53. No regime sub-dopado
63(T1T)-lj63(T2g)-1 e aproximadamente constante acima de 1*, desviando deste comportamento
quando 0 gap de spin se abre.
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Figura 13 - Resultados da RMN nas amostras da fase "90K" (cristais 2, 3, 4 e 5). Dependencia
em temperatura de: a) 63(TIT)-1 , b) 17,89(TIT)-I, c) 63(T:zJ-l e d) 89, 17K. 0 Tc das amostras e
indicado pela faixa tracejada (c-2: 90K, c-3: 93K e c-4(5) 89K). (IV/c)

Uma questio relevante e saber se 0 gap de spin se abre igualmente para todo q ou se
ha urn desacoplamento entre a dinimica de spin a q-o e q-QAF' A diferenljla entre 'fIll e T*, sugere
que esta wtima possibilidade e 0 que de fato esta ocorrendo.
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A passagem para 0 regime sobre-dopado ocorre na fase "90K" como mostram os
nossos resultados nos cristais 2, 3, 4 e 5 (veja figura 13). No regime sobre dopado, K(T) passa a
ser crescente a T decrescente, vindo a decrescer a 'fIll pouco superior, ou igual, a Tc (cristal 5).

As relaxa~oes do Y e do 0(2,3) seguem aproximadamente 0 comportamento de X(O,O), sao
constantes ou fracamente crescentes quando T decresce e descem a - Tc' E muito dificil
determinar para qual expoente n a rela~ao KnT1T = cte e melhor satisfeita no sitio do 0(2,3), se
n = 1, ou 2 como na lei de Korringa. Sobre 0 sitio do Cu(2), (T1T)-1 e continuamente crescente
quando T decresce ate TC' onde decai abruptamente. Isto indica que 0 gap de spin se abre junto
com a transi~ao supercondutora (=>r = Tc>.

Precisamente a dopagem otima (cristal 3) 0 comportamento e exatamente
intermedi8rio entre 0 que acabamos de ver para os regimes sub e sobre-dopado. 89Ke con stante
em temperatura e decresce suavemente abaixo de 'fIll = 140K A relaxa~ao spin-rede do Cu(2)
apresenta uma tendencia saturante entre 11OK e Tc' urn comportamento intermediario entre 0 que
foi verificado para os cristal 2 e 4 (figura 13.a). No entanto, 0 comportamento de 63(T2J-l e
qualitativamente 0 mesmo que 0 da mostra ligeiramente sub-dopada (cristal2), diferindo somente
quanta aos valores, que sao maiores quanta menos dopado e 0 composto. A interpreta~io de
63(T2J-lnos revela que 63(T2J-1ex: X'(QAF) e, portanto, quanto mais proxima da fase magnetica,

mais curto e T2g' Um fato interessante e que para a dopagem otima 0 gap de spin ja nao se abre
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mais acima de T-:(= 1*). Infelizmente. para 0 regime sobredopado, nao e possivel dizer com
seguran9a se 63(T1T)-1/63(T2g)-1 ou 63(T1T)-1/63(T2g)-2 e constante acima de Te (figura 14), como
sugere 0 modelo da desordem quintic a proposto por Sokol e Pines49. Ressaltemos, no entanto,
que a contribui~ao das quase particulas pode interferir numa analise deste tipo e 0 ideal seria
extrai-la para comparar somente a contribui~ao AF.

Dopagem Otlma => T c = maximo

'Regime
ISobre-Dopado !! Regime Sub-Dopado

L--_~ ~

~I 1I-(1-T-) ---I
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Figura 15 - Diagrama de fase do YB~Cl1:J06+x segundo os resultados da RMN. "[Ill e T* sao
definidos no texto.

Na figura 15 apresentamos urn diagrama de fase baseado nos nossos resultados da
RMN na familia dos YB~Cl1:J06+x(incluimos tambem a amostra x=0.64 de Takigawa). No estado
normal (T > Tc) dos compostos sub-dopados distinguimos duas linhas de "crossover". Em ordem
decrescente de temperatura a primeira e "[Ill, a temperatura abaixo da qual a susceptibilidade

estatica X(O,O)passa a ser decrescente, e a segunda e T*, a temperatura onde 0 pseudo-gap se
spin comeya a se abrir. Abaixo desta linha e a regiio chamada de gap de spin. Na parte sobre-
dopada do diagrama de fase as mudanyas de comportamento se passam na transiyao
supercondutora de modo que Tm=T*=TC' Para a dopagem otima encontramos que "[Ill> T*= TC'

o que preveem os modelos teoricos?



o diagrama de fase geral segundo 0 modelo t-J, num cenario de separa<;aode cargas

e de spin, apresenta muitas semelhan~as com os resultados que acabamos de descrever. Urn

modelo altemativo e 0 da desordem quantica [ref 49] segundo 0 qual 0 gap de spin se abriria

quando 0 sistema passa de urn regime quantico critico a urn regime quantico desordenado. No
regime sobre-dopado a desordem e muito grande e as excita90es magneticas seriam puramente

relaxativas (regime sobre-amortecido) persistindo havendo apenas 0 gap supercondutor.

