UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE, FisICA DE~ SAO CARLOS
DEPARTAMENTO DE FISICA E CIENCIA DOS MATERIAlS

MtrODOS DE PROCESSAMENTO E
SINTERIZAc;AO AL'fERNA11VOS PARA
OBTENc;Ab DE PAsTlllIAS DE
(Bi, Ph) - Sr - Ca - Cu - o.
ELISABETE AP. ANDRELLO .•.RUBO
"

Diss~ilo
Bpresentada ao Instituto de Fisica de
Silo Carlos da Universidade de Silo Paulo para a
obten9ilodo titulo de Meme em ''Fisica Aplicada".

Ao

meu marido Jose Eduardo
e ao meu filho Rafael

I FSC

Universidade de Scio Paulo
Instituto de Fisica de Scio Carlos

Fone(0162) 72-6222
Fax (0162) 74-9151
Av. Dr. Carlos Botelho, 1465
Calxa Postal 369
CEP 13560-970· Sao Carlos - SP

"E"BROS DA COKlSSAO JUlGADORA DA DISSER1ACAG DE KE5iRADB DE ILJIAII11 APARitllA AIIIIbbQBrlMlD
APRESENTAOA AU lKSrrrUrn DE FISICA DE s~ CARLOS. OA UNIVERSrDADE DE S~J PAUlD, EM 20/12/1994

--.J)L";lJ0"'y}:,-di.\j::':'..~~-Proia.Dfa.DajsP lara dos Santos

;/J //) /
,he,' •• a.,~-tP-r---

P"Lfi, .~i

~~$~
Pro1.Dr.~rgiD

KophlptKP

A minha orientadora e amiga. Profa. Ora. Dayse lara dos Santos, pela orienta~ao
deste trabalho, e ao Prof. Dr. Giomal Ap. Antonio (in memorian) pelo apoio e confian~a.
Ao Prof. Dr. Michel A. Aegerter, pelo apoio e por permitir 0 uso das dependencias
e equipamentos do Grupo de Materiais do IFSC-USP/Siio Carlos.
Ao Prof. Dr. Sergio Moelecke, pela aten~iio e contribui~iio neste trabalho.
Ao amigo, Prof. Claudio L.Carvalho, pela disposi~ao e auxilio em todos os
momentos.
A Doroteia F. Bozano, pelo carinho com que me explicou muitos procedimentos de
laboratorio.
Ao Prof. Dr. Younes Messaddeq e ao Prof. Dr. Ariovaldo Florentino, pelo apoio
nas questoes relacionadas Iiparte quimica deste trabalho.
Ao Prof. Dr. Francisco Krugg e Ii Profa. Dra. Elisabeth de Oliveira, pelas analises
de ICP.
Ao Prof. Dr. Clovis A. Ribeiro, pelas analises de ATD e TG.
Ao Ruberley R. de Souza, ao Prof. Dr. Claudio Magon e ao Prof. Adilson J. A. de
Oliveira pelas medidas de susceptibilidade magnetica.
Ao Eng. Marcelo de Assump~ao P. da Silva, pelas an8.lises de Microscopia
Eletronica e Varredura.
Ao tecnico Jose Augusto L. da Rocha, pelas analises de Difra~lo de Raios X.
A secretaria Isabel R. Constantino, pela presen~a sempre carinhosa, e aos tecnicos
e amigos Marcos Semenzatto, Geraldo Frigo, Jorge Novi e Clliudio Kakuda, pelo auxilio
nas dificuldades.
A Wladeres Ap. G. Caiado, pela delicadeza no atendimento.
Ao Departamento de Fisica da Unesp/Campus Bauru, pela concesslo de
afastamento parcial, para realiza~lo deste trabalho.
Ao Eng. Jose Eduardo Rubo, pela ilustra~ao desta disserta~ao.
Aos meus pais Geraldo e Iracema, pelo apoio em todos os momentos e pelo
exemplo de vida.
Ao Sf. Jose e D. Maria, pela compreensao e aten~ao dispensadas.
Ao Geraldo Luciano e Ana Laura, Jeferson, Maria LUcia e Antonio, Jose Henrique
e Marcia, e Layla pela preocupa~lo e aten~ao que nos une, apesar da dist8ncia que as
vezes nos separa.
Aos amigos Rosa Maria e Luis Vicente, Joao Eduardo, Mauricio e Ancizar, com os
quais dividi as alegrias e preocupa~oes, pelo apoio e amizade.
Aos orgios de fmanciamento : CNPq, CAPES e FAPESP, pelo apoio financeiro.
Enfim, a todos que possibilitaram, de uma forma ou de outra, a execu~ao deste
trabalho.
Para fmalizar quero acrescentar que mais importante que a ciencia e 0 homem que a
faz. e mais importante que 0 homem e 0 seu Criador, que deu ao homem 0 poder de
manipular 0 mundo atraves da ciencia, e principalmente, do arnor.

INDICE
Lista de Tabelas
Lista de Figuras
Resumo
Abstract
Capitulo I Supercondutividade e Processamento Cerfunico
1.1. Objetivo
01
1.2. Supercondutividade: Aspectos Gerais
01
1.2.1. Densidade de Corrente e Aplica~oes
05
1.2.2. 0 Sistema Bi:Sr:Ca:Cu:O
1.2.2.1. Estrotura Cristalina do Sistema
Bi:Sr:Ca:Cu:O...........................................
05
1.2.2.2. A Dopagem com Chumbo
07
1.2.2.3. 0 Efeito da Atmosfera na Fonna~ao
da Fase 2223.............................................
08
1.2.2.4. Diagrama de Fase e !\fecanismo
de Forma~ao <!asfases
09
1.2.2.5. Metodos quimicos para obten~ao de
amostras do sistema (Bi~Pb)-Sr-Ca-Cu-O
, 13
1.3. Processamento Ceriimico
16
Tecnicas de Caracteriza~ao de Materiais
2.1. Resistividade Eletrica..........................................................
29
2.2. Susceptibilidade Magnetica.................................................
30
2.3. Picnometria a Helio.......
31
2.4. Sedigrafia...........................................................................
32
2.5. Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e
Dispersao de Energia de Raio X (EDX)
33
2.6. Difra~ao de Raios X......................................................
..
34
2.7. Plasma fudutivamente Acoplado (ICP)
34
2.8. Amilise Termica Diferencial (AID).
35
Dados e Resultados...................................................................
36
3.1. Obten~ao do Po Precursor
38
3.2. Caracteriza~ao do Po Precursor............................................
40
3.2.1. Amilise Quimica : ICP
41
3.2.2. Densidade do POPrecursor..
42
3.2.3. Determina~ao do Tamanho de Particula
e sua distribui~ao
42
3.2.4. MEV e EDX
43
3.2.5. Difra~ao de Raios X do Po Precursor.
44
3.2.6. Aniilises T6Jmicas: AID e TG
45
3.3. Calcina~ao e Confonna~ao..............
48
3.3.1. Caracteriza~ao do Po durante a Calcina~ao
48
3.4. Sinter~ao.
51
3.4.1. Caracteriza~ao das Arnostras Sinterizadas
52
3.4.1.1. Estudo Comparativo entre Amostras
Provenientes de Pos Convencional (N) e
Quimico (E)
, 53
(a) Resistividade Eletrica
53

(b) Difra~ao de Raios x
(c) MEV
(d) Susceptibilidade Magn6tica...................
3.4.1.2. Estudo da Sinteriza~ao com Aplica~ilo
de Corrente E16trica...................................
(a) 10. Gnlpo

(a.i) Resistividade E16trica e
Difra~ilo de Raios x
(b) 20. Gnlpo

(b.i) Resistividade Eletrica e
Difra~iio de Raios X.....................
(c) 30. Gnlpo

(c.i) Resistividade Eletrica e
DifraQiiode Raios X....................
(c.ii) MEV
3.4.1.3. Outras ObservaQoes sobre SinterizaQiio
com Corrente Eletrica.................................
Capitulo IV Conclusiio...
Referencias Bibliognificas..........................................................

55
56
57

61
62

63
65

66
68

69
71

72
16

19

Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela

1.2.m.l.m.2.m.3.ID.4.-

Tabela ID.5.Tabela, m.6.Tabela m.7.-

Compostos fonnados durante a sinterizaQao de amostra
Bi:Pb:Sr:Ca:CU:O................................................................
Mecanismos indicados na figura 1.13.
Quadro geral dos p6s de Bi:Pb:Sr:Ca:Cu:O preparados
Coeficientes da equaQiio de reaQiio.
Tecnicas utilizadas na preparaQiiodo po precursor.
Resultados das analises de ICP dos liquidos flltrados das
soluQoes dos p6s 1,2,3,A,B e C
Porcentagem das perdas dos elementos na precipitaQio
Densidade dos pos precursores
Amostras utilizadas no estudo de sinteriza9ao com corrente
eletrica.

IfSC -

___

.'_I

SERVIC;:ODE BIBLIOTECA
INFORrv' AC;:;;s.O
m

•

E

'"

12
22
37
39
40
41
42
42
61

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1.

Evolu~ao das temperaturas de transi~ao dos
supercondutores. ................................................................. 02

Figura 1.2.

CUl"Vasdo campo critico em fun~ao da temperatura
para diversos supercondutores
Curva de magnetiza~ao em fun~ao do campo magnetico
aplicado. (a) Supercondutor do tipo I~
(b) Supercondutor do Tipo n
Estruturas dos compostos da serie BizSrzCan_1CUrPx
Diagrama da composi~ao de amostras com composi~ao
nominal Bil.68Pb0.3ZSrl.7SCa."CuzOw"
Efeito da pressao de oxigenio e temperatura
de rea~ao na formac;ao do composto supercondutor

Figura 1.4.
Figura 1.5.

Figura 1.10.
Figura 1.11.
Figura 1.12.

Figura 1.14.
Figura 1.15.
Figura 1.16.
Figura 2.1.
·
?"
_.•...
F19ura
Figura 2.3.
Figura 2.4.
·
?
l\
F19ura
_.~.
Figura 2.6.
Figura 2.7.
Figura 3.1.

Bi1 SrI Cal CUzOv
Diagrama de fase para 0 composto Bi1.6PbOASr2Cu06CaCuC
proposto por Stroebel et al
Comparac;ao entre 0 aumento da frac;ao de volume
da fase 2223 e diminui~ao da fase 2212, na amostra,
durante 0 tempo de sinteriza~ao
Ilustrac;ao das forc;as de contato entre as particulas de
urn po sob prensagem
Diagrama de forc;as numa amostra sob prensagem.
Possiveis gradientes de pressao na compactac;ao
Formac;ao da regiao do "pescoc;o", entre duas particulas,
. ,. cia SIn
. t'enza~ao
~
no IOICIO
Mecanismos de deslocamentos de Momos, durante a
sinterizac;ao, produzindo densificac;ao e crescimento
de griio.
Aumento do tamanho de poro pelo movimento do contomo
A taxa de movimento do contomo e fixada pela
taxa com que 8.tomos pulam a interface
Crescimento de gIiios
,
Preparac;ao da arnostra para medida de resistividade eletrica.
Esquema da medida de resistividade eletrica
Sistema utilizado para medida de resistividade eletrica
Esquema de medida da susceptibilida de magnetica.
Representac;ao esquem8.tica do picnometro a helio
Representac;ao bidimensional dos pianos de uma
rede cristalina.
Indica~ao de evento endotermico no ATD
Sedigrafia tipica do po precursor n.1

03

04
06
08

09

11

13
18
19
20
"1
.:..

22
23
26

27
29
29

30
31
32
34

35

43

Figura 3.2.

Micrografia do po precursor, obtido por metodo quimico

(ll.3.)

Figura 3.6.
Figura 3.7.

Difratogramas dos pos precursores LN. (metodo
convencional) e n.3. (metodo qllimico)
ATD dos pos precursores I.N. (convencional) e
IV.E. (quimico), rnantidos em estufa a 80°C
ATD dos Pos I.N'. (convencional) e III.C. (quimico),
tendo sido este ultimo pre calcinado por 12 horas
a 600°C.
TG do po n.2. (quimico) mantido em estufa a 80°C
Difratogramas dos p6s LN. (convencional) e ill.C. (qllimico)
ao final da primeira (a), segunda (b) e terceira (c)

etapas de ca)cinaQao.
Micrografia mostrando as placas da fase supercondutora
presentes no po quimico (ll.3), ao final da primeira etapa
de calcinayao.
Esquemas para sinteriza~ao de amostras com aplica~ao
de corrente eh~trica
Cm-vas de resistividade das amostras N.lOO (1,7:0,4:2:2:3)
e N'IOO (l,6:0,4:2:2:3). Amostras sinterizadas de pos
convencionais sinterizadas por 100 horas a 840°C em ar. .....
Curvas de resistividade das amostras E.20 e E.I00,
provenientes de po quimico e sinterizadas por 20
ou 100 horas a 840°C em ar
Curvas de resistividade eletrica das amostras
N.lOO (convencional) e E.IOO (quimico), sinterizadas por
100 horas a 840°C em ar
Difratogramas das amostras N.l 00 (convencional) e
E.100 (quimico) sinterizadas por 100 horas
a 840°C em ar
Micrografias da superficie e sec~ao transversal das
pastilhas N.100 e E.100
Componentes 'X' (a) e 'X" (b) da Sllsceptibilidade magnetica
das amostras N.I00 e E.I00
Componentes X' (a) e X" (b) da Sllsceptibilidade
magnetica da amostra N.IOO
Curvas de resistividade das amostras 3.20RF1, 3.20Fl,
3.100RFl e 3.100Fl (10. Grupo)
Difratogramas das amostras 3.20RFl, 3.20Fl, 3.100RFl
e 3.100Fl (10. Grupo)
Curvas de resistividade eletrica das amostras
C.20RF2, C.20F2, C.100RF2 e C.100F2 (20. Grupo)
Difratogramas das amostras C.20RF2, C.20F2,
C.lOORF2 e C.I00F2 (20. Grupo)
Curvas de resistividade das amostras E.l OORFI
e E.100Fl (a) e E.I00RF2 e E.I00F2 (b) (30. Grupo)

44
45
46

47
48

49
50
51

54

54

55

56
57
58
60
63
64
66
67
69

Figura 3.22.

Figura 3.23

Figura 3.24.
Figura 3.25.
Figura 3.26.
Figura 3.27.
Figura 3.28.

Difratograrnas das amostras E.100RFl, E.100Fl, E.100RF2
(30. Grupo).

Micrografias tipicas de amostras sinterizadas sem e com
aplica~ao de corrente eletrica E.100RF2
e E.1 OOF2
Esquemas dos circuitos equivalentes usados na
sinteriza~ao com aplica~ao de corrente eletrica
Esquema do circuito equivalente usado no tratamento
do fio de prata com aplica~ao de corrente eletrica
Gnifico I x t do circuito apenas com 0 fio de prata
(sem arnostra).
Gnifico I x t do circuito com a amostra E.lOOFl
(configura~ao (a»
Gnifico I x t do circuito com a amostra E.IOOF2
(configura~ao (b».

70
71

.
72
73
73
74
74

Este trabalho trata da obtenl(RO e caracterizal(RO de ceramlcas do sistema
supercondutor BiPbSrCaCuO. 0 po cerinnico foi feito por dois processos, mistura de
oxidos/carbonatos e coprecipital(RO de oxalatos, com 0 objetivo de se estabelecer 0
procedimento mais favor3.vel ao aparecimento da fase de temperatura critica de 11OK. A
caracteriza'fRo do po precursor foi feita atraves das tecnicas de Plasma Indutivamente
Acoplado (ICP), Picnometria, Sedigrafia, Difral(ao de Raios X e Microscopia Eletronica de

Varredura. Na etapa de sinterizayao do po estudamos, paralelamente a sinterizay8.o
convencional, uma tecnica altemativa de aplica~ao de corrente eletrica simultaneamente it
a~ao da temperatura com 0 objetivo de acelerar a rea~ao de fonna~ao e promover,
possivelmente, uma maior frayRO da fase de mais alta temperatura critica. Ao tinal do
processamento as amostras foram caracterizadas estruturalmente, pOI'DifrayROde Raios X,
e quanta as propriedades eletrica (resistividade eletrica) e magnetica (susceptibilidade
magnetica). Na analise comparativa das caracteristicas el6tricas e estruturais das pastilhas
obtidas convencional e quimicamente. nao observamos diferenyas significativas entre elas.
No entanto as medidas de susceptibilidade magnetica mostrararn uma grande diversifica~ao
de fases com temperaturas critica.s abaixo de 11OK, para a pastilha obtida por
coprecipita~ao de oxalatos. TWllbem verificamos que a fase 2223 encontra-se, nessa
amostra, em maior propor~ao do que na pastilha proveniente de po convencional. a
processo altemativo de sinterizayao promoveu apenas algumas alterayoes no comportamento
da resistividade eletrica do material.

This work is about the obtaintion and characterization of samples of the
Bi:Pb:Sr:Ca:Cu:O system. The powder was prepared by two processes: oxide/carbonate
mixture and oxalate coprecipitation. These two processes were used in order to establish
the most favorable process to the 110 K phase fonnation. The characterization thecniques
were Inductively Coupled Plasma, Picnometry~Sedrigraphy~X - Ray Diffraction and SEM.
The sinterization was made by conventional and an alternative techniques. The alternative
one consists in appling an electrical current simultaneously to the temperature action. The
expectation was that this technique would accelerate the reactions an~ consequently, to
promote higher volume fraction of the 110 K phase. The pellets were estructural, electrical
and magnetically characterized by X - Ray Diffi"action~SEM, electrical resistivity and
magnetic susceptibility. In the analysis of the electrical and structural characterization of
the pellets made by both processing methods, we could not find any difference between
them. But, the magnetization measurements indicated that there are numerous phases with
critical temperature below 110 K, in addition a higher fraction of 2223 phase, in the pellet
made by coprecipitation of oxalates. The alternative sintering process promoted only some
alterations in the behaviour of the electrical resistivity as a function of the temperature.
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CAPITULO I : SUPERCONDUTIVIDADE
"
E PROCESSAMENTO CERAMICO

A busca por materiais ou sistemas supercondutores de mais aim temperatura e
campo crftico~assim como 0 aperfeiQoamentodo processo de obtenQao de amostras de
fase Unica dos sistemas conhecidos~ tern sido constante objeto de estudo de muitos
trabalhos cientificos. Neste trabalho estudamos 0 sistema cerirnico supercondutor
BiSrCaCuO. Alem das tecnicas convencionais de processamento cer8mico~ introduzimos
algumas varia90es no processamento do material e buscamos saber possiveis alteraQoes
produzidas nas propriedades fmais de amostras. 0 sistema em estudo e urn dos sistemas
de mais alta temperatura critica conhecidos ate 0 momento~ apresentando a vantagem de
niio ser tio t6xico quanto 0 sistema a base de Wio (ou mercUrio) e nio apresentar grande
sensibilidade a umidade como 0 apresentado pelo sistema Ii base de itrio.
Al6m de comparar~ a partir das propriedades estruturais~ eIetrica e magnetic~
os processos de obtenQ8.o de amostras do referido sistema ( metodo quimico ou
convencional)~ estudamos~ para 0 metodo de coprecipita98.0~a condiQio mais adequada
para a precipita98.0 do p6 precursor, do ponto de vista da quantidade de agente
precipitante. Para a sinterizaQio das amostras, testamos urn metodo de aplicaQio de
corrente eletrica , simultaneamente a aQao da temperatura, com a finalidade de acelerar a
reaQio e/ou modificar 0 processo de fonnaQio da fase de mais alta temperatura critica.
Uma vez que 0 estudo que apresentamos nesta dissertaQ8.o envolve
supercondutores cer8micos, apresentaremos~ a seguir~alguns aspectos, que eonsideramos
importantes, do ponto de vista da supercondutividade do sistema BiSrCaCuO e acerea das
etapas de proeessamento de materiais cerirnicos

Ap6s 0 8xito do experimento de liqiiefaQio de helio (1908), Kamerlingh Ormes,
tendo comeQado a pesquisar as propriedades de metais a baixa temperatura, verificou que
a resistividade eletrica do mercUrio, a temperatura de 4,2K, caia abruptamente a zero
(1911). Ao estado da materia de resistividade mla chamou-se estado superconchJtor e a
temperahlra em que se verificava a transiQio, do estado normal para 0 supercondutor,
temperahlra critica (Tc). Em seguida, ontras metais e ligas met81icas tiveram a sua
temperatura critica determinada, confonne indicado na Figura 1.1, apresentado por Kresin
e Wolf [1].
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FIGURA 1.1 : Evol:u9i1o das umtperaturas de transi9i1o dos supercondutores. Na
figura esmo tambem indicados eventos signifu::antes na Justoria da supercondutividade
(lj.

A descoberta da supercondutividade nos 6xidos cerinnicos, especialmente nos
cupratos, se deu na decada de oitenta e, uma vez que a temperatura critica se elevou
acima da temperatura de nitrogemo liquido (77K), viabilizou a utiliza~ao dos materiais
supercondutores em escala comercial. Mais recentemente, Schilling et al. [2] obtiveram
compostos de mercurio com temperatura critica em tomo de 132K (1992).
Alem da temperatura critica, ha urn outro parametro a se considerar em rela~ao
ao estado supercondutor da materia : 0 campo magnetico. Para cada material,
supercondutor do tipo I, e temperatura de condicionamento, abaixo de Tc, ha urn valor de
campo magnetico critico (Hc) acima do qual nao mais se verifica 0 fenomeno da
supercondutividade. Na figura 1.2 sao mostradas as curvas de campo magnetico critico
em fun~ao da temperatura, abaixo das quais os metais sao supercondutores [3].
A busca por temperaturas e campos criticos mais altos e uma tarefa ardua e
incans8.vel de muitos pesquisadores espalhados por todo 0 mundo, assim como 0
desenvolvimento de urn rnodelo te6rico que explique satisfatoriamente 0 estado
supercondutor da materia.
Descoberto em 1933 por Meissner e Ochsenfeld, 0 Efeito Meissner trata da
expulsao das linhas de campo rnagnetico do interior da materia no estado supercondutor.
Resfriando-se amostras, abaixo de suas temperaturas criticas, em presen9a de urn campo
____ ~~eti~lic!L<:I2,-e~_ ~~~~~-s~
~~m~lTI~~ri~is_di~~tjco~_
f>-tm'!'itQs,

_

(/)
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FIGURA 1.2 : Curvas do campo crltwo em fU1Jfiio da temperahlra para diversos
supercondutores. lIma amostra
normal acima da curva [ 3 ].

e supercondutora

abaixo da curva e possui um estado

Em geral, os materiais podem apresentar momento de dipolo magnetico
intrinseco e momenta de dipolo induzido, devido it aplica~ao de urn campo magnetico
extemo. 0 fat.o de se aplicar urn campo magnetico sobre urn mat.erial implica em se
produzir uma distor~ao, ou melhor, uma altera~ao do movimento dos eletrons nos Momos
capaz de induzir urn campo magnetico que podeni se somar ou subtrair ao campo
aplicado. Chama-se magnetiza~ao (M) de urn material 0 momento de dipolo magnetico
total do meio por unidade de volume que relaciona-se com 0 campo magnetico
extemamente aplicado, atraves da expressao :

onde : He 0 campo aplicado extemament.e, 41t e uma constante para 0 sistema CGS de
unidades e 'X. e a susceptibilidade magnetica (grandeza adimensional), que pode ser
entendida como a grandeza que indica a facilidade do material em magnetizar-se.
A expressao que relaciona 0 campo magnetico aplicado (H), a magnetiza~ao
(M) e a intensidade de campo magnetico resultante no material (B) e:

onde: 1lO e a permeabilidade magnetica do material.
Para urn material no estado supercondutor, B

=

0 (diarnagnetisrno perfeito) e,

Este resultado signifiea que a magnetiza~ao e tal que induz urn campo
magnetico de mesma intensidade e sentido contrario ao campo aplicado, capaz de anula- -Iv, -expulsandO--Gompletamente
aslinhas-de campo deseUinteriOL

_

Concluindo, podemos dizer que a susceptibilidade magnetica assume, no
material diarnagnetico peIfeito, urn valor maximo de -1/411:.
Vemos na Figura 1.3 a curva de magnetizay3.o em funy3.o do campo aplicado [3] e
observarnos que
lui dois tipos de materiais supercondutores. Sao charnados
supercondutores do tipo I aqueles materiais em que se ultrapassando 0 valor de campo
magnetico critico aplicado, permitem a penetra~3.odas linhas de indu~3.omagnetica no seu
interior. Os supercondutores do tipo n possuem dois campos cnticos (Hq e HC2), entre
os quais ha uma penetra<;3.oparcial das linhas de indu~3.omagnetica.

Estado normal

I

He
Campo magnetico aplicado B" -(a)

He!

He

Hc2

Campo magnetico aplicado Bn-(b)

FIGURA 1.3: Curva de magnetiZQfiio em fu1lfiio do campo magnetico aplicado. (a)
Supercondutor do tipo I : efeito Meissner eompleto. (b) Supereondutor do tipo II: 0 jblxo
magnetico comefa a penetrar na amostra para '11mcampo He 1 , menor que 0 campo
eritico He; 0 estado supercondutor so e completamente destruido apOs He213].

Do ponto de vista da entropia do sistema, sabe-se que no estado supercondutor
ela torna-se menor do que no estado normal, indicando que nesse estado a ordem do
sistema e maior, provavelmente devido a maior ordenay3.odos eletrons.
Nos supercondutores convencionais a variayRo da temperatura critica com a
varia~ao da massa atomica media (m), chama-se efeito isot6pico e e representado pela
expressao:

onde : ex. e determinado experimentalrnente. Esse resultado indica que as vibra<;oes da rede
e, portanto, as interayoes eletron-rede sac profundamente importantes na
supercondutividade [ 3 ].
A inteIferencia qu8ntica nos materiais supercondutores pode ser entendida
atraves do efeito Josephson. Trata-se do tunelamento de pares de eletrons, atraves de uma
barreira (isolante) colocada entre dois materiais supercondutores.
Resumindo, podemos dizer que urn material no estado supercondutor apresenta
as seguintes caracteristicas : (a) resistividade nula; (b) diamagnetismo perfeito e (c)
interferencia qu8.nt.ica.
Do ponto de vista te6rico, hll duas grandes correntes que tentam explicar 0
fenomeno da supercondutividade nos materiais. 0 primeiro grande gropo liderado pels
teoria BCS, desenvolvida em 1957 por Bardeen, Cooper e Schiffer, explica a
supercondutividade atraves de intera<;oes eletron-phonon. Mais recenternente, a teoria
RVB (Rssonanting Valence Bond), atribui 0 emparelhamento de eletrons a intera<;oes
columbianas e/ou ~~oncordam-que-nQ-estadO--SUpercondutor
a rels<;8Q

entre dois elt,trons e tal que eles podem ser considerados como urn par de eletrons.
Considerando urn eletron como urn fermion, entiio pode-se tratar 0 par de eletrons como
urn boson. Quando todos os bosons encontram-se no mesmo estado quantico
(condensa~iio), macroscopicamente observam-se os efeitos da supercondutividade. Vma
compara~iio interessante entre as teorias BCS e RVB e urn aprofundamento teorico sobre
o assunto pode ser feito na referencia [4].

1.2.1 DENSIDADE DE CORRENTE E APLICA<;OES

A utiliza~ao de materiais supercondutores se deu basicamente devido a dois
fatores : descoberta do Efeito Josephson e descoberta dos supercondutores do tipo n que
admitem uma penetra~ao parcial das linhas de campo magnetico. Nas aplica~oes que
envolvem transporte de corrente eletrica, procurarn-se desenvolver materiais que suportem
altas densidades de corrente. Existe urn valor de densidade de corrente critica (Jc), acima
do qual 0 material nao mais se comporta como urn supercondutor, isto se da pelo fato do
campo induzido ultrapassar 0 campo critico do material. Materiais em forma de fUmes
apresentarn mais alta densidade de corrente de transporte. Amostras processadas na
forma de fios e fitas, que apresentam boa texturiza~iio, tambem tern apresentado altos
val ores para densidade de corrente critical 5].
Atualmente, uma tecnica de produ~ao de amostras, desenvolvida por Murakami
et aI. [6], chamada de "Melt-Powder-Melt-Growth"
(MPMG), toma possivel a obten~ao
de amostras de grandes dimensoes, resguardando-se as propriedades do material por todo
o volume da amostra, possibilitando 0 desenvolvimento de equipamentos como mancal
magnetico, pendulo, telescopio lunar, sistema de transporte, etc.

o

sistema cerfunico supercondutor Bi:Sr:Ca:Cu:O (BSCCO), descoberto por
Maeda et al. [7] (1988), pode ser representado pela serie Bi2Sr2C8.n-lCunOx,
apresentando tres fases distintas para n = 1, 2 ou 3, com composi~oes molares de 2:2:0:1,
2:2:1:2 e 2:2:2:3. As fases sao comumente chamadas de 2201, 2212 e 2223, e possuem
temperaturas criticas em tomo de 30, 80 e 1I0K, respectivamente. Os compostos do
sistema BSCCO apresentam estrutura ortorrombica com os seguintes parimetros de rede :
a = 5,39A, b = 5,39A e c = 24,6, 30,7 ou 37,1A confonne n = 1, 2 ou 3. Observamos que
as tres fases da serie diferem quarto ao nUmero de grupos Cu02 - Ca, encontrando-se nas
configura~oes de 0, 1 ou 2 grupos inseridos no corpo da molecula entre duas camadas de
Bi-O, ao longo do eixo c, correspondendo a 30, 80 e 110 K respectivamente [8]. A
estrutura cristalina do sistema BSCCO pode ser vista na Figura 1.4.
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Ai; fases 2212 e 2223 sao de grande interesse por apresentarem elevadas

temperaturas criticas, e considerando ser 0 sistema BSCCO de manipulaQao
razoavelmente facil , quando comparado com os sistemas a. base de tAlio ou mercurio.
Quanto ao metodo de obtenQao das amostras cerfunicas, a maior parte dos
trabalhos analisam amostras provenientes de processo convencional de mistura de
oxidos/carbonatos. Porem, alguns autores, como por exemplo Takano et al [9], apontam
urn processo quimico de obtenQRode material cerfunico como 0 mais indicado para 0
aparecimento da fase 2223, devido it reatividade e homogeneidade quimica do po assim
obtido. Descreveremos os metodos de obtenQao do material cerfunico com mais detalhes
em seQoes seguintes.
A fase 2212 e de facil ocorrencia, enquanto que a 2223 tern se mostrado
extremamente sensivel as variaQoes estequiometricas e ao tratamento t6rmico. A seguir
resumimos algumas ideias publicadas com relaQao aos metodos de maximizar a presenQa
da fase de mais alta Tc.

Takano et al. [9] concluiram que a adi9io de chumbo no sistema, em
substitui9io parcial as posi90es ocupadas pelo bismuto, associada a urn processo de
fabricaQio adequado nio apenas favorece a reaQio para a fOnTlaQioda fase de Tc = 11OK
aumentando a fra.9io de volume da fase de maior Te, mas tarnbem aumenta a estabilidade
tennodin8mica dessa fase.
Green et al. [10] demonstraram que a dopagem pode ser feita na proporQio de
1 para 6, isto e, 1 em eada 6 sitios de Bi pode ser oeupado por chumbo. Entio, na sene
Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oy, tem-se que 0 $ x $ 0,35, e quando se ultrapassa tal valor,
verifiea-se a fOnDa9iOde fases espurias. Com a dopagem, a temperatura de sinterizaQio
decresce de 880°C para 845°C, quando x aumenta de 0 para 0,35.
Por outro lado, hi trabalhos que investigam uma rela9io ideal entre Ca e Cu.
No gnifico da Figura 1.5, apresentado por Sasakura et at. [11], observamos que para a
composiQio Bil,68 PbO,32 Sf},75 CayCuzOw, a fase de Te = 110 K, verifiea-se
especialmente nos intervalos de 1,75 $ Y $ 1,85 e 2,65 $ Z $ 2,85, para tratamentos
temncos feitos em ar. No gnifico, as regioes ~ B, C e D indieam a presenQa de amostras,
na sua maioria, de fase unica (A), e a eoexistencia de mllitiplas fases, a saber, fase de
11OK+ Ca2Cu03 (B), fase de 11OK + Ca2Cu03 + fase de 80K (C) e fases de 11OK e
80K (D). As linhas tracejadas delimitarn as regioes ~ B, C e D. Kijima et at.[12],
tarnbem, verifiearam que urn ligeiro excesso de Ca e Cu favoreee 0 aparecimento da fase
de Te = 1l0K
trabalho de Chen et al. [13] a respeito da importincia da composiQio
quimica para a fOnDaQio da fase 2223 indiea que : (a) na ausencia de chumbo como
dopante, urn exeesso de eobre na composiQio estequiometriea pode auxiliar na fOrmRQio
de uma fase liquida, apresentando uma composiQiio e viseosidade favorRveis para 0
erescimento de cristais da fase 2223; (b) na presenQa de chumbo como dopante, uma
quantidade exeessiva de eobre favorece a fOnTlaQio de fases nlo supereondutoras
indesejiveis, a saber (Cao ,ssSro ,IVCu03 e (Sr,Cah4Cu24041; (c) a adi9Ro de chumbo
e essencial Ii fonnaQio da fase de Tc = 11OK pois, 0 produto da reaQio entre 0 Pb e
CaC03 eo Ca2Pb04 , tratando-se de uma fase intennediBria na fOl1Dll9ioda 2223; (d) a
eliminaQio de fases espurias s6 e possivel utilizando-se uma con-eta composiQio de
partida nio estequiometrica, juntarnente com urn controle rigoroso das condi90es de
sinterizaQio; (e) finalmente, eles propoem como composiQio 6tima de partida
Bil,7Pbo,3+~r2Ca2Cu30x,
com y = 0,1, para compensar a volatilizaQio de Pb que
possa eventualmente ocon-er durante 0 tratamento tenmco.
Sabe-se que as fases 2212 e 2223 freqOertemente coexistem porque suas
energias livres de fonnaQio sio aproximadamerte as mesmas. A fraQio de volume da fase
2223 e fortemerte dependerte do proeesso de preparaQio [14].
Do exposto aeima observa-se que hi concordBneia geral quanta ao fato de se
incluir 0 Pb na COmpoSiQRO
e quanta Ii sua proporQio em rel8.Qioao Bi, alem do fato de
que urn ligeiro excesso de Ca e Cu facilita a fonnaQio da fase 2223.
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FIGURA 1.5 : Diagrama da composifiio de amostras com composiylio nominal
Bi1, 6sPbO, 32Sr1, 75Ca..ruzPw·
Os simbolos utili.zados no diagrama podem ser
;yentendidos como segue: amostras com alta frat;iio de volume de fase 110K (0),
amostras que COnJBmfasede 110 e 80K ((I), amostras que IBm as fases de 110K e
Ca2Cu03(~) e amostras que conJBmafase de 110K, afase de 80K e Ca2Cu03 (.)
[11].

1.2.2.3 EFEITO DA ATMOSFERA

NA FORMA<;AO DA FASE 2223

Alern da dopagem com Pb e da proporyiio estequiornetrica ideal entre Ca e Cu,
outras tecnicas como sinterizayiio sob baixa pressiio de oxiganio, sinterizayao com
atmosfera controlada sob Ar ou N, "QlUlSaling"(recozimento) e "qusnclting" (esfriamento
Jipido) siio tecnicas utilizadas individual ou simultaneamente na tentativa de se obter uma
estabilizayio da we de mais alta temperatura critica.
o estudo de Endo et a1. [15] sobre 0 efeito da baixa pressiio de oxigenio
durante 0 tratamento termico no mecanismo de reayio para a fOl111ll9ioda fase 2223,
pode ser visualizado no quadro da Figura 1.6. Este quadro apresents resultados obtidos
com pastilhas feitas por decomposiyi.o de nitratos, embora os autores tambem tenham
verificado algo semelhante para amostras preparadas pelo metodo convencional de
mistura de 6xidoslcaroonatos. Os trabalhos de Endo et a1. indicam que: (a) 0
abaixamento da pressio de oxiganio causa urn abaixamento da temperatura. de fusio do
material, e (b) uma maior ocorrencia da we 2223 para urna pressio de oxigenio em tomo
O,075atm ( 1I13atm) e para temperatura de sinterizayi.o logo &baixo do ponto de fusio.
No grilfico, a parte sombreada represents a regii.o de maior ooonincia da fase de mais
alta Tc, sendo a area hachurada, particulannente especial os fOI111ll9i.o
de tal fase.
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FIGURA 1.6 : EfBUo da pr"BSSOO
dB oxiginio B wmparatura dB NafOO na foYlltafQO do
composto SIIp3rcondutor BilSrlCalCU20y
No grafJCOacima, os simbolos ~dBm SBr
BntBndidos conw SBguB: anwstras fundidas (.), anwstras parcia/nwntB fundidas ( 11 ),
anwstras niio fundidas, Bmbora transformadas (0) e
anwstras niio fundidas (@)
[15].