Recentemente, Ubbens e Lee21 sugeriram que 0 responsavel pelo aparecimento do gap de spin no

regime sub-dopado dos sistemas com dois pIanos seria 0 acoplamento entre os bi-planos de
Cu02• As abordagens de Tanmoto, Kohno e Fukuyama50 e Stemmann, Pepin e Lavagna48,

partindo do modelo I-J, combinam correla<;oesAF e efeitos da superficie de Fermi num cemirio

onde carga e spin estao desacoplados (estado RVB). Destaco especialmente 0 trabalho de

Stemmann e col.48, que obtiveram notaveis progressos incluido os efeitos do acoplamento
supercondutor forte (estado pareado de simetria d). Eles encontram 63(T1T)-I,xJO,O), r e
rm == TRVBem fun-.:aoda dopagem, qualitativamente de acordo com 0 que acabamos de descrever.
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o conjunto dos nossos resultados levou ao estabelecimento de urn diagrama de fase,
segundo a RMN, para os YBa2Cu306+x' Foi revelada uma continua evolu~ao dos observaveis
estatico e dinamico do regime subdopado (dT/do >0) ao regime sobredopado (dT/do <0). A
principal caracteristica do regime sub-dopado e a abertura de urn gap de spin a T* > Te

contrastando com 0 regime sobre-dopado onde 0 gap se abre a Te. Para a composiyao
otimamente dopada (c-3) 0 comportamento e exatamente intermedilirioentre os dois regimes mas
mostramos que 0 gap de spin se abre a TC'

Um quadro bastante detalhado da fase normal dos YB~CU306+x supercondutores
emergiu deste trabalho e do conjunto dos resultados da RMN em materiais HTCS. 0 sistematico

estudo destes sistemas pela RMN aponta para diferenyas ate entiio ignoradas entre as
composiyoes com urn e dois pl8.l;l0SCu02• A mais notavel delas e a existencia do gap de spin nos
regime sub-dopado dos sistemas de bi-plano (como 0 YBCO), que niio e observada nos sistemas

mono-pIanos (como 0 LSCO). Tambem hi indicios de que, acima de Tc, as TRSR dependem da
intensidade do campo nos mono-pIanos, diferentemente do que observamos no YBCO bi-planar.
Sem duvida este e urn problema que motivara novos estudos nos quais a RMN ainda podera
contribuir muito.

Da comparayao entre a RMN e neutrons sobre 0 crista! 2 mostramos que as duas
tecnicas estiio em bom acordo quanto a dinimica dos nucleos de Cu(2). Todavia, os resultados
sobre os sitios do Y e, especialmente, do 0(2,3) nao sio explicados dentro do mesmo cenmo. 0
desacordo para 0 oxigemo e bastante intrigante, pois, as flutuayoes AF dos spin de cobre
deveriam contribuir muito efetivamente para a sua relaxayiio, em contradiyiio com a experiencia,
que indica a validade da relayao de Korringa modificada KT1T = cte. A explicayiio para este
problema ainda e uma questao em aberto.

A analise te6rica dos resultados nos levou a questionar 0 quadro onde os spins
quase-Iocalisados nos cobres planares seriam os Unicos responsaveis pela relaxayio dos oxigemos.
Vma contribuiyio exclusiva aos oxigemos parece ser necessaria para explicar a TRSR do 0(2,3).
Outra possibilidade e admitir ro crescente a temperatura decrescente, de tal forma que a
diminuiyio da contribuiyio das quases particuias compensaria 0 aurnento das tlutuayoes AF. Isto

significaria que ha urn desacoplamento entre a dinimica no centro e no extrema da zona de
Brillouin, como e sugerido pelo estudo dos compostos com Zn substituindo 0 Cu e pela diferenya
entre T* e Tm.

Dentre as direyoes das pesquisas futuras, acredito que a investigayio dos sistemas
nos quais ha a possibilidade de variar-se 0 niunero de planos recebera uma atenyio especial.



Alguns modelos te6ricos, inspirados na RMN e na DIN, sugerem que 0 acoplamento entre os
pIanos de Cu02 adjacentes pode ser importante para as propriedades anomalas do estado normal

dos HTCS e mesmo para a supercondutividade. Nao seria absurdo especular sobre urn papel
relevante do acoplamento entre pIanos para 0 alto TC' pois, afinaL os compostos com maior
numero de pIanos apresentam maiores Te. Dentre estes destaca-se a familia dos 6xidos de cobre

a base do Hg, 0 mais novo recordista de alto Tc .