Segundo Chen e Stevens [16], no resfriamento, a fase 2223 deve estar completa
a 810°C e portanto urn "qu.nching" a. temperaturas mais altas, por exemplo, 830 - 845° C,
favorece a deposi910 da fase 2201 precipitada nas regioes de contomo de grio,
dificultando 0 fluxo de corrente. Tambem mostraram que, sob condi90es oxidantes, as
fases Ca2Pb04 e (Sr,Cah4Cu24041 sao estaveis, mas podem ser eliminadas no
"annsaling" sob baixa pressio de oxigenio. Poren., pode-se obter a fase 2223 "pura", em
sr, trabalhando-se com a cornposi9ao adequada, evitando-se a fOnnR9aO da fase
(Sr,Cah4Cu24041, utilizando a temperatura de sinteriza9ao aproximadamente 845°C e,
entio, resfriando-se a amostra mais lentamente ate 810° C e, em seguida, rapidamente ate
a temperatura ambiente, para evitar a precipita9ao de fases indesejaveis.
1.2.2.4 DIAGRAMA DE FASE E MECANISMO DE FORMAc;AO DAS

Strobel et aI. [17] propuseram urn diagrama de faze da sene
Bil.()pbO,4Sr2C8n-1CunOx que pode ser visto na Figura 1.7. Observa-se que a regiio de
ocorrencia da faze 2223 e extremamente limitada, apsrecendo como faze dominante, entre
835°C e 875°C, para 3 < n < 4. Verificou-se que a presen9a de Pb no sistema faz com que
as linhas de transfOnnR9ROdas fazes supercondutoras abaixem de 10°C a 15°C. Segundo
os pr6prios---autores,o-presente diagrama dev-e-ser-considerado_como umprimeirQ_p-&SSQ
00__
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entendimento do complexo comportamento do referido sistema. De imediato observa-se

que nio se trata de urn autentico diagrama bin8rio, urna vez que

0

interrelacionamento

entre Bi, Pb e Sr pode ser alterado, apesar desses ions serem constantes para a dada
composiQio. Observa-se, tarnbem, que nio lui a indicaQio de compostos de Pb, como por
exemplo 0 PbO e 0 Ca2(PbO)4, que como ja se sabe de outros trabalhos, sao fases que
aparecem durante 0 tratarnento termico. Das amilises de raios x e AID, os 8lltores
concluiram que a 860°C se chi 0 inicio da fus8.odos cupratos de bismuto supercondutores.
Tambem verificaram que a segunda fase liquida, observada apos 1000°C, e muito mais
visco sa que a primeira fase liquida. No resfriamento, a fase mais viscosa cristalizou-se
entre 965 e 950°C, em (SrxCal-02Cu03. A fase liquida menos visco sa solidificou-se a
860°C em cupratos de bismutos supercondutores.
Devemos considerar, tambem, que as amostras analisadas por Strobel et aI.
foram obtidas de pos provenientes da mistura de oxidos Icarbonatos. Pm amostras obtidas
de pos processados por metodo quimico podem aparecer outras fases nao verificadas
nessas amostras.
Existem diversos mecanismos citados como responsaveis pela fonnaQ8.o da
fase 2223, sendo urn deles, 0 chamado "intergrowth" apresentado por Tarascon et aI. [18].
Nesse trabalho, verificou-se que a fase 2223 cresce como uma concha em tomo da fase
2212, tal que 0 dominio cristalino da primeira fase contem vestigios da fase de menor Tc
em seu centro.
Outro mecanismo, descrito por Nobumasa et al. [19], e a chamada rea98.0
desproporcional da fase 2212 inicialmente fonnada, dividindo-se de fonna desigual entre a
fase 2223 (majoritaria) e a 2201, em amostras sem chumbo. Citando esse mesmo
mecanismo, Kijima et al. [20] explicaram as rea90es ocorridas em amostras contendo
ctmmbo como sendo as seguintes : (a) fonna98.0 das fases 2201 e 2223 a partir de rea98.0
desproporcional da fase 2212; (b) rea98.0 de cristais de 2201 com ions de Ca e Cu num
fluxo de PbO, fonnando a fase 2212; (c) nova rea98.0 desproporcional da fase 2212,
desmembrando-se em 2201 e 2223. Repetindo-se 0 cicIo termico, vanas vezes, ocorre a
fonna98.0 de 2223 em grandes quantidades.
De acordo com Hatano et al. [21], a adi9iio de Pb contribui para 0 mecanismo
de fonna98.0 da fase 2223 no sistema BiSrCaCuO, principalmente devido aos seguintes
fatores : (a) abaixamento da temperatura de fus8.o parcial; (b)a fase liquida, parcialmente
fundida, oferece caminhos para uma difus8.omais nipida dos elementos necessanos para a
fonna98.0 da fase 2223; (c) a fase liquida, rica em Pb, favorece a dissolu98.0 da fase 2212
e de fases impuras tais como, (Sr,CahCusOx, que e uma fase que apresenta a1ta
temperatura de fus8.o.
Segundo Ummaki et aI. [22] 0 composto Ca2Pb04, fonnado Ii temperatura
inferior a 750°C e decomposto a 822°C, contribui com ions Ca+2 que associando-se Ii
estrutura da fase de mais baixa temperatura critica (2212), resulta no aparecimento da fase
2223.
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FIGURA 1.7 : Diagrama de lase para 0 composto Bi1,6PbO,4Sr2Cu06CaCu02
propoato por Stroebel et al [17]. A parte hachurada corresponde a regilio na qual a lase
2223 predomina. {I}, {2} e {3} indicam, respectivamen:te, as lases aupercondutoras
2201, 2212 e 2223)' {2:1} a sob.tt;ao solida (SrxCal_~2Cu03; {1:2} a sob.tt;ao solida
(SrxCal-xJCu203.: {l4:24} a sob.tt;do so/ida (SrxCal-xJ 14Cu240y; Ll e L2 sdo duas
lases liquwas. (0) representam temperaturas caraeteristicas obtwas a partir de andlises
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TABELA 1.1 : Compostos fortntJdos durante a
sistema BiPbSrCaCIiO (23j.

4001::
500"C:
SSO'C:
700ec:
730'C:
77O"C:
780"C:
IOO"C:
820"C:
14O"C:
ISO"C:
860"C:
17'O"C:

Cao
CaO(T)
CaD(t)
CaO(i)
CaO(~)
CaO(~)
CaO(!)
CaO(!)
CaO(~)
CaO(!)
CaO(!)

CUlO
Cu?D(t)
Cu2D(!)

Cu20
~O{i)

CuD
CuO(l)
CuO(l)
CuD(!)
CUOIJ)
CuOIJ)
CuOO)

CalbO.
CalbO.(i)
~PbO.(i)
CalPbO.(!)
CR2PbO.(J)
CalbO.!!)

sinterlzafdo

Bi,8-lPb034Sr'91C~.03CU3~o.
2201
2212(s)
2201(T) 2212(s)
2201(i)
2212(s)
2201(l)
2212(1)
(Sr.Ca)UCul.O.,
2212(1)
(Sr,Ca)UCu2.D.,(t) 2201(!)
2201(!)
2212(1)
(Sr.Ca),.Cu2.D.,(!)
'212(t)
(Sr.CB),.CU?O.,(! ) '201(l)
2201(l)
2212(i)
(Sr,Ca),.Cu2.O.,(l)
2201(l)
2212(i)
2201(l)
2212(l)
2201(i)
2212(l)
2201(i)
2212(l)
2201(i)

de amostra do

2223
2223(i)
2223(l)

(Ca,Sr)lCu03
(Ca,Sr~CuD3(i )
(CB,Sr),CuO,(l )
(Ca,Sr)2Cu03(1)
(Ca.Sr)2Cu03(1)

A interpreta~ilo de Wong-Ng [23] para explicar 0 mecanismo de fonna~ilo da
fase 2223 e a seguinte (conforme Tabela 1.1) : a aproximadamente 400°C se inicia a
cristaliza~a.o do CaO, Cu20 e 2201, e a 550°C, a forma~ilo do Ca2Pb04 e CuO. Em
seguida, Ii 700°C, se dil a forma~ilo da fase (Sr,Cah4Cu2404l> que consorne CaO e CuO
necessmos Ii fonna~ilo da fase 2223. A fase 2212 forma-se a partir da 2201 mais urn
excesso de CaO e Cuo, em tomo de 700 - 730°C. A aproxirnadamente 820°C, Ca2Pb04
decompoe-se fonnando CaO e PbO. Em presen~a de CuO uma fase liquida fonna-se Ii
essa temperatura, possivelmente devido a rea~ilo eutetica. A fonna~io da we liquida
acelera a fonna~io da 2212 atraves do processo de difusio Hquida de CaO e CUO. A
essa mesma temperatura, e possivel que 0 (Sr,Cah4Cu24041 reaja com 0 excesso de
CaO para fonnar (C~Sr>2Cu03. A aproximadamente 840°C a adi~io de CaO e CuO na
fase 2212, novamente por difusao Hquida, implica na fonna~io da fase 2223. A 860°C, a
fase 2223 decompoe-se em Cu20, (C~Sr>2Cu03 e em uma fase liquida rica em Bi. A
presen~a dessa fase liqui~ rica em Bi, favorece no aparecimento da fase 2201. A fase
2212 decompoe-se no rnesmo conjunto de fases a 870°C. Portanto a chave da fonn~ao da
fase 2223 parece ser a fonna~io e fusilo do Ca2Pb04, 0 qual fonna urn fluxo necess8rlo
para 0 transporte nipido para os elementos chaves no crescimento da 2223. Urn excesso
de CaO e CuO lambem parece essencial para fonna~ilo de quantidade signiticativa de
2223.
Todos estes trabalhos parecem concordar corn 0 fato de que a fusio parcial,
pr6xima de 825°C, e de crucial importincia para a fonna~ilo da we 2223, e que a rea~ilo
necessita de urn 10080 tempo devido 8. cinetica leota. Ha concordincia geral, tambem,
quanto ao fato de que alem de se obter a composi~io ideal, a temperatura e 0 tempo de
sinteriza.9ao devem ser adequados, a firn de se obter a fase 2223, ern quantidade
significativa na amostra.
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Wang et al. [24] explicam a forma9B.0da fase 2223 atraves da solubiliza9B.0da
2212. Tal processo deve ocorrer a partir da nuclea9B.oda 2223, na periferia dos griios de
2212, devido it. presen9a da fase Iiquida, rica em Ca e Cu, promovida pela presen9a de
clmmbo no sistema. Apos a fase inicial de nuclea9B.o,0 crescimento dos griios de 2223 se
chi confonne 0 gnlfico da Figura 1.8. Dessa forma, e filcH entender que no interior de urn
griio de 2223 pode existir a fase 2212, pois a difusB.ode material da fase liquida se chi ate
detenninada profundidade no griio original. Neste caso, a moagern da amostra apos a
sinterlza9B.O,seguida de "armealing", favorece a forma9B.0da fase 2223 nas por90es de
2212 persistentes. A curva de forma9B.Oda fase 2223 tern a forma de "S", onde a fase
inicial de nuclea9B.oe lenta e a fase de crescimento de griio ocorre de forma mais nipida.
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FIGURA 1.8: COmpa1"Qfao,,1Itre 0 QII"",nto dafrafao de l'O."'" dafaMI2223 e
dimi.nll~iio dafare 2212, 1JQ amostra, dIIranls o."'PO deliltlJlriztJ9ao [24}.--<;calcinado a 790'C por 15 horas;.-<)8i1Itsrizado por 100 horas, moido e re-8i1Itsrizado.;
-+- calcinado a 800 'C por 15 horas; .•..~ 5% em peso da lase 2223 como IJIIclsador;
- •. - calcinado a 810 'C por 15 horas.

1.2.2.5METODOS QuiMIcos PARA OBTENc;AO DE AMOSTRAS
DO SISTEMA (B1,Pb)-Sr-Ca-Cu-O
Na maioria dos trabalhos citados ate 0 momenta, as amostras do sistema
cenmnco supercondutor (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O foram obtidas pelo metoda convencional
(mistura de oxidoslcarl>onatos). Porem Iui varios estudos indicando que pade haver
vantagens ern se obter tal po par processamento quimico, especiahnente quanta a
fonna9B.Oda fase de mais alta temperatura critica. Os trabalhos que citamos a seguir,
possibilitarn uma visB.o da influencia do metodo de prep8l'8.9B.odo po nas propriedades
finais da amostra.

Com base nas medidas de difra98.0 de raios x, resistividade eletrica e
susceptibilidade magnetica, Takano et al. [9] observaram que a fase 2223 formou-se em
maior quantidade que a fase 2212 em amostras de Bi:Sr:Ca:Cu:O, a partir da dopagem do
sistema com chumbo, da utiliza98.0 do processo de coprecipita98.0 de oxalatos na
fabrica98.0 do po para obten98.0das pastilhas e de urn tratarnento temuco adequado. Os
autores explicararn que com essas altera90es em rela98.0 ao procedimento tradicional
(obten98.0do po atraves da mistura de 6xidosfcarbonatos e sem chumbo na composi9io)
nao apenas estabeleceu-se urn caminho mais vantajoso para a fonna98.0 e crescimento da
fase de mais alta temperatura critica, mas tambem aumentou-se a estabilidade
termodinfunica dessa fase.
Os processos de coprecipita9Ro de oxalatos e convencional estao explicados
mais detalhadamente na Sec98.01.3 deste capitulo. Basicamente 0 metodo convencional
trata da mistura e moagem dos 6xidos e carbonatos dos componentes do sistema
Bi:Pb:Sr:Ca:Cu:O e a coprecipita98.0 de oxalatos e 0 metodo quimico atraves do qual os
cit.tionspresentes numa so1u98.0aquosa, provenientes da dissolu9io de nitra.tos de Bi, Pb,
Sr, Ca e Cu, SRO precipitados na forma de oxalatos.
Hagbarg et al. [25] produziram amostras de Bi:Pb:Sr:Ca:Cu:O pelo metodo
convencional e pelo metodo de coprecipita98.0 de oxalatos, sendo que no segundo
procedimento 0 pH da solw;8.oobtida e controlado pela adi~8.ode hidroxido de amonia ou
de sodio. Para pH abaixo de 2, ocorrem que muitos cations de estroncio e c8.lcio
pennanecem em solu~8.oapos a filtra~8.odo precipitado. Para pH entre 4 e 10, encontramse muitos ions de cobre no filtrado, e bismuto e chumbo precipitam em pH acima de 1.
Para a produ~ao de pos os autores trabalharam em dois intervalos de pH, entre 2 e 4 e
acima de 10. A difra~8.o de raios x indicou que 0 po precursor n8.o continha oxalatos
individuais dos v8rios elementos. As pastilhas obtidas a partir dos p6s convencional e
quimico precipitado com hidr6xido de amonia (2 < pH < 4), apresentaram resistividade
nula a 99K. No material precipitado com hidr6xido de s6dio (pH > 10) observaram que as
amostras que possuiam 3% em peso de sodio apresentararn resistividade nula em mais
alta temperatura e apresentaram maior quantidade da fase 2223 formada.As amostras que
possuiam 5% ou mais de s6dio na sua composi~8.o tiveram as suas propriedades
supercondutoras destruidas.
Em amostras obtidas por coprecipita~8.o de oxalatos, Chen et al. [26]
aumentaram gradualment.e a fra.Q8.0de volume da fase 2223 ajustando a temperatura e 0
tempo de sinteriza98.0. A maior fra98.0 de volurne da fase 2223 correspondeu ao
tratamento de 850°C por 120 horas. Nesse trabalho os sais de nitratos de Bi, Pb, Sr, Ca e
Cu foram dissolvidos em etileno glicol e, posterionnente, os ions em solu~8.o foram
precipitados na forma de oxalatos devido Ii adi~8.o de acido ox8.lico. Utlizando-se urn
controle rigido de pH determinou-se experimentalmente as curvas de solubiliclade dos ions
desse sistema, concluindo que para se obter urn nniximo de precipita~8.o simultanea devese tra.balhar no intervalo de 1,2 < pH < 2.
Chang et al. [27] conseguiram, a partir de metodo quimico, obter amostras com
900A>
da fase 2223. Os nitratos de Bi, Pb, Sr, Ca e Cu foram dissolvidos em etanol, e a
essa solu~io foi adicionado etileno glicol e acido ox8.lico. Apos agita~8.0e secagem, 0 p6
foi submetido a uma seqiiencia de tratamentos termicos, ao final dos quais observou-se a
presen~a de cristalitos da fase 2212. Aplicando-se mais dois tratarnentos temncos de 5
horas cada urn, a 852°C, intercalados com moagem, resultaram em amostras com 900/0cia

fase 2223.
Para a fOnDaY8.oda fase de temperatura critica 11OK, no sistema
(Bi,Pb):Sr:Ca:Cu:O, Endo et al. [15] associaram, ao rnetodo quimico de co-decomposiy8.o
de nitratos, 0 tratamento termico a baixa press8.o de oxigenio. A co-decomposiyRO de
nitratos consiste na dissoluy8.o de oxidos e/ou nitratos de Bi, Pb, Sr, Ca e Cu em soluyRO
aquosa de acido nitrico. A soluy8.o, mantida sob agitay8.o, e aquecida ate secar. Apos
tratamento a 800°C por 30 minutos, 0 po foi rnoido e prensado na forma de pastilha e, em
seguida, sinterizado. 0 tratamento a baixa press8.o de oxigenio implicou no abaixamento
da temperatura de formay8.oda fase 2223.
Koyama et al. [28] associaram ao rnetodo de co-decomposiy8.o de nitratos e ao
tratamento termico a baixa press8.o de oxigenio, urn ligeiro excesso de calcio e cobre na
composiy8.oinicial, sern 0 que pode-se favorecer a formay8.oda fase de 80K.
Shimono et al. [29] compararam as propriedades de amostras provenientes de
po convencional e po produzido pelo rnetodo dos citratos, concluindo que no segundo
caso as amostras apresentaram a fase 2223 fonnada em maior quantidade que a fase 2212.
Este metodo consiste ern se acrescentar acido citrico e etileno glicol a so1U98.0de nitratos
de Bi, Pb, Sr, Ca e Cu, de forma que ao aquecer essa rnistura obtern-se urn gel precursor.
As amostras S8.0produzidas a partir do po que e obtido apos a sinterizay8.odo gel.
De forma geral os trabalhos parecem indicar que os metodos quirnicos de
obteny8.o de pos produzem pastilhas com maior fray8.0 de volume da fase de mais alta
temperatura critica.

"
1.3 PROCESSAMENTO CERAMICO

o

processamento cerimico tern se desenvolvido ao 10080 da hist6ria do
homem. Desde a fabrica9io de utensilios domesticos pelas cultura.s mais
primitivas, atraves da manipula9io e queima da argila, passando pelas cerimicas
tradicionais (revestimentos, tijolo, telha, IOU9as sanitarias e de mesa, etc e
chegando, atualmente, na obten9io de ceIimicas aV8ll9adas com propriedades
ferroeletricas, piezoeletricas, estruturais , magneticas e supercondutora.s, que nio
fosse pela rela9io custo x beneficio ainda nio compensadora, estariam competindo
no mercado com determinados metais e ligas met8.1icas, e possibilitando urn
universo de aplica90es que 0 homem apenas come9a a imaginar.
Para produ9Ro dos corpos cerimicos, pode-se obter 0 p6 precursor,
basicamente a partir de dois processos : (a) mistura de 6xidos/carbonatos, que
neste tra.balho estamos denominando de metoda convencional, e (b) metodo
quimico (coprecipitaQROde oxalatos, sol-gel, etc).
o metoda convencional se dR atraves da mistura e moagem mecinica
de quantidades estequiometricamente calculadas e pesadas de oxidos e/ou
carbonatos das especies quimicas que se deseja obter no composto.
A moagem mecinica pode ser feita em moinho rotatorio ou vibrat6rio, e
seus principais objetivos sio : reduzir 0 tamanho de particula e eliminar a presenQa
de agregados e aglomerados. No moinho vibratorio, os meios de moagem vibram
com amplitude de poucos milimetros fazendo urn complexo movimento de helice.
o material entre os meios de moagem sofre dois tipos de aQRo : impacto e
cizalhamento. Neste tipo de moinho podern ser acoplados dispositivos que
fome9am atmosfera especial ou vacuo durante a rnoagem. Geralrnente as particulas
provenientes desse tipo de moagem nio possuem forma unifonne e tern tamanho
abaixo de 5J.U11. No caso de moinho de bolas, as aQoes SROde abrasio e impacto e,
geralmente, apos a moagem as particulas tern a forma arredondada.
Existem dois tipos de meios de rnoagem : bolas e cilindros. Ambos podem
ser produzidos ern varios tamanhos e de diferentes ma.teriais, tais como, porcelana,
alumina, zirconia e ferro. A escolha do tipo do meio de moagem deve ser feita com
base no material a ser moido, tentando-se evitar a cont.amina9io do mesmo.
Quando se faz a rnoagem a Umido, 0 desgaste dos meios de moagem toma-se maior
que em rela9io a moagem a seco, alem do fato do material se contaminar mais
facilrnente. 0 revestimento do moinho pode ser de poliuretano ou de borracha. A
escolha do tipo de meio de moagem, bolas ou cilindros, deve ser feita de acordo
com 0 que se deseja obter, distribuiQio granulometrica larga ou estreita,
respectivamente.
A moagem pode ser feita a seco ou a funido. 0 liquido mais utilizado e a
aigua e deve ser utilizada em quantidade adequada, de tal forma a produzir uma
suspensio com viscosidade tal que provoque aderencia nos meios de moagem e no

revestimento do moinho. Porem, a viscosidade da suspensao depende, tambem, do
estado de defloculay3.o das particulas. Durante a moagem pode-se usar outros
aditivos, tais como : (a) defloculante para aumentar

0

efeito da moage~

(b)

agentes tensoativos que abaixam a tensao superlicial da agua permitindo melhor
contato das particulas com os meios de moagem; (c) antiespumante com 0 flITl
especifico de reduzir a espuma produzida pelos agentes tensoativos, etc. Na
moagem a seco, pode-se usar como aditivo, urn lubrificante organico (acido oleico,
etileno glicol). Ha vantagens e desvantagens para ambos os tipos de moagem,
sendo que a escolha de urn ou outro modo deve se adequar ao tipo de material e
aos recursos disponiveis.
Dos processos quimicos, descreveremos em linhas gerais, 0 metodo de
coprecipitayao de oxalatos, pois este foi utilizado na obtem;ao de amostras deste
trabalho. A precipitayao de sais soluveis, seguida de decomposiyao termica em
oxidos e largamente utilizada pois, nesse tipo de processamento as particulas do po
SROextremamente finas, alem do maior grau de pureza do material final. A
precipitayRo simult.3nea de varias especies quimicas chama-se coprecipitayRo.
Quando se mistura urn sal com 8.gua, ocorre a dissociayROentre 0 anion e 0 cation
que formam 0 gal. Ao misturannos duas soluyoes aquosas acidas, os anions e
cations das diferentes soluyoes, ao entrarem em contato, podem reagir, formando
compostos mais estaveis, que devem precipitar. Por exemplo, ao dissolvermos urn
sal de nitrato em &.gua,certarnente ficarRo em soluyROaquosa os ions N03 e 0
cation correspondente. Se a essa soluy8.o, acrescentannos uma soluy8.o de acido
oxalico (ions H+ e C204 em soluyRo), observa-se a precipitayRo do oxalato,
produto da reay8.o do radical oxalico com 0 cation do sal nitrato. Se num
experimento, houver varias especles quimicas para serem precipitadas
simultaneamente, deve-se fazer inicialmente urn estudo sobre 0 pH ideal para
precipitay8.o de cada especie, a fun de se determinar 0 pH mais adequado para se
garantir maior eficiencia na precipitaQRO.Durante 0 tratarnento termico, os oxalatos
transformam-se em carbonatos e, posteriormente, em oxidos. A grande vantagem do
metodo quimico sobre 0 tradicional e 0 fato de se obter urn po bastante homogeneo
quimicamente e com particulas muito finas. Por outro lado, particulas muito finas
tornam 0 po muito reativo podendo criar algumas dificuldades quanta a formaQ8.o
de agregados, que por vezes nao se consegue desagregar. Por esta razao, os pos
obtidos quimicamente, tambem, podem passar pelo processo de moagem.
E na parte do processamento chamada de conformayROque se dil forma ao
corpo cerBmico. Os processos de confonnaQRomais utilizados SRO: prensagem
uniaxial a seco, colagem de barbotina, prensagem isost8.tica, prensagem a quente e
colagem de fita. A seguir descreveremos a prensagem uniaxial a seco pois foi a
que utilizamos neste trabalho. Neste tipo de prensagem, a amostra sofre a aQ8.oda
prensa em apenas uma direQRoe os pontos que devem ser considerados SRO:
desenho da matriz (geometria e material), mecanismo de alimentaQ8.o,programa de

compreSSRoe ejeQROda peQae caracteristicas do po (fluidez e empacotamento). A!i,
matrizes podem ser de varios modelos : aQRosimples, dupla aQRo,flutuante ou
milltipla aQRo, dependendo da mobilidade dos pistoes superior e inferior e da
canusa.

o

passo mais critico neste processo de confonnaQRo e 0 preenchimento
adequado da matriz e isto est8.relacionado com a fluidez do po. Para se obter uma
fluidez adequada, 0 po deve apresentar uma granulometria entre 16 e 80 mesh, que
pode ser obtida em peneira ou "spray drier" e com 0 usa de aditivos (ligantes e
plastificantes).
Durante a eompaeta98.0, 0 po disperso se toma uma unidade (eompaetado) e
se verifiea a diminuiQROda porosidade, a quebra de agregados e
nUmerode contatos entre as particulas.

0

aumento do

Fin

FIGURA

1.9 : 1blstrayoo das f01"fas de contato entre as particulas de urn pO sob
prensagem.

A forQa aplicada devido ao movimento do pimo e transmitida atraves do
compactado via forQas de interaQRonos pontos de contato das particulas, conforme
mostra a Figura 1.9.. Urn sistema nio balanceado de forQas normal e cizalhamento
nos pontos de contato pode levar a deformRQiioda particula e deslizamento, sendo
que 0 deslizarnento e translaQRoSROlimitados pelas forQas de reaQRodas particulas
vizinhas. Uma descriQio detaIhada do que ocorre num po e praticamente
impossivel.
AI;, forQas de atrito entre 0 compactado e a parede do molde resulta num
gradiente de pressRo e conseqiientemente num gradiente de densidade no
compactado. Observa-se que em corpos compactados sob aQRosimples existe uma
profundidade critica abaixo da qual nao ocorre densificaQao significante. Abaixo
pode-se ver urn esquema das forQas e tensoes que aparecem, na amostra, durante a
compactaQao, onde A e a forQa de compactaQio, Rea
reRQio do molde na
amostra, N representa as forQas aplicadas radialmente na amostra pelo molde e At

e A2 representam as fon~as de atrito da parede do molde com

0

compactado :

FIGURA 1.10 : Diagrama de fOrfa3 nunJa amostra sob prensagem.
A rela~iio entre a tensiio axial (cra) e a tensiio radial (O'r)~na compressao de
urn solido isotropico e :

crr= (

J.L
1 - J.l,

Jcra

onde, (J.l / 1 - J.l) e a raziio de Poisson.
Considerando que 0 compactado seja urn solido elastico, a defonna~a.o axial
na profundidade (h) pode ocorrer sornente se a for~a de resistencia na parede for
rnenor que a for~a normal, isto significa que a for~a de compacta~ao deve ser
maior que a for~a de resistencia. Assim,

onde f eo coeficiente de fric~iio na parede.
Substituindo a rela~io (1.5) na expressio (1.6),temos :

OOaD)h

4

c

f(' I-J.lJ.l)

OOa

Assim para he < D, a for~a de compacta~io deve ser rnaior que a forQa de
resistencia.

Na pnitica, he tern que ser muito menor que 0 D para que a compacta9io
seja unifonne. 0 uso de lubrificante na parede do molde, como por exemplo acido
oleico, pode facilitar 0 aumento da altura critica .
A seqiiencia de figuras abaixo ( Figura 1.11. ) mostra os gradientes de
pressio, aos quais os compactados ficam sujeitos, confonne a pressio utiliza.da.
Dependendo do material, os efeitos do gradiente de pressio na compactaQio, e
SURS varia90es de acordo com a pressio utilizada, poderio surgir ap6s 0 tratamento
tennico na fonna de trincas no corpo ceriunico. Nesse caso, 0 usa de lubrificante
pode reduzir 0 gradiente, aumentando a pressio no fundo do compactado,
reduzindo a varia9io de densidade.
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Dutros tipos de conformaQio sio utiliza.dos, porem nio de forma freqiiente
ou costumeira, para obtenQio de amostras do sistema BiSrCaCuO, tais como
prensagem a quente [30].
Neste trabalho, em particular, a secagem do material foi feita
enquanto este encontrava-se sob a forma de po, num processo anterior a
conformaQio chamado de calcinaQio. Nesta etapa 0 po e submetido a urn ou v8rios
tratamentos tennicos, para eliminaQio de ligua, nitratos e/ou carbonatos. A
temperatura de calcinaQio e inferior a temperatura de sinteriza9io e prepara 0
material para os processos de transporte do material que ocorrem durante a
densificaQio.
A sinterizaQio e a etapa do processamento na qual ocorre a rem09io dos
poros do compactado (densi:ficaQio)seguido de crescimento de grio.
A densi:ficaQio ocorre devido a uma variaQio na energia livre do sistema.
Tal varia9io se chi devido ao decrescimo da area superficial e abaixamento da
energia livre superficial devido a eliminaQio da interface solido-vapor e
coincidente fOrmRQio da interface solido-solido de mais baixa energia. Os
mecanismos de densi:ficaQio sio os seguintes : (a) fase vapor (evaporaQio-

eondensa~ao), (b) difusao no estado solido, (c) fase liquida e (d) fase liquida
reativa. A seguir faremos uma breve deseri~ao de eada uma das etapas
apresentadas acUna.

FIGURA 1.12: FormtJfl1o da regil10 do "peSCOfo'~ entre duas particulas,

1'10

inlcio da sinterlzafl1o.

A pressao de vapor na supemcie de uma particula tendo urn raio de
eurvatura ) 0 e muito maior que a pressao de vapor na jun~ao das partieulas onde
o raio de curvatura ( o. Elsa regiao, onde se chi a liga9ao entre duas particulas
recebe 0 nome de pesco90. Devido as diferen9as entre as pressoes de vapores de
v8rias regioes do sistema Iui uma tendencia para a transferencia de material entre
essas regioes. A taxa de cresciment.o da area de ligaQao entre as particulas e
fortement.e dependente da temperatura. Nesta etapa da sinteriza.Qaonao se verifiea
a densifieaQao do material pois nao Iui retraQao do compactado, uma vez que a
transferencia de materia se chi apenas da supemcie da particula para a regiao do
peseo90, nao produzindo a aproximaQaodos centros das particulas. 0 que ocorre e
apenas a mudan9a na forma dos poros, que pode resultar na diminui9ao da
permeabilidade do material. Do ponto de vista do processamento, as variaveis que
podem ser controladas para a1terar a taxa de sinteriza.Qio,nesta we inicial, sio 0
tamanho inicial da particula e a temperatura.

1e 2: Dio provocam

retra~lo Unear
3, 4 e 5: provocam

retra~loIblear

FIGURA 1.13 : Mecanismos de des/ocamentos de momos, durante a
sinterizafao, produzindo densiflCafoo e crescimento de groo.

MECANISMO
1
2

3

4
5

CAMINHO
Difusio superficial
Difusao na rede
Difusio no contomo
Difusiio na rede
Difusio na rede

FONTE DE MATERIA
Superflcie
Superflcie
Contomo de grao
Contorno de grao
Dislocacoes

Como pode ser visto na figura e tabela acima, existem cinco mecanismos,
atraves dos quais pode haver deslocamento (difusiio) de material no interior de
uma amostra cerfunica durante a sinteriza.~iio,devido as varia~oes de pressiio de
uma regiiio para outra. 0 movimento dos nomos pode ocorrer da superficie da
particula ou da sua rede para a regiio do pesco~o via rede ou contomo de grio. Os
parimetros mais importantes a serem considerados na densifica~io da amostra, via
rea~io no estado solido, sio 0 tamanho de particula, que se relaciona de forma
inversamente proporcional com a taxa de sinteriza.~io, e 0 coeficiente de difusio,
que e afetado pela composi~io, pois esta altera a concentra~io de defeitos, e pela
temperatura. Portanto, 0 controle efetivo do processo de sinteriza.~io no estado
solido, deve ser feito atraves do controle rigido de: (a) tamanho inicial das
particulas, (b) distribui~io do tamanho de particulas (empacotamento ), (c)
temperatura de sinteriza.~iio, (d) composi~iio, e (e) eventualmente, atmosfera de
sinteriza~io .
Nos esbigios mms avan~ados de sinteriza~io, onde ja existe uma
microestrutura na qual poros e solido sio continuos, e que evolui para uma
distribui9io de poros isolados uns dos outros, apenas dois mecanismos de
transporte de materia sio importantes : (a) difusio de nomos pelo contomo,
provenientes do contomo (mecanismo 3) e (b) difusio atraves da rede de nomos

provenientes do contomo (mecanismo 4).0 aumento no tamanho de grio e de poro,
nos primeiros est8gios da sinteriza~io sio devido basicamente a : (a) presen~a de
aglomerados de particulas finas que sinterizam rapidamente deixando poros
interaglomerados, e (b) nipido crescimento de grio durante

0

qual os poros sao

aglomerados pelo movimento do contomo, conforme figura 2.6. A concentra~io de
poros nos ultimos estilgios da sinteriza~io podem ser resultado de : (a) distribui~io
inicial do tamanho de particulas, e (b) varia~oes de densidade a verde provocada
pelo atrito do po com a parede da matriz, e (c) elimina~io mais nipida da
porosidade perto da superficie causada por gradiente de temperatura durante 0
aquecimento. A introdu~io de aditivos no material, com 0 objetivo de variar a
microestrutura, atua basicamente nos v8rios mecanismos de difusio que ocorrem
durante a sinteriza~io, aumentando ou diminuindo os coeficientes de difusio, por
fatores consideniveis.

A quantidade de fase liquida formada durante determinado estigio da
sinteriza~io e sua viscosidade devern ser tais que a densifica~io da pe~a ocoJTa,
sern ocorrer defonna~io devido Ii a~io da gravidade. A viscosidade do liquido
fonnado e determinada pela composi~io e temperatura, e a quantidade de liquido
pode ser detenninada pelo diagrama de equilibrio.
Confonne visto anterionnente na Figura 1.12, na regiio do pesco90 ( p < 0
), temos uma pressio negativa, quando comparada com a superficie da particula;
isso causa urn transporte de material, via fluxo viscoso, para a regiio do pesco~o.
Para esse mecanismo de sinteriza9io SROde extrema importincia a viscosidade,
que pode ser controlada .pela composi9RO e e fortemente dependente da
temperatura, que portanto deve ser muito bem controlada, e 0 tamanho de particula,
pois diminuindo-se 0 tamanho de 10 para IJJ11l a taxa de sinteriza9io e aumentada
por urn fator de 10.
A pressio de capilaridade da fase liquida, localizada entre as particulas
finas do solido, e a for~a motriz responsavel pela densifica~io do material nesse
tipo de mecanismo. Quando a fase liquida molha as particulas, cada espa~o
interparticula se toma urn capilar no qual uma r&ZOavelpressio de capilaridade e

desenvolvida. A pressRo de capilaridade resulta em densificaQRo atraves de
diferentes processos que oeorrem simultaneamente.