Dutra dire9ao promissora' e 0 estudo dos sistemas com substitui90es, tal como a do

Cu por Zn, que tem sido bastante enriquecedor e por isto seria importante amplia-Io.

Evidentemente, urn desafio que permanece e 0 estudo do estado supercondutor, cujas

propriedades necessitamos compreender methor.
Por fun, lemhro que nas composi~oes mais fortemente dopadas as flutua90es

magneticas sao bastante suprimidas, tomando praticamente impossiveis as medidas de neutrons.
Por esta razio a RMN ganha importancia no estudo destes compostos, ainda muito pouco
estudados.

As questoes fundamentais "qual 0 papel do magnetismo?" e "qual 0 mecanismo que
leva a supercondutividade nos oxidos de cobre?" permanecem sem uma resposta definitiva,
apesar todo trabalho e esfor90 ja realizado. A RMN vem contribuindo junto com a DIN e outras
t6cnicas a tomar mais claro 0 complexo cenmo que envolve a supercondutividade a alto TC'

Acredito que muitos misterios ainda nao foram revelados e outros foram simplesmente
vislurnbrados. Todavia, 0 conjunto dos resultados da RMN, para 0 qual esta tese contribuiu,
constitui urn teste fundamental para qualquer modelo te6rico da dinimica de baixas energias nos
materiais mes.



CONSIDERACCES TECRICAS SOBRE X(Q,ro)

Supomos que a fun9ao de correla9ao dos spins eletronicos sem intera90es pode ser
escrita como

-[' t I

(SJ-q)Sa(q,t}) = (SJ-q)SJq)) e I ; 1.1.

onde [-1 eo tempo de relaxa~io eletronico.
o Teorema da Flutua~ao Dissipa~aol relaciona X" com a Transformada de Fourier

(TF) da fun~ao de relaxa~ao

j .-;9 (S.(-q)S.(q .1») dl = ( 2), 1 _ :_ •.;; X:;'(q",) . 1.2.
-00 g6PB

Partindo do TFD acima e possivel mostrar que a susceptibilidade estatica e dada por

(SJ-q)SJq») = Xa;(?) kBT , 1.3.
g61lB

e efetuando a TF da eq. 1.2 obtemos

X:a<q, m) = m X~a(q) 2 f f2 .
m +

Podemos entia expressar a susceptibilidade dinimica do sistema sem intera~io como

( m) = Xo(q,O)
Xo q, l+imjf' 1.5.

Se consideramos agora 0 sistema com uma intera~io de troca entre os spins (J),
segundo a aproxima~io RPA2 (do ingles "Random Phase Aproximation", que nada mais e do que

ocampo medio sobre 0 espa~o-q) a susceptibilidade passara a ser
~,() Xo(q, m)
,{"q m =

, l-Xo(q,m)J(q)
Substituindo a eq. 1.5 na eq. 1.6 obtemos

X'(q)
z{q, m) = 1- i m/f(q) ,

lR. M. White, "Quantum Theory of Magnetism", 2nd Ed., Springer-Verlag (1983), Capitulo 1.
2R. M. White, "Quantum Theory of Magnetism", 2nd Ed., Springer-Verlag (1983), Capitulo 4.



I ( ) x~(q)
x q = [1- J(q)X~(q)]

o fator [1 - J ( q ) X~( q )r 1

e r (q) = ro ( q ) [1 - J ( q ) X~ (q )] . 1.8.

,( )
i'(q, m) ; m ~(:)'

Esta e a expressao RPA para a susceptibilidade diniimica que 0 leitor encontrara
muitas vezes na literatura e nesta tese.

AP~NDICE II.

CALCULO DE M2 NO ESPACO-q.

Este caculo e particularmente simples quando negligencia-se as contribui~oes dipolar
pura e de interferencia. Neste caso, 0 segundo momenta e dado pela contribui~io indireta

(r. )-2 = a(63Cu)(63f hf! ~laZ(r)12
2g ind 8 ~,.••0

; a( "Cu)( "y' hr H~la'(r)I' -la'(O)I'},

o primeiro termo entre parenteses pode ser simplificado,

~(a'(r»)' ; ~ {(-I) ~ jG,(q)I' X' (q) e-,q'}{(-I) ~ !G,(q')I' X' (q') e,q,-}.
entio L(aZ(r»)2 = L IGz(q)12 X' (q) IGz(q'We-;(q-q'l,. . 2.2.

,. q q',.

Usando que Le-' (q-q')" = o(q - ql} obtemos
,.

L (az (r»)2 = L Gz (qt X' (q)2 .

Finalmente, 0 segundo momento passa a ser dado simplesmente por

(r,.): ; [0691] "r;h' ( ~ G,(q)' x' (q)' - ( ~ IG,(q)I' i (q)n 24