Nesse easo, a fase solida apresenta certa solubilidade na fase liquida na
temperatura de sinteriza~ao. 0 aspeeto esseneial desse proeesso de sinteriza~ao e a
solu~ao e repreeipita~ao de solido, favorecendo 0 crescimento de grao e a
densificaQ3.o.
Para que a densifica~ao ocorra rapidamente e necessario que: (a) haja
quantidade apreciavel de fase liquida, (b) haja solubilidade considerilvel do solido
no liquido e (c) 0 solido seja molhado pelo liquido.
Durante 0 processo de sinterizaQao, particulas menores sao dissoJvidas e 0
material e transferido para graos maiores por difusao atraves do liquido. Quando 0
liquido penetra entre as particulas, ocorre urn aumento eta press8.o no ponto de
contato. Isto provoca urn aumento de solubilidade de modo que ocorre
transferencia de material do ponto de contato, favorecendo a aproxima~ao do
centro das particulas e gerando a retraQ8.o.
processo de sinterizaQao via fase liquida pode ser mais complexo do que
a sinteriza~8.o no estado solido, visto que ocorre uma serie de mecanismos
simultaneamente. processo exige que 0 tamanho de particulas seja fmo para que
seja desenvolvida a pressao de capilaridade necessaria, a qual e inversamente
proporcional ao diametro do capilar.
Como vimos na seQao anterior, provavelmente, 0 mecanismo de formaQao da
fase 2223 deve ser via fase Iiquida reativa, a etapa da sinterizaQ8.ona preparaQ8.o
de amostras do sistema BiSrCaCuO e extremamente importante e 0 controle de
temperatura assume urn papel fundamental.
Tecnicas altemativas de sinterizaQ8.o,tal eomo a utilizada por Monteiro et
al. [31] no sistema eerirnieo BaTi03, podem ser utilizadas na busea de resultados
melhores. Nesse artigo, os autores apresentam os resultados obtidos em amostras
de BaTi03, apos a aplieaQ8.ode uma corrente eletriea de 100mA simuJtaneamente
a sinterizaQ8.o.Trata-se de urn tempo curto de sinteriza~8.o(3h) e a utilizaQ8.odessa
tecniea parece aeelerar a veloeidade de reaQ8.o,provocar uma maior densifieaQ8.o
no material e induzir urn crescimento mais regular de griios. Atraves do
acompanhamento da diferenQa de potencial (ddp) em funQ8.odo tempo na amostra
durante a sinterizaQ8.o,verifieou-se urn patamar antes do termino da primeira hora
de tratamento, indicando, provavelmente a estabilizaQ8.oda fase formada.
Recozimento ("Annealing") e 0 nome dado a uma segunda sinterizaQ8.o.
Alguns artigos indieam que e urn passo favonivel ao aparecimento da fase 2223
[32,33], uma vez que a einetiea de fOrmRQ8.o
dessa fase e lenta e, especialmente,

°

°

se aliado a. tecnica de resfriamento ripido ( "quenching" ), que congela a fase de
interesse, impedindo que rea90es reversiveis de fases indesejaveis ocorrarn.
Ah~rn da densifica9iio,

0

crescimento de griio

e

urn outro efeito muito

importante a se considerar na sinterizaQiio. Urn agregado de particulas fmas,
quando aquecido em temperaturas elevadas, aurnenta 0 tamanho rnedio de griio.
Quando acontece 0 crescirnento de urn griio, outros griios diminuem e
desaparecern. Entiio, a for9a rnotriz para 0 processo e a diferen9a de energia entre 0
griio fmo e 0 griio maior resultante do decrescimo da energia da area do contorno
de griio.
Muitos efeitos importantes de superficie e interface sao explicados pelo fato
de que a energia superficial causa uma diferen~a de pressao atraves da superficie
curva. No equilibrio, 0 trabalho para expansiio de uma superficie esferica e igual
ao aurnento da energia superficial. Para superficies curvas em geral, porern nao
esfericas, a varia~ao da pressao, atraves de urna superficie, e dada por :
L\ P = Y(_1 + _1_)
r I
r 2

(110.)

onde f1 e r2 sio os raios de curvatura principais eye a tensio superficial. E essa
rnesma diferen~a de pressao que causa a subida de urn liquido nurn capilar.
Essa rnesma expressio deduzida para diferen~a de pressao, tambern pode
ser utilizada para clilculo da velocidade de sinteriza~io durante tratamento termico
de coI]>oscerimicos e na interpreta~ao do fenorneno de crescimento de grio.
Hli urna diferen~a de energia livre atraves de urn contomo de grio curvo,
dado por:
L\G

=

YV(_1
Tl

+ _1 )
r2

onde AG e a varia~io da energia livre atraves da superficie curva, "(e a energia do
contomo, Ve 0 volume molar e r1 e r2 sao os raios de curvatura principais. Essa
diferen~a de energia livre do material em rela~io aos dois lados de urn contomo de
grio, e a for~a motriz que faz 0 contomo de griio se rnovimentar para 0 seu centro
de curvature. A velocidade com a qual urn contomo se move, e proporcional it. sua
propria curvature e it. velocidade com a qual os momos saltam atraves do contomo.
Se considerarmos a estrutura de urn contomo como ilustrada na Figura. 1.15(a), a
varia~io na energia, em rela~io as diferentes posi~oes ocupadas por urn momo,
pode ser vista no grifico da Figura. 1.15(b), e a freqiiencia dos saltos atomicos e
dada por:

fA

-+ B

= fo exp

AG+)
(
RT

fa ~

A

=

fo exp

-'~G ~G)

l

+

+

RT

RT

onde fo=-.

Nh

FIGURA

1.15: A taxa de movimento do contorno efzxadapela
dJomos pulam a in:ierface [34].

taxa com que

Fntio a velocidade de crescimento do grio U no processo resultante de
deslocamento de cont.omo e :

U=Afi
onde A e a distfmcia de cada pulo e fr e a :freql1enciaresultante de saltos atOmicos.
Substituindo ( 1.12. ) e ( 1.13 ) na expressio acima , vem que :

U=

",CfAB - mA)

U = foAexp

RT
(-L\G+J(

(L\G+J

(L\G)

U = foA RT

desde que

L\G)

1- exp RT

exp - RT

1 - exp L\ G )
RT

(

IltS

~G
RT

Portanto, a taxa de crescimento do grli.oaumenta exponencialmente com a
temperatura.
Se todos os contomos sao iguais em energia, eles se encontram fonnando
Bngulos de 1200• Considerando urn exemplo bidimensional, Bngulos de 1200 s6
podem ocorrer em grli.os com 6 lados. Grios com menor niunero de lados tern
contomos concavos quando observados do centro do grli.o. Lembrando que os
contomos migrarn para 0 seu centro, grli.os com menos de 6 lados tendem a
diminuir e grios com mais de 6 lados tendem a crescer. Para qualquer grli.o, 0 raio
de curvatnra de urn lado e diretamente proporcional ao difunetro do grii.oe a for~a
motriz para 0 movimento do contomo e inversamente proporcional aos raios de
curvatura principais do grio. Portanto a taxa de crescimento do grio e inversamente
Proporcional ao tamanho do grio.

Alem das referencias indicadas no texto, este item (1.3) foi escrito
com base nas notas de aulas do curso de Processamento Cer8mico (2°
semestre/91), ministrado pela Profa. Dra. Dulcina M. Pinatti F. de Souza
(DEM:AlUFSCAR - SAO CARLOS) e nas referencias [34] e[35].

CAPITULO

n:

TECNICAS DE CARACTERIZA<;AO DE MATERIAlS

2.1 RESISTIVIDADE ELETRICA
A tecnica de medida de resistividade eletrica em fun~ao da temperatura utilizada
neste trabalho foi uma varia~ao da tecnica das quatro pontas apresentada por L. J. Van
Der Pauw [36].
Conforme indica a figura 2.1, com 0 auxilio de tinta prata, fixamos quatro eletrodos
de cobre (~= O,2mm)sobre a amostra.

FIGURA 2.1 : Prepara~ao da amostra para medida de resisti'Vidade ewtrica.
I e a distancia entre os e/etrodos para medida da tensao e A e a area da secy/io
transversal da amostra percorrida pe/a corrente.

Aplicamos uma corrente eletrica dc de 5mA, atraves dos eletrodos 1 e 4, e
detectarnos a diferen~a de potencial entre 2 e 3, como pode ser visto na figura 2.2.

Ice

Assumimos que a corrente atravessa todo 0 volume da amostra. 0 caIculo da
resistencia da arnostra e dado com base na lei de Olun e sua resistividade eletrica
calculada pela expressao :

onde, I e A estao indicados na figura 2.1 e sao respectivamente a distincia entre os
eletrodos 2 e 3 e a area da sec~ao transversal da amostra. Nas medidas apresentadas, I e

A assumem os valores aproximados de 2mm e 2mm2.

Para introduzir a arnostra no reservatorio de helio Iiquido, utilizarnos uma haste de
lama, a qual possui urn sensor de temperatura (LAKESHORE : DT-470), que fica
disposto sob a arnostra e que indica sua temperatura.
A introdu~ao da sonda no reservatorio e controlada por urn motor de passos e a
coleta de dados e feita automaticamente.

o sistema utilizado pode ser esquematizado

como segue:

(l) Nanovoltimetro KEIlliLEY 181 : detecta a diferen~a de potencial entre os
eletrodos 2 e 3 colocarlos na amostra;
(2) Interface e microcomputador : aquisi~ao de dados;
(3) Fonte de corrente constante LAKESHORE: alimental{3.odo sensor de temperatura;
(4) Voltimetro KEITHLEY 195A : indica~ao da tensao no sensor de temperatura;
(5) Fonte de corrente estabilizada KEITHLEY 228A : fornece corrente para a amostra.
Este
sistema
de
medidas
foi
montado
por
C.L.Carvalho
(doutorando)/Prof.Dra.D.I.Santos (orientadora), e encontra-se em funcionamento no
Laborat6rio de Materiais Avan9ados do lFSC.

Ao se colocar uma amostra em presen9a de urn campo magnetico ac, a
magnetiza~3.odo material e dada por :

Conforme apresentado no Capitulo 1, a magnetiza~ao tende a acompanhar a
oscila9Ro do campo, resultando em uma susceptibilidade complexa dada pOT:

onde a componente real da susceptibilidade (X') indica a ocorrencIa de transi~ao
supercondutora na amostra e a componente imagin8ria da susceptibilidade (X" ) indica a
dissipa98:0 de enelgia na amosba. -A-paftir- de- X"-pode-se,-t8mbem,-obter
infonna90es

sobre a densidade de corrente critica (Jc) do material e a partir disso pode-se entender
melhor 0 mecanismo da supercondutividade nesses compostos.
o sistema utilizado para as medidas de susceptibilidade magnetica em fum;ao da
temperatura foi uma ponte de indutancia mutua autobalanceada [37], desenvolvida por
RRde Souza (doutorando)/Prof.Dr.C.Magon
(orientador), e esta em funcionamento no
Grupo de Ressonancia do lFSC.
Esse sistema compreende urn conjunto de bobinas : primaria, bobina em que fiui a
corrente altemada, e secundaria, conjunto de duas bobinas associadas em serie e
enroladas em sentidos opostos, conforme figura 2.4. Com essa configura98.0, a voltagem
induzida nas bobinas secundBrias, sem amostra, num caso ideal, sao de mesma amplitude
mas defasadas de 180°, e ao soma-Ias obtem-se urn sinal nulo.
Ao se introduzir a amostra no interior de uma das bobinas do secundario, a
voltagem induzida e proporcional a susceptibilidade magnetica ac da amostra.

+
Vc

o

sistema de resfriamento da amostra e feito a base de fluxo de helio e
aquecimento controlado, e sua descri9ao encontra-se na referenda [37]. A amostra e
colocada no interior do sistema de bobinas atraves de urn tubo de quartzo, e sua forma e
cilindrica com 5mm de comprimento e 3 rrnn de diametro, aproximadamente.

A densidade de um material qualquer e definida como a razao da sua massa por
unidade de volume e pode ser expressa pel a rela9ao :

m

p = -

V

onde, p~ m e V sao, respectivarnente, a densidade, a massa e 0 volume da amostra. Medese a musa numa balwwa e 0 volume de pOB, solidos porosos e COlpOBde forma irregular,
pode ser obtido atraves de urn picnornetro a helio, cujo principio de funcionamento baseiase no deslocamento do gas helio. 0 aparelho utilizado neste trabalho e urn Picnometro
Multivolume (M:ICROMERITICS, modelo 1305) [38], que pode ser esquematizado
abaixo:

FIGURA

2.5 : Rspresenlaflio

esquemdtica do picnOmstro
Vc: volume da cdmara, Va: volume da amostra
Ve: volume de expansao

a hSho.

A amostra e colocada num cadinho de platina, 0 qual e ajustado Ii camara. 0
sistema e fechado e~ inicialmente, a camara e 0 volume para expansilo encontram-se a
pressilo e temperatura ambientes. Fechando-se a vlilvula (v), introduz-se gtls helio na
camara ate uma detenninada pressilo (PI). Abrindo-se a valvula, 0 gas expande-se,
tamb6m para 0 volume Ve~ e a pressilo cai para urn valor P2, com P2 { Pl. AB pressoes
silo lidas num visor digital.
Quando a v81vula esta fechada pode-se eserever :
(a) para 0 gas contido na camara :

Quando a valvula esta aberta pode-se escrever~ para
volume:

0

gas expandido por todo

0

P2(Vc- Va+ Ve) = ncRT+neRT

Ve
Va=Vc----Pl- Pa
--·-1
P2-P.

Trata.-se de uma teeniea para BJUilisede tamanho de particulas de pos. A taxa de
sedimenta9ilo das partieulas dispersas em meio liquido pode ser entendida pela Lei de
Stokes:

onde, D e 0 diametro da particula, v e P sao a velocidade e a densidade da particula, 'tl e
Po sao a viscosidade e a densidade do liquido e g e a acelera9ao da gravidade. A
expressao acima e deduzida para particulas esferieas. No caso de particulas nao esfericas
entende-se por D, 0 diametro equivalente de uma particula possuindo a forma esferica e
que tivesse a mesma massa cia partieula em quest.ao. Pode-se dizer, tarnbem, que
partieulas maiores sedimentarao mais nipido que as menores.
Para a amilise do tamanho de particula, 0 sedigrafo assoeia a teeniea da
sedimenta93.0, a teenica de absOr93.0 de raio x, tal que, inicialmente, determina-se a altura
(h) em que se eneontra urn tamanho especifico de particula no porta amostra. Em seguida,
atraves da absor93.o de raio x, determina-se a porcentagem total de massa de partieulas
nos diferentes pontos da amostra em dispersao. Assim, quando 0 porta amostra desloca-se
vertiealmente na frente do feixe de raio x, pode-se ealeular a poreentagem total de massa
P pela express3.o :

onde Toe a transmitancia, no liquido sem a arnostra dispersa, e Tj e a transmitancia de
cada posi9ao da suspens3.o quando 0 porta amostra se desloca verticalmente.
Neste trabalho utilizamos urn sedigrafo MICR01vIERITICS, modelo 5100, [39],
que faz analise de particulas na faixa de 100 a 0,1 J.Ul1.

2.5 MICROSCOPIA
ELETRONICA
DE VARREDURA
DISPERSAO DE ENERGIA DE RAIO X (EDX)

(MEV) e

A Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e uma tecnica que serve para a
observa(f8.o e fotografia de superficies e seccoes transversais de arnostras metalicas,
ceramieas, polimeros, etc, possibilitando medidas como por exemplo, analise do tarnanho
e forma de partieula, identifieando a segrega98.0 de elementos quimicos mais pesados e
mais leves, nos materiais que eontem v8.rias especies quimieas ("backscattering"), etc.
Nesta teenieR, a amostra, que se eneontra no vacuo, e submetida a urn feixe de eletrons. A
imagem se forma atraves do espalhamento dos eletrons que S8.0 arrancados de suas
posi(foes na amostra. 0 feixe de eletrons varre toda a regiao selecionada 00 amostra.
Quando a amostra nao e condutora, ela deve ser recoberta por uma camada de
material condutor (ouro ou carbono) ligada ao porta amostra (aluminio ou grafite) atraves
de tinta prata. Estes cuidados livrarao a amostra do excesso de eletrons, que seriio
conduzidos a terra, permitindo a fOnTIa98.0de uma imagem nitida.
o microsc6pio utilizado para aruilise das amostras deste trabalho foi urn
equipamento ZEIS8-DSM960, ao qual se acha acoplado urn microanalisador de raios x
(LINK ANAL YTI CAL QX2000) atraves do qual pode-se fazer a analise qualitativa da
amostra, quanto a sua composi98.0, e analise quantitativa, quando 00 disponibilidade de
padroes.
As referencias para an8.lise de EDX foram preparadas a partir dos elementos que
compoem a amostra, na sua forma metalicR, tlio puro quanto possivel. As referencias
foram embutidas em uma resina especial e devem apresentar uma superficie peIfeitamente
lisa e polida. 0 embutirnento dos padroes, alern de favorecer a coloca9ilo de rnais de urn
padrilo em carla porta-amostra, facilita a manipulR9Ro dos mesmos.

2.6 DIFRA<;lo DE RAIOS X
Neste trabalho, esta tecnica foi utilizada para detenninacao de fases presentes em
amostras policristalinas. E uma caracterizacao muito importante que nao provoca a
destrui~ao da arnostra.
Quando urn feixe de raios x atinge urna arnostra, urna onda esferiea de radia~ao
espalhada flui de eada atorno da amostra.. Dependendo do arranjo dos atornos da amostra,
essas ondas espalhadas interferern de modo earaeteristieo.
A Lei de Bragg e particulannente adequada para urn entendirnento geornetrico da
difraCao de raios x, em termos de reflexao nos pianos da rede de urna amostra
rnonocristalina ou polierista.lina.

PI

P2
P3 -------------,t-

}d

Verifiea-se a inteIfereneia eonstrutiva dos raios refletidos, em pianos sueessivos,
sempre que a diferenca de eaminho pereorrido por dois raios, for igual a urn numero
inteiro de eomprirnentos de onda desse feixe. Estalei pode ser eserita:

onde, A e 0 comprimento de onda do raio x, d e a distancia entre os pianos da rede
cristalina e e e 0 angulo de reflexao para os pianos da rede.
o equipamento utilizado para amilise de difracao de raios x, das amostras deste
trabalho, foi 0 RIGAKLJ ROT AFLEX CuKa..

Esta teeniea baseia-se na producao de ions da amostra atraves de urn plasma de
argonio induzido, os quais sao posteriormente analisados por espectroscopia de massa
(ICPMS) ou optica (ICP-OES) para determinacao de sua composiCao quimiea.
Esta e uma teeniea de anwise quimiea largamente utilizada quando se deseja
eonheeer quantitativamente a eomposicao quimiea de urn material, sendo esta
determinacao feita eom limite de eada elemento quimieo da ordem de parte por milhao
(ppm).
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AB amostras analisadas por esta teenica devem ser liquidas, ou no caso de p6s
podem apresentar-se dissolvidas em urn meio liquido.
2.8 ANALISE TERMICA DIFERENCIAL

(AID)

E a teenica

de analise temuca mais simples e mais amplament.e utilizada [40]. A
diferen~a de temperatura (L\T), entre a amostra e 0 material de referencia, e observada
enquanto ambos sio submetidos ao mesmo programa de aquecimento. 0 material de
referencia nio deve estar sujeito a qualquer evento t6nnico, no range de temperatura
utilizado para a aruilise, nio deve reagir com a amostra ou com 0 termopar e deve possuir
condutivida.de tennica e capacidade calorifica similares as da amostra.
Ao se plotar a diferen~a de temperatura. (AT) em fun98.0 da temperatura. do fomo
(Tf), e considerando-se a temperatura. da referencia (Tr) aproximadamente igual a
temperatura do forno, pode-se acompanhar os eventos temucos que ocolTem na amostra,
como por exemplo a sua fusio (Figura 2.7).
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FIGURA 2.7 : IlIdicGt;lJo '" .".11/0 .wJou,.",;oo 110ATD.
Temperatura onset (I'o); temperatura mQxtma (I'm);
temperatura da amostra (I'a); temperatura da referencia (I'r)
M= Ta-Tr

CAPITIJLO ill : DAnOS E RESULTADOS

Amostras ceramlcas supercondutoras de alta temperatura critica (80 e 11OK) do
sistema Bi(pb)SrCaCuO foram preparadas a partir de dois processos: mistura de
oxidos/carbonatos (metodo convencional) e coprecipita~ao de oxalatos (metodo quimico). Os
calculos estequiometricos iniciais foram feitos com base nas composi~oes molares nominais
1,6:0,4:2:2:3 e 1,7:0,4:2:2:3. A substitui~ao parcial do bismuto pelo chumbo foi utilizada na
tentativa de estabiliza~ao da fase de temperatura critica 11OK. nas propor~oes molares de
1,6:0,4 e 1,7:0,4 de bismuto e chumbo. Sabe-se que 0 chumbo ocupa as mesmas posi'ioes do
bismuto na estrutura cristalina do material e, devido a provavel volatiliza~ao do chumbo
durante 0 tratamento tennico, decidimos por trabalhar, tambem, com a segunda composi'i8.o,
na qual ha urn ligeiro excesso de chumbo.
Preparamos quatro grupos de pos cerfunicos, indicados na Tabela m.l, a fim de
compararmos os seguintes itens :
(a) nos pos do grupo I :
identificar a cOmpOSh;flOinicial mais adequada (1,6:0,4:2:2:3 ou 1,7:0,4:2:2:3), ao
aparecimento da fase 2223, em pos obtidos por processamento convencional;
(b) nos pos dos grupos n e ill :
identificar, em amostras obtidas por processamento quimico, a composi~ao inicial mais
adequada ao aparecimento da fase de Tc = 11OK e estudar as possiveis altera~oes no
produto final, devido a varia'ioes no metodo de prepara'iao do po;
(c) no po do grupo IV :
ajustar a composi'i8.o inicial do material, a fim de se eliminar 0 efeito das perdas, devido
ao processamento quimico.
Enfim, uma compara'i8.0 entre as amostras provenientes dos diferentes grupo pode
indicar 0 metodo mais adequado para a prepara'iao do po cer8.mico para obten'i8.o de
amostras do sistema BiPbSrCaCuO, quanta a presen'ia da fase de mais alta temperatura
critica.
Em continua'iflO ao estudo e caracteriza~8.o dos pos precursores e na tentativa de
melhorar as propriedades finais do material, do ponto de vista das propriedades estruturais,
eIetrica e magnetica, testamos uma tecnica alternativa de sinteriza~8.o. na qual, durante a
sinterizac8.o, aplicamos uma corrente eletrica nas amostras, de acordo com 0 proposto por
Monteiro et. al [31], para 0 tratamento do BaTi03 e descrito no Capitulo I.
A apresenta'i8.o e discuss8.0 dos resultados, que fazemos a seguir, em basicamente
dividida em duas partes. Inicialmente apresentamos os dados referentes a obtenc8.o dos pos e
suas caracteriza'ioes e, na sequencia, os resultados obtidos a partir da sinteriza'iao
convencionaL comparando amostras provenientes de pos processados pelos metodos
convencional e quimico, e da sinterizac8.ocom aplicac8.0 de corrente eletrica.
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GRllPO

PO

POS

MtTODODE
OBTJ:N~AO

COMPOSI~Ao
NOMINAL

I

N

convencional

1,7:0,4:2:2:3

I

N

convencional

1,6:0,4:2:2:3

n

1

coprecipita~lo

1,6:0,4:2:2:3

x:O,46:1,15: 1,61 :3,46

2

coprecipi~lo

1,6:0,4:2:2:3

y:O,46: 1,59:2,13: 3,46

n

3

coprecipita~Ao

1,6:0,4:2:2:3

z:0,46 1,73:2,28 :3,41

ill

A

coprecipi~flo

1,7:0,42:2:3

1,92:0,36: 1,02:0,5 7:3,35

ill

B

coprecipi~flo

1,7:0,4:2:2:3

C

coprecipita~flo

1,7:0,4 2:2:3

coprecipita~flo

1,7:0,4:2:2:3

--

n

ill

IV

-

.,"------E

CO~IPOSI<;:AO DO
PRECIPITADO
Bi:Pb:Sr:C ••-Cu

TF..MPO DE AGITA<;AO
APOS PRECIPITA<;AO

QUANIlDADE
DE AG:ENTE
PRECIPITANTE
._-- ---

-~--------

-- ------

---

2J homs

2x

23 homs

4x

23 homs

--- ~-

--

--

Ix

1,920,45: 1,89:2,07:3,07
1,92:0,42 -1,72: 1,91 :3,33
--------~---------------

---------- .
Ix

-----------

2x
._----------~
4x

-_

....

~~-----_
.._-----4x

---

--

sem agita~lIo mecftnica
sem agita~8o mecftnlca
sem agita~llo mecftnlca

---------------------

mais 8S perdss
detectadss em C

OIlS.: As perrlas de bismuto doz pds 1, 2 e 3 niJo foram medidas, por isso nao apresentamo$ vaJores para
x, y e z. Com ~/~ao d: quantidade de agente p recipi tanIe, uti/izamos J, 2 e 41'eU's a quardidari'e minima caJcuiada
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de misturn

1

de
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esteqUlometricamerm.:
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bidestilada e. nitrato de bismute. (BisnuJth !IID NitralL'. 9 7 (~:;. l'roIabo-Parisl.
em SOIUych'
aquosa de aClde, nitrico (65°/o! l)n nustura cias dua~: :.,;
•..
)iu~-bes de mtratos. obtlvernos a
sI-,,!u<;ao precur~C!ra. Os caicuios
estequi(lnlt~tnco~ fOfaItl fettos com base nas mesmas

(h),,~P()~~convenClomllS. Como as:!cnte prcClpname uttlizarnos unw sniucnc-.
de acid,-) (lx<:dici,l. nOI:~ verifJcam,-1~ que para rm~ de plecipitaya').
,-l flCid'-1 oX~ljiCl) enl
Sl)jU((aO e mHl~~ diCieme lit) que no j()J"Ina de pu ;\ soiuhJl;dade
d'-l acidti ~)xajir,,;!; v d;;
8.34g paI'a lOOml de a~ua 14l}.
A prccipita~atl
atrave.s d'_1 acido oxalict1 se d;:, da
seguinte forma :
(a) na solw;ao aquosa de nitratos, preparada inicialmentc, temos anions NO-3 e cations
BI'+"". P b''1
T""" 3r ''1 CaT.:.''1 e eu +'1
"";
G()mr()SI,~()e~-

T

"""

(b) ao mlsiurarmos
as soluy6es de mtratos e de aCldn oxaiicn, msrantaneameme
verifica a precipiHlI;~W dos cations. na fotlTm de oxalatos de Bi. Pb. Sr, Ca e eu

se

Pudemos encontrar a qUaIltidade de acido oxalico. necessaria para a preclpita.;.:cll',
a partir do balanceamento
cia equa9ao (3.1 ,). quando apJicada para todos os c:lti(ln~

envolvidC's na reay(t(1 .

onde I\f" e (l cation a ser precipitado,
C2H204.2H20
e 0 aCldo oxahco,
0 oxalatcl do cation ( precipitado)
e "a ", "xr./' e "b" s::w coeficientes que
quantidade~ molru"es. i"'. equa9ao acima nao esta escrita na sua fonna
escrevemos apenas as parc~!!~_d~Jrl~~re~~J'ia_tabel~m,1_apr~sentan}(.~~

e

M(C204).H2U
representam as
compieta. POI:C:
os valores e1t:

a,

XM

e b para as duas composiyoes nominais utilizadas.

TABELA 11/.2: Coejlcientes da equa9Q.ode rea9Q.o.

Cations

I

Composi9RO

Composi9RO

(1\1+)

_.

17'04''')'?'3
, . , .•..

1,6:0,4:2:2:3

a
Bi
Pb

1,6
0,4

Sr
Ca
Cu

2
2
3

!

I
I

I

XM
2,55
0,4

b
0,85
0,4

..,

I

2
2

3

I

3

2
2
3

I

a

I

1,7
0,4

XM
2,4
0,4

b
0,8
0,4

2
2
3

2
2

2

3

s.-

Com base na tabela acima, sabe-se que sao necessarios 9,8 e 9,95 moles (soma
dos coeficientes XM para cada uma das composiyoes) de acido oxalico para precipitar 1
mol de material de composiyao nominal 1,6:0,4:2:2:3 e 1,7:0,4:2:2:3, respectivamente. A
partir desses dados calculamos as quantidades minimas necessarias de acido oxalico
para para precipitar 109 (III.A,B,C) ou 20g (ll.1,2,3) de material desejado, conforme
fossemos trabalhar. A fim de procurannos alterayoes estruturais ou nas propriedades
eletricas do produto final, alem de utilizarmos a quantidade minima de acido oxalico,
aumentamos a quantidade de agente precipitante em duas e quatro vezes, duplicando ou
quadruplicando a quantidade, em mol, de acido oxalico.
o volume das soluyoes aquosas de nitratos sao de 70 e 140ml para a preparayao
de 10 ou 20g do po ceramico respectivamente e 0 volume das solll(;oes de acido oxalico,
em tomo de 350, 700 ou 1400ml, para 20g, e 170, 350 ou 700ml, para 109, lembrando
que utilizamos 1, 2 ou 4 vezes a quantidade minima de agente precipitante. 0 pH das
soluyoes de nitratos esteve na faixa de 0,5 a 1,0, e das soluyoes de acido oxalico foram
sempre menor que 1,3.
Nos pos do grupo n, a precipitac;ao se deu vertendo-se 0 agente precipitante sobre
a soluC;8.ode nitra10s e mantendo-se essa mistura por 23 horas sob agitaC;8.0em agitador
magnetico. Nos pos do grupo m, 0 procedimento adotado foi 0 gotejamento da soluC;8.o
de nitra10s sobre a soluy8.o de acido oxalico, a fim de promover uma maior eficiemcia da
reac;io. Esta mistura nio foi submetida Ii agitayio mecanica, na tentativa de se evitar a
sat.uraC;3.0da soluC;3.ode acido oxalico, uma vez que a reay8.o se dava imediatarnente ao
contato da gota da soluC;io de nitratos com a soluC;8.ode acido oxaIico, e se depositava
no fundo do bequer. Os pos dos grupos II e ill, de coloraC;8.oazulada, foram filtrados, em
filtro de papel, e secos em estufa a 80°C, por aproximadamente 170 horas. 0 meio
liquido resultante da filtrayRo foi analisado por ICP.
Atraves das perdas verificadas por ICP, nos grupos II e ill, pudemos corrigir a
composiC;8.o do po IV .E, usando
quantidades em excesso dos sais dos ciltions,
correspondentes as perdas, de modo que a composic;8.o real deste po se aproximasse
mais da composiyao nominal desejada. Para a sua precipitay3.o (po IV.E), repetimos 0
procedimento dos pos do grupo m, apenas que 0 fJ.Zemos com agitaC;8.0 magnetica
sinmltanea, e a qual mantivemos por uma hora apos 0 final do gotejamento.

3.2 CARACTERIZA<;AO DO PO PRECURSOR

Tecnica

l

Equipamento

I

Micromeritics
1350

Instltui~io

I

i

!
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Helio

a

Sedigrafia

I
I
I
I
I
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3500

I
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CuKa

I
MEV/EDX

Professor
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I

Zeiss

Grupo de
Materiais
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USP
Grupo de
Materiais
DFCM - IFSC
USP
Grupo de
CristalografiaDFCM
I
lFSC-USP
Grupo de
Materiais DFCM
IFSC-USP
Instituto de
Quimica
USP-Siio Paulo
CENA-USP
Piracicaba
Instituto de
Quimica-UNESP
AraraQuara
Grupo de
Materiais
DFCM
lFSC-USP

I

I
ICP

ICP

Jarell - ASH

ATD/TG

Perkin Elmer

ATD

T A Instruments
DTA 2910

Prof. Dr. Michel
A. Aegerter

I
I
I

I
I

I

Prof. Dr. Michel
A. Aegerter

Profa.Dra.Ivone P.
Mascarenhas

II
Michel
1 Prof.A. Dr.Aegerter

Profa.Dra.
Elizabeth de
Oliveira
Prof. Dr . Francisco
Kru~
I Prof.Dr. Clovis
I
Augusto Ribeiro

I

I
I

Prof.Dr Michel
A.Aegerter

3.2.1 ANALISE QuIMICA:

ICP

Iniciamos a analise de dados pelos resultados de ICP (Inductively Coupled
Plasma), uma vez que eles nos deram a indica<;iiode quais os melhores pos para as
proximas analises.
Os resultados de ICP do liquido filtrado dos pos dos grupos IT e ill estao
indicados na tabela IDA e mostram a quantidade de cations ainda presentes na solu~ao
apos a filtragem.

Tabela 111.4 .. Resultados das ana/ises de 1CP dos /iquidos/:ttrados das so/u~lJesaos pas 1. 2, 3,
A. Be C. (precisl1odas medidas ± 19-6)

Liquido
mtradoda
IOIUl;io
II. 1111
II. 2111
II. 3fc
III. Alllfc
III. BUe
III. CIllIc

Bi
( Jag/lnl)

11,1
1,70
1.88

I

Ca

(JIog/ml)

(JIog/ml)

(J.Lg1m1)

Cu
(JIog/mI)

21,7
8,5
0,6
l,l9xl03
18,1
90,9

4738
1643
711
414xl03
943
706

1312
195
55
6,66xl03
219
210

43,2
20,8
22,1
1,63xl02
591
60,6

Pb

Sr

0.8.: As anaLul2s ·12 •• fo ram fl2itas no CENA'Pireu:icaba 12no IQ-USP/Stio Paulo, respectivaml2nli2. 0 teor tk
Bi, nas 30lu{:lies resuJ.tantl2sda filtra;i!o dos p6s ILl, 2 e 3 ni!o pode ser determmado, devldo ao fato do
eqwpamento ndo estar em condi9lJes de uso.

___

Com os dados acima, e 0 volume do liquido filtrado apos a precipita~ao,
recalculamos as composi<;oes dos pos precursores e pudemos comparar com as
composi<;oesnominais desejadas, confonne indicado na Tabela ID.I.
Verificamos que as melhores composi<;oes,ou seja, mais proximas da 2223, foram
as apresentadas pelos pos n.3, m.B e m.c e, portanto, podemos dizer que 0 excesso de
agen1e precipitante aument.a a eficiencia da precipita<;ao. Quanto ao procedimento que
envolve 0 gotejamento da solu<;io de nitratos sobre a solu<;ao de acido oxalico, esta e
interessante pelo fato de se obter 0 m8ximo de precipita<;io com a metade da quantidade
de acido oxalico comparado com 0 procedimento em que se veTte a 801u<;iode acido
ox8.lico sobre a solu<;io de nitratos. Tambem observamos que do ponto de vista da
precipita~io, 0 fato de se manter a mistura sob agita<;ioem agitador magnetico, apos 0
seu tennino, nio altera as propor<;oesprecipitadas.
E importante ressaltar que por este metodo quimico, apesar da aparente
homogeneidade do po filtrado, nio conseguimos a precipita<;io total dos ions. Isto e
justificavel, uma vez que trabalhamos com varias especies quimicas, e que cada urna tern
seu coeficiente de solubilidade e, portanto, urn pH ideal para precipita<;io. A fim de
maximizar a precipita<;io e diminuir as perdas, pode-se fazer urn estudo das curvas de
solubilidade das especies quimicas utilizadas, a flItl de se encontrar 0 pH mais indicado
para a precipita<;io simultinea das diferentes especies. Confonne dito anterionnente a
solu<;io de nitratos tern pH abaixo de 1 e, nesse caso, as perdas calculadas em
p_o_rc_e_nt_'!B~m
R~_ oSJ!OSn.3 ~ m.g_pod~~s~~~_~~~~~
n8:_T~~!(~~5-=
_

PerdaBem
peso r.le)
do p03
Perdas em
peso (%)
dope) C

BI

Pb

Sr

Ca

eo

-

0,05

25,37

1,72

1,81

0,03

6,51

23,86

15,55

1,9

Portanto, nos pas n.3 e ID.C, as maiores perdas detectadas foram de e8trOncio
e calcio para uma solu9ROde pH entre zero e 1.

Apos a secagem dos pos em estufa, detenninamos a densiclade cia matriz pela
teenica de picnometria a. helio, contorme valores indicados na tabela .

PO

n.I

Deuidade

3,77

(&lem')

ll.2
2,72

IT.3
2,90

m.A

m.B

m.c

3,02

2,96

2,87

IV.E
3,64

06S: Aprectsao das medidasfeita3 no picnometro e ria orrkm rk O,ool.Para efeitos rk oaJcuJ.osutilimmos
ate os centesimos uma Ye%que as leituras apresentaramgrande O$cila9tlona o:ua dos mtUsimos.

A determinaQao cia densiclade destes pos foi necessaria para que pudessemos
fazer a sua caracteriza9io atraves de sedigrafia.

3.2.3 DETERMINAC;AO DO TAMANHO DE PARTiCULA
E SUA DISTRIBUIc;AO
Para an8.lise do tamanho de particula e sua distribui9ao, utilizamos a tecnica
de sedigrafia apas 0 usa de peneira de 120 mesh. No gr8fico cia Figura 3.1
apresentamos as curvas caracteristicas dos pas do grupo IT, onde observamos urn
diimetro medio de particula de 13,5 J.U1l e uma distribui9io de particulas em tres
faixas distintas de tamanho. Para os pos dos gmpos m e IV, as curvas possuem
aspecto semelhante ao das curvas apresentadas, quanta a. forma, mas ligeiramente
deslocadas quant.o as fa.ixas de distribui9io de tamanho, sendo que 0 diimetro
medio e de 4,5J.11l1. 0 tamanho das particulas do po precipitado pode estar
relacionado com 0 tempo de agita9io, feita em agitador magnetico, apas 0 teonino cia
precipita9Ro : quanta maior 0 tempo sob tal agitaQRO, apos a precipitaQio, maior 0
tamanho das particulas do po precursor, uma vez que os pos do grupo IT
pennaneceram 23 horas sob efeito de agita9Ro, apas a precipitaQio. Quando cia
an8.lise dos pos do grupo m, 0 equipamento, provavehnente devido as condi90es cia
dispersio, nio anaIisou 0 total das particulas, pois parte delas se depositaram, antes
de serem analisadas. 0 equip8l1'lel1te-utilimde- of~-oonfiabilidade
para medidas de

43

ate 0,5J.UTl,
para a amllise de dispersoes ideais. Entretanto, as amostras analisadas nlo
se encontravam pr6ximas dessa configur&.9lo. Foram testados diversos meios
dispersantes, como : 8gua bidestilada, etanol, glicerol, dispersante comercial
(DREWSPERSE). Tentarnos tamb6m 0 usa de ultrasom por diversos intervalos de
tempo. A melhor disperslo obtida foi em etanol (MERCK PA) submetida a 10
minutos de ultra som pulsado, seguindo a especifica98.0 de que para 35ml de liquido
sao necessBrios 0,58 da amostra em po. Entende-se por boa dispersao aquela em que
as particulas ficam defloculadas e apresentam uma taxa de queda no interior do
fluido, suficiente para 0 equipamento fazer a leitura de todos os tamanhos de
particula.
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Confinnando os resultados de sedigrafia, as rilises de microscopia eletronica
do po n.3 indicam a presen9a de particulas de mos tamanhos e podemos observar
que ha varia90es quanta a fonna delas. OcorretD, basicamente, dois tipos de
f0l1118.90es:
cristais, em forma de "pirfimide" e aglomerados "disfonnes". Estes sio de
v8rios tamanhos e os resultados de EDX indicam que os aglomerados t&11
basicamente, cobre na sua fonna9io e as pirfimides contem Bi,Pb,Sr e Ca; este fato
concorda com os resultados de raios x que veremos mais a frente. Nos p6s obtidos
--- .------u-por---metodo·--eonvencional-Dio-foi-..possive~-fonnas distintas---e- diferentes de-- --_~.__
~
parti cuias .

FIGURA 3.2: Micrografia do po precursor, obtido por metodo quimico (11.3J,mostrando as
fonnat;Oes emforma de pirdmide constituidapor Bi,Pb,Sr e Ca e "aglomerados" constituidos de
Cu.

Quanto a prepara4tao de arnostras para analise de MEV, seguimos a seguinte
metodologia: com 0 auxilio de uma seringa de inje4tao, pingamos sobre 0 porta amostra
de aluminio ou grafite, uma mistura de etanol e po, que esteve sob banho de ultra som
durante 5 minutos. Apos a elimina4tao do etanol, foi feita a evapora4tao de Duro ou
carbono sobre a amostra, para fotografia ou analise de EDX respectivamente. Como nao
havia disponibilidade de padroes do equiparnento para as analises de EDX, preparamos
como referencia para compara~ao das amostras bismuto, chumbo, cobre e caIcio na
forma metalica, sendo que os tres primeiros foram embutidos em resina acrilica, que teve
sua superficie lixada e polida, enquanto que 0 calcio mebilico apresenta-se sob a forma
granulada, tendo sido utilizado, urn grio. Quanto ao estroncio, utilizou-se como
referencia, urn pequeno cristal de cloreto de estroncio, do qual, inicialmente se
detenninou a porcentagem presente de estroncio e calcio.

3.2.5 DIFRA<;AO DE RAIOS X DO PO PRECURSOR
Confirmando os resultados de EDX, os difratogramas dos pos do grupo IT, indicam
a presenQa de oxalato de cobre e uma serie de picos que nao puderam ser indexados
sendo atribuidos a oxalatos mistos dos demais componentes. A indexa4tao dos
difratogramas mostrados a seguir, foi feita com base nas referencias [42] e [43].

{, BhO~

PbO~'

srCo-o

o
+

CaC03

• CuO
t>

"
I
I

0.

.,

t

40
2e

FIGURA 3.3 : Difratogramas dos p6s precursores l.N (metodo convencional)
e 11.3 (metodo quJmico).

As amilises de ATD foram feitas com fluxo de ar de 150ml/min, utilizando-se

aproxirnadamente lOmg de material colocados em cadinho de alumina e taxa de
aquecimento de lO°C/min (Figura 3.4) e 20°C/min (Figura 3.5). E importante dizer que 0
uso do cadinho de alumina e mais conveniente devido a. homogeiniZ8.98.oda temperatura
na amostra uma vez que a alumina transfere calor mais lentarnente que a platina. 0 fluxo
de ar foi utilizado para evitar a satnra~8.o do meio com 0 carbono liberado do oxalato.
Testes com outros gases niio foram realizados uma vez que tenta.vamos reproduzir 0
ambiente normal de tratamento tennico das pastilhas.
Na Figura 3.4 apresentamos as curvas de AID dos pos LN e IV.E. Na fase inicial
da anBJise, observamos que 0 po IN (po convencional) apresenta urn pico exotemnco
bastante largo, em tomo de 300°C, ao qual atribuimos a decomposiy8.o de algum
carbonato. Nesta fase inicial 0 po IV.E (po quimico) indica a presenya de urn pico
exotermico, em tomo de 100°C, ao qual associamos a. elirninay8.o de aigua, e logo a
seguir, entre 300 e 400°C, umaserie_d(LJ>ic_o_s>--aos_quais_BasQ~iamos
iUtdecomposi90es
de oxalatos.

_

~l
~l

/

~

l~
l~

IV.E

400

600

TEMPERATUP~ (Oe)

FIGURA 3.4:ATD dos pas precursores l.N (convencional) e IV.E (qulmico), mantidos em
estufa a 80oc. Esta medJdasforamjeJtas no equJPatnento TAlnstruments (USP - SIJo Carlos)

Aos picos endotennicos, presentes OBI curvas das amostras IV.E e lN, em
tomo de 600°C e de 700°C, respecti\'lll1Kde, atribuimos a pOlSiveis altenl90es de
ellbutura nio idenlificadas no material. N""ao erUndemos que tais piCOBpolSam ser
atribuidos a decomposi9io de carbonatos porque a aniliBe tennogravimetrica 010
indica significativa perda de massa neae itUrvalo de temperatura.
Observamos que as curvas apresentam comportamento semelbante acima de
700°C. Este fato toma-se mais visivel (Figura 3.5)quando comparamos as curvas de
AID dos pos convencional (I.N') e quimico pre calcinado a 600°C por 12 horas
(III.C). Neste caso, nio se verifica uma perda de massa da amostra tio significativa
no inicio da anilise, 0 que tolna 0 sinal mais intenso no final do tratamento,
a.urnentandoa resolu98.0 da curva.
Da comp8l1l9io entre as curvas de AID dos pos I.N' e ID. C (pre calcinado por
12 horas a 600°C), Figura 3.5., observamos uma seqUencia de picos exo e
endotennicos, aos quais atribuimos a fOl1lJl.9iode fases supercoodutcras e fusio au
f011Dll.9iode fues liquidas. Nio podemos afumar que as energias envolvidas no
processo de fOl1lJl.9io das fues supercondutoras e maior no pO obtido por
processamento quimico OUconvencional, uma vez que as areas dos picos na regiio
acima de 700°C, mostram-se praticamente coincidentes em ambo as anilises.

~1

FIGURA 3.5.: ATD doa paa IN' (com"ncio1ltl~.,me (qtlimJco), tsndo lido.,ats
ultimo pre calcinado por 12 horaa a 600 'C. Eataa andli.-a joram j.,ita3 110
6qt1ipamslflO

P.,rlrln - Elmsr (UNESP - Araraquara).

Os picos que aparecem acima de 857°C entendemos que trat.a-se de fusio ou
fonna9Ro de fases liquidas, pois em amostras do po n.3, observamos 0 surgimento
de uma primeira fase liquida em tomo dessa temperatura. Para atribuinnos a cada
pico urn evento especifico, necessitariamos realizar urn estudo de difra.9ROde raios X,
a cada uma dessas temperaturas. Entretanto, este estudo nio foi feito e nossas
amilises foram baseadas em dados da literatura.
Dos 21% de perda de massa observada na amilise de TG de urn po obtido por
processamento quimico, aproximadamente 13% se verificou DB faixa de temperatura
de 250 a 350°C, como pode ser obsenrado na Figura 3.6..
Sabemos que na calcina9io do po convencional cleve ocorrer a decomposi9io
dos carbonatos em oxidos e, posteriormente, a fonna9Ro de algumas fases desejadas
(2212 e 2223) e espiuias (Ca2Pb04, (CaSr)}4Cu24041, 2201, etc). Enquanto que no
po obtido por processo quimico 0 que ocorre e a decomposi9io dos oxalatos em
carl>onatos,estes em oxidos e, em seguida, a fOl1J1B9iodas fues. Com 0 objetivo de
-- ---- ------tomar-o --pfOCeBBo-rnaisdireto;--sem-perder-a- .homogeneidade--quimica, UI8IIlOS ~---

- ----

- ---
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rotoevaporadora para a obten9io do p6 a partir da solU9io de ni1ratos. Porem, a
mistura a partir de detenninada concent.nl9aot apresentou segrega9i1o visivelt
indicando~provave1mente~a fOl111fl9ao
de um composto indesejavel.
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FIGURA 3.6.: TG do pO H.2 (quimico) mantido BM Bstufa a 80 OC. Estas mBdidas
foram fBiIas

1'10

Bquipall'MantoPBrkin - Elmer (UNESP-Araraquara)

3.3 CALCINA<;AO E CONFORMA<;AO

Para calcina98.0 dos pos precursores e sinteriza98.0 das amostras utilizamos
dois fomos tipo nmfla da EDG e dois controladores de temperatura. Os pos foram
colocados em cadinho de alumina. A calcina9io dos pos do grupo I foi feita em
tres ciclos de 790°C por 16 horas. Os pos dos grupos n, ill e IV forarn submetidos a
uma pre calcil18.9io de 600°C por 12 horas et posteriormente, forarn submetidos a
tres ciclos de 790°C por 16 horas. Ao final de cada. etapa de calcina98.0 0 po era
novamente moido em almofariz de 8gata. A taxa. de aquecimento da calcina98.0 foi
inicialn1&riede 5° C/min e no final da rampa em tomo de 10°C/min.
A confonna9io foi feita em pastilhador de a90 temperado~ atraves de
prensagem uniaxial em prensa hidr8ulic~ usando miolo de a90 inox ou latio. A
pressio utiliza.da na confonna9io foi de 2~5toneladas. As amostras forarn prensadas
em forma de pastilha com aproximadamente 13mm de diimetro e 1,5rrun de
espes~
sendo que sua musa variou entre 1 a 1,5g.

3.3.1 CARACTERIZA<;AO DO

PO DURANTE

A CALCINA<;AO

Ao fmal de cada urn dos tres ciclos de calcina9io~ fizemos analise de difra.9io
de mOl x dos p6s e observamos~ para todos os p6st 0 crescimento gradual dOB
picos, principalmente da we 2212t ao longo do processo de calcina9i0. No caso do
p6 obtido quimicamente 0 difratograma apOs a primeira calcina9i0 sempre difere
bastant.e dos seguintes. ApOs a segunda e terceira etapas da calcina9io 0 po nio
apresenta, praticamentet qualquer diferenQa. Nos p6s obtidos por processo
convencionalt os difratogramas nio se modificam significativamente durante toda a
calcina9iot a ~o _!~ pela_ ~ida~~
_dos pi~~~._~os p6s _~b!i~o~?or_ ~~~ss~ _
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qufmico observamos a diminuiQ8.0dos picos da fase 2201 ao
calcinaQiio.
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As placas, indicando a presen~a da fase supercondutora (fotografia da Figura 3.8),
tambem aumentaram em numero, a medida em que prosseguimos com a calcina(fao.
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,

FIGURA 3.8.: Micrografla mastrando asplacasdafase supercondutorapresentes
no po qufmico (11.3), aoflnal daprimeira etapa de calcina+do ( 16 horasa 790'C).

___

Das caracteriza.~oes feitas nos pos precursores observamos:
(a) as perdas de material detectadas pelas rilises de ICP do Hquido filtrados sao
responsaveis pelas altera~oes na estequiometria do po, dificultando 0 aparecimento da
fase de mais alta temperatura critica nas arnostras fmais. Trabalhamos na faixa de pH <
1,3 e observarnos que as maiores perdas forarn de estroncio e caIcio. Acrescentando-se
material referente as perdas na cornposi~ao inicial, pode-se diminuir os efeitos das
perdas. Tambem observamos que 0 excesso de agente precipitante favorece a
precipita~ao. Dos dois modos testados para a precipita~ao verificamos que 0 processo
de se gotejar a solu(fao de nitratos sobre a soluQao de acido oxalico e mais interessante,
uma vez que se obtem 0 po com composi(fao fmal mais proxima da composiQao desejada
, com metade da quantidade de acido oxalico utilizada no outro procedimento~
(b) os pos obtidos quimicamente tern larga distribuiQao de tamanho de particula,
concentrando-se em tres faixas distintas de tamanho. Os resultados parecem indicar que a
agita9ao mecamca prolongada, apos a precipitaQio, aumenta ligeiramente 0 diiunetro
esfenco equivaiente das particulas;
(c) as analises de MEV, EDX e Difra.Qaode Raios X do po quimico, indicam duas
fonnas distintas de precipitaQio: "pirimides" e "aglomerados". AB "pir8rnides
constituidas basicamente de oxalatos mistos de Bi, Pb, Sr e ea e os "aglomerados"
Jonnados~()r_()~latQ de,--~~I?re~
... _
__ _ _

.__
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(d) as curvas de ATD para pos convencional e quimico apresentarn-se diferentes
ate temperatura em torno de 500°C, sendo que apos esta temperatura os picos parecem
coincidir em ambos os p6s~
(e) analisando os difralogramas feitos ao longo do processo de calcinaQRo,
verificamos que 0 po convencional altera-se ligeiramente em rela~ao a altura dos picos
presentes, apresentando basicamente a fase 2212 e Ca2Pb04 na sua cOmpOSiQRO. po
quimico modifica-se significativamente ao fmal de cada etapa da calcina~ao,
principalment.e quant.oa presenQa da fase 2201.

°

3.4 SINTERlZA<;AO
Todas as etapas do processamento cerfunico sao importantes para a obtem;ao das
propriedades desejadas do produto fmal. Particulannente, no ca.so da fase 2223
(Tc=IIOK), do sistema BiSrCaCuO, a sinterizayRo exerce urn papel decisivo, uma vez
que, conforme observado no diagrama de fase do material (Figura 1.7), essa fase e de
baixa ocorrencia e sua presen~a se verifica ern pequeno intervalo de temperatura.
Provavelmente oscilayoes de temperatura, de alguns graus, nas regioes cnticas, impedem
° aparecimento da fase desejada favorecendo 0 aparecimento de fases espurias. Na
literatura, encontra-se que, normalmente, os p6s convencionais SROtratados por 100 horas,
a uma t.emperatura de 840°C. Em nosso trabalho, ut.ilizamos esta temperatura de
sinterizaQRo,em ar, e fizemos tratamentos de 20 e 100 horas.
Neste trabalho, alem da sinterizaQRo convencional, tratamos as amostras
usando a tecnica apresentada por Monteiro et. a.l. [31], para 0 trat.amento do BaTi03, e
descrita no Capitulo I, na qual associarnos a aplicaQ8.ode urna corrente eletrica a aQ8.oda
temperatura, com a finalida.de de acelerar a reaQ8.ode formaQao de fase e aumentar 0
crescimento dos cristais na cerilmica. A fim de aplicannos a corrente eletrica nas amostras
durante a sinterizaQao, prensamos as pastilhas com tl0s de prata (DEGUSSA 99'%, q, =
O,5mrn),nas configuraQoes apresentadas na Figura 3.9. Na configura<;Ro(a), a past.ilha e
atravessada somente por urn fio de prata na

-- -- -- -Uire~-ptrrpendicular-a-wperficre--lhr-arnostra~a
.configuraQao-~),--dois-eletrodo~
suas extremidades prensadas em posiQoes opostas da pastilha.

rem----------

No primeiro caso, a amostra fica imersa num campo eletrico na dire~iio do fio de
prata (perpendicular a superficie da amostra) e num campo magnetico, cujas linhas de
indu~iio sao concentricas com 0 fio de prata (paralelas a superficie da amostra). No
segundo, a amostra e um elemento do circuito, atraves do qual passa a corrente, ou seja,
ela e submetida a urn campo eletrico que a atravessa diametralmente. A a~ao de um
campo eletJ'ico na amostra, enquanto ocon-em as rea<;oes no estado solido, poderia
influenciar na mobilidade dos ions, favorecendo ou prejudicando a forma<;ao de algurna
das fases, 0 que refletiria nas propriedades finais da amostra e na bl.laestrutura, no que se
refere Ii fra~iio de fase presente e Ii topologia das fases. Na configura~iio (b), com 0
auxilio de mais dois eletrodos, colocados diametrahnente opostos aos dois primeiros,
tentamos detectar varia~oes de tensiio na amostra, com 0 objetivo de verificar algum tipo
de estabilidade estrutural. Devido ao fato de nno haver fonte de corrente estabiliza.da
disponlvel, utilizarnos, conforme esquematizado, uma fonte de tensiio variavel associada a
urn resistor de 500, de tal forma a gerar no circuito uma corrente eletrica de 100 s I s
20OmA. No esquema da configura<;iio(b), os pontos 1 e 2 representam pontos de solda
de prata.
Vale ressaltar as muitas dificuldades encontradas na execu<;ao deste experimento,
uma vez que a sinteriza~iio deste material e demorada, especialmente os tratamentos de
100 horas, e que varios tratamentos, apresentaram problemas, tais como: fusao de
amostra, trincas nos corpos cer8.micos, ruptura nos pontos de solda, queda de tensiio na
rede que alimenta os fomos, etc, nao produzindo amostras que pudessem ser
aproveita.das para 0 estudo.

3.4.1 CARACTERlZAf;AO

DAS AMOSTRAS CERAMICAS SINTERIZADAS

Os corpos cerarmcos supercondutores foram caracterizados estruturalmente,
utilizando as tecnicas de Difra~ao de Raios X e MEV, e quanta as propriedades eletrica e
magnetica. Na determina~ao cia temperatura critica, atraves da rnedida de resistividade
eletrica da amostra, utilizamos uma varia~ao cia tecnica das quatro pontas, conforme
apresentado no Capitulo n. A partir de rnedidas de susceptibilidade magnetica, atraves do
sistema de ponte de indutancia mUtua, descrita no Capitulo IL determinamos a rela~ao
qualitativa entre as fases presentes na amostra.
Nos proximos itens, apresentaremos os resultados correspondentes as cerfunicas
obtidas a partir de pos convencionais (I.N e I.N') e aquelas preparadas com pos quimicos,
especificamente, os pos n.3, m.c e IV.E, para os quais observamos composi~oes mais
proximas da nominal.
Como nao foi possivel realizar medidas magneticas para todas as amostras, de
maneira a podermos comparar a razao entre as duas fases supercondutoras de interesse
(2212 e 2223), analisamos em conjunto os dados das medidas eletricas e os difratogramas
correspondentes.
o fato de uma amostra apresentar, na curva de resistividade eletrica em fun<;aoda
temperatura, temperatura critica (Tc) igual a llOK, significa que existe pelo menos 15~o
dessa fase presente na amostra. Sabemos que, existindo apenas urn caminho, entre os
eletrodos de medida de voltagem, constituido de graos da fase 2223, a curva p x T indica
a temperatura critica dessa fase, como sendo 0 comportamento global da amostra. A
medida da susceptibilidade magnetica demonstra 0 comportamento da amostra como urn
todo, uma vez que leva em coma a orienta~ao de todos os dominios magneticos, indicando
a presen~adas-v8tia.s rases formada~-:-- ---- ---- ---- - --- - -- --- ---

do pO do qual a amoltra e procedente;
- os digttos segulntes (20 ou 100) Indlcam 0 tempo de slnterba-;Io em horas;
- as termlna~s
Fl, RFt, F2 e RF2 referem-se a amostras sinterlzadas com
apllcat;io de corrente eletrlca conforme conftgura-;io (a), utUlzando-se apenal um Do
(Fl), e sua referenda (RFt), e conforme configurat;io (b), utilizando-se dols Dos (F2),
e sua referencla (RF2). As conOgura~s
(a) e (b) podem ser vistas na FIgura 3.10.
- to digtto

e a indtcat;io

Dividimos a apresenta9Ro e diSCUSSROdas caracteriza.90es das amostras
sinterizadas em tres partes. lnicialmente faremos uma COmpara9Roentre as amostras
provenientes de pos convencional e quimico, na tentativa de estabelecer a metodologia
mais adequada. para 0 processamento dessa cerimica. Em segundo lugar trataremos a
questio da.SinteriZ8.9RO
com aplica9Ro de corrente eletrica, e algumas observa90es, sobre
o comportamento eletrico destas amostras.

3.4.1.1 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE AMOSTRAS PROVENIENTES
DE POS CONVENCIONAL (N) E QuiMIco (E)

Com 0 objetivo de encontrar a metodologia mais conveniente para a produ9Ro de
po cerimico para obten9io de amostras do sistema Bi:Pb:Sr:Ca:Cu:O, comparamos as
caracteristicas das pastilhas provenientes destes dois pos que apresentaram a lase de mais
alta temperatura critica (I.N e IV.E). Para isso tomarnos os resultados das pastilhas N.I00
e E.I00, sinterizadas igualmente por 100 horas a 840°C em ar, no mesmo fomo tipo mufla
(fomo 1). Lembramos que 0 po E foi preparado conforme 0 aprimoramento do metodo
quimico, inicialmente proposto, e que ambos os pos possuem composi9RO nominal
(Bi:Pb):Sr:Ca:Cu igual a (1,7:0,4):2:2:3.
A seguir apresentamos os resultados das caracteriza90es das amostras N.I00,
E.I00, N.I00 e E.20.

Ao observannos as curvas das Figuras 3.10, 3.11 e 3.12 podemos comparar as
amostras quanta a presen9a da lase 2223 devido:
- ao efeito da composi9io (N.I00 e N.I00'):
para amostras provenientes de po convencional, a composiQio 1,7:0,4:2:2:3
mostrou-se mais adequada. do que a composi9Ro 1,6:0,4:2:2:3, para 0 aparecimento da.
lase 2223;
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FIGURA 3.10: Curvas de resistividade das amostras N.loo (1,7:0,4:2:2;3) e N~loo
(1,6:0,4:2:2:3). Amostras de pOsconvencionais sintBrizadas por 100 horas a 840cC em
ar.
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- ao efeito do tempo de sinte~ao
(E.20 e E.IOO):
ao sinterizar amostras preparadas a partir de p6 quimicot por 20 ou 100 horas a 840
°C em art verificamos que 20 horas de tratamento nio silo suficientes para fonnar a fase
2223t 0 mesmo valendo para amostras obtidas por processo convencional;
- ao efeito do metodo de processamento do po (E.IOOe N.IOO):
as amostras provenientes dos dois tipos de pos apresentaram a fase de mais alta
temperatura critica, porem nada podemos afmnar com relaQao Ii quantidade de fase 2223
fonnada em cada amo~
a partir das curvas de resistividade.
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FIGURA 3.12: Curvas de resistividade eletrica das amostras N.l00 (convencional) e
E.l00 (quimico), sinterizadaspor 100 horas a 8400Cem ar.
Portantot em uma primeira analiset concluimos que a composiQilo inicial
It 1:0A:2:2:3t associada a uma sinterizaQilode 100 horast a uma temperatura de 8400Ct
silo condiQoespara que se verifique a fontlaQao da 2223.
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Na Figura 3.13 apresentamos os difratogramas das amostras N.lOO e E.IOOt onde
podemos ver a presenQa da fase de Tc = 110K. No caso de E.IOOt no entanto, 0 espectro
indica a presenQa dos picos de COO bem mais prommciados. Com rel89io a intensidade
dos demais picos, observamos que em N.I00 alguns deles apresentam intensidade maior
do que em E.I00. Podemos, ainda, acrescentar que na regiio entre 20 e 40°, 0
difratograma de N.l 00 apresenta-se bem mais limpo e com os picos mais definidos do que
- -------&-OOtJ:a -amostra.-Po~ootro-lado,e..exatamente.nessa-regiio-que-obsmramoS-alguns-pioos
--- --da fase 2223, na amostra E.I00, 0 que nos leva a suspeitar que esta amostra possui maior
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quantidade da fase formada do que N.l 00. Para a indeXaQ8.0dos diftatogramas que
apresentamos a seguir, utilizamos as referencias [42] e [44].
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FIGURA 3.13 : DifrotogrtU'1'lQSdas amostras N.loo (convencionaJ) e E.loo (qulmico)
sinterlzadas por 100 horas a 840tt:: em ar.

A seguir apresentamos micrografias caracteristicas das amostras com Tc = 11OK,
(Figura 3.11) nas quais confumamos a preseD9a de placas, quer na superficie da amostra,
quer na sua sec9io transversal. As fOl1D89oesem fonna de placas sao caracteristicas das
faBes 2212 e 2223.

FIGURA 3.14 " Micrograjias da superficie e secqao transversal das pastilhas
N ] 00 e E.] 00 (aumento : 5000 vezes)

Ai; medidas de susceptibilidade magnetica de N.100 e E.100 (Figura 3.15) foram
feitas com campo magnetico ac aplicado de O.327Gauss e com freqiiencia de 100Hz., sem
campo magnetico dc aplicado. As medidas foram feitas em amostras cilindricas de
aproximadamente 5rrnn de comprimento e 3rmn de diametro.
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FIGURA 3.15 : Componentes %' (a) e %" (b) da susceptibi lidade magnetica das amostras N.)00
-- - ---- --e-&JOO.- Estas--medidasflmunfeitas noJPSC-USp(SIlo-emJos);-------- -- ------

Comparando as curvas da componente X' das amostras N.I00 e E.I00, observamos
que:
(a) em ambas as amostras, a fase 2223 esta presente, apesar de nao se encontrar como
fOlUlamajoritaria;
(b) as curvas diferem, tal que a curva de N.100 apresenta-se em forma de "degrau",
enquanto que a de E.100 assume 0 aspecto de uma "barriga". Aparentemente, a transi~ao
ocorrida em N.100, logo abaixo de 80K, a qual atribuimos a presen9a da fase 2212, indica
a existencia dessa fase de fOlUlabem definida por todo 0 volume da amostra, enquanto
que a "larga" transi~a.o verificada para essa fase em E.100, pode indicar a coexistencia
significativa de outras fases de mais baixas temperaturas criticas ou pode ser entendida
como 0 efeito do acoplamento intergrao na amostra. A fim de se eliminar 0 efeito do
acoplamento intergrao as medidas deveriam ter sido feitas com as amostras em forma de
po. Da analise das duas curvas entendemos que em E.I00, a fase 2223 formou-se em
maior quantidade que em N.1 00, resultado que confilUla a analise dos difratogramas das
amostras (Figura 3.13) e que atribuimos it diferen~a no processamento dos pos.
A medida de susceptibilidade magnetica da amostra N.1 00 tambem foi feita no
Departamento de Fisica da Universidade Federal de Sao Carlos, pelo Prof. Adilson J. A.
de Oliveira, ate a temperatura de 71K e com campo ac aplicado de 0,5G. As curvas de 1':
x T e X" x T podem ser vistas na Figura 3.16.
Na curva da Figura 3.16 (a) podemos observar a transi~ao atribuida a fase 2223 e 0
inicio da segunda transi~a.o,referente it fase 2212.
Nao podemos comparar as curvas das Figuras 3.15(a) e 3.16(a) do ponto de vista
da quantidade da fase 2223 formada porque 0 sistema de medida das curvas apresentadas
na Figura 3.16 nao estava calibrado na data em que 0 experimento foi feito, por isso
utilizamos uma escala arbitraria no eixo vertical. Quanto it temperatura de inicio da
primeira transi~ao, referente a fase 2223 na amostra N.100, detectamos uma defasagem
em tomo de 4°C de uma medida para outra, e atribuimos tal fato ao uso de dois sistemas
diferentes de controle de temperatura. 0 re~1'ria.mentodas amostras se deu por fluxo de
helio (Figura 3.15) e pOTimersao em nitrogenio (Figura 3.16). A medida tomada no
sistema por imersao e mais precisa do que no sistema it base de fluxo.
A componente I" das amostras, relacionada a absor9ao de campo magnetico, nao
apresenta 0 pico relacionado 8. fase 2223, indicando apenas uma discreta altera98.0 no
curva (Figura 3.16(a», provavelmente devido 8. falta de sensibilidade do sistema para
detectar sinais dessa ordem de grandeza.

0

-

-1

--•

N .1 0 0

to

--~
::J

-2

20

40

60

80

100

TEMPERATURA

(K)

4

3

--~

-

•

N .1 0 0

to

::J

2

1

20

40

60

80

100

TEMPERATURA

~

(K)

F1G!JRI! ~.!~
L_c;O~1tB1ItBS
l' (a) e 1" (b) da susceptibilidade 1nQgllBtica da amostra
N.l00 . Estas msdidas foram-JBitaS -no-i5BjXuiiiiiWniO de- Jiiiit:iQ--da-t!FSCAR.--rsao ---~---~
Carlos).
u

3.4.1.2 ESTUDO DA SINTERIZA<;AO COM APLICA<;AO
DE CORRENTE ELETRICA
Confonne dito anterionnente~ com 0 objetivo de acelerar a rea9io e/ou aumentar a
quantidade das fuses supercondutoras nas pastilhas, utilizamos 0 metodo de sinteriza9i10
com aplica9Ro simultinea de corrente eletrica, apresentado por Monteiro et. at [31],
confonne descrito no Capitulo 1. Duas maneiras de aplica9io de corrente eletrica foram
usados confonne a Figura 3.7. 0 tempo de aplica9Ro adotado foi durante os trinta
minutos fmais do tratamento (estudo preliminar), ou durante todo 0 patamar da
sinteriza9i10(8400C~20 ou 100 horas em ar).
Na apresenta9io e discussio dos resultados, que faremos a seguir~ serio
consideradas as amostras listadas na Tabela m.7, onde sio distribuidas em tres grupos
distintos de trabalho~ todos envolvendo pastilhas preparadas a partir de pos obtidos
quimicamente.

AMOSTIlAS

TBMPODE
SINTBIUZACAo
(1400 C, em ar)

3.20RFl
3.20F1

20
20

CONFIGUllA<;AO
PAllA
SINT:IJlIZA<;A.O
COM
COlllllNTI

TBMPODE
APLICA<;Ao
DI
COlUlENT:E

FORNO

1
1

30 minlltos
.finais da

(a)

sinU1~1io

3.100RFl
3.100Fl

1

100
100

30minlltos
.finais da

(a)

1

si1JtgrizaciJo

C.20RF2
C.20F2

20
20

(b)

duranIB todo
o patan'UJr de
t41mpsralllra

C.100RF2
C.l00F2

100
100

(b)

durantlJ todo
o patan'UJr de
tsmpsralllra

E.l00RFl
E.100Fl

100
100

(a)

duranlfl todo
opatamardB
t41mperatllra

E.l00RF2
E.100F2

100
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A seguir apresentamos as cara.cteriza.Qoesdas arnostras deste grupo.
Neste grupo, as amostras provenientes do po n.3, foram sinteriza.das por 20 ou 100
horas, com aplica9io de corrente eletrica conforme configura98.0 (a), durante os trinta
minutos finais de sinteriza98.0. Amostras de referencia foram tratadas sinmltaneamente e
sem aplica98.0 de corrente.
Quanto as curvas de resistividade, observamos que a transi98.0da fase 2212 se deu
de fonna llUlito seme1hante em todas as amostras, embora a pastilha 3.100F1 tenha
apresentado sinais de transi98.0 de duas fases, das quais, a primeira, apesar de discreta,
deve representar a presen9a da fase 2223. Nestes gnificos, as transi90es estio
ligeiramente deslocadas das suas temperaturas (80 e 11OK), apresentando as quedas em
temperaturas superiores as esperadas. Isto se deve ao fato de que estas medidas n8.o
foram feitas tomando-se a precau98.0 de se homogeneizar a temperatura da amostra e do
sensor de temperatura (disposto logo abaixo, conforme dispositivo visto no Capitulo ll).
Os difratogramas apresentam-se basicamente iguais em rela98.0 a presen9a dos picos e,
ligeiramente diferentes em rel~io a intensidade dos mesmos, nio sendo possivel verificar
que na amostra 3.100F1 a fase 2223 encontra-se presente em maior quantidade do que nas
demais arnostras, como indicam as curvas de resistividade eletrica.
A amUise das curvas de resistividade e dos difratogramas parecem nem sempre
concordar. Por um lado, a amostra 3.100 F1, tendo apresentado uma transi98.0atribuida a
fase 2223 na curva p x T, nio apresentou 0 pico inicial desta fase no difratograma. POT
outro lado, as demais amostras, embora tenham apresentado no difratograma vBrios picos
atribuidos a fase 2223, nlo indicaram a sua presen9a na curva P x T. Podemos esclarecer
alguns itens:
(a) as amostras podem nio apresentar todas as fases distribuidas de forma
homogenea por todo 0 seu volume, e isto equivale dizer que pequenas por90es da mesma
amostra podem apresentar fases diferentes;
(b) embora existindo certa quantidade da fase 2223 na amostra, se os grios desta
fase nio estiverem conectados formando um caminho para corrente eletrica, a temperatura
de transi98.0da amostra, detenninada pela curva da resistividade, pode nio ser referente a
fase 2223.
Portanto, as an8lises dos resultados das caracteriza90es dest.e grupo parecem
indicar que 0 efeito da aplica98.0 da corrente eletrica e decisivo no aparecimento da fase
2223 em amostras tratadas por 100 horas a 840°C em ar.
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A seguir apresentamos as caracteriza90es das amostras deste grupo.
As amostras deste grupo, produzidas a partir do po m.c, foram sinterizadas por 20
ou 100 horas, com aplica9io de corrente conforme configura9io (b), durante todo 0
patamar de temperatura do tratamento temuco.
Analogamente ao grupo anterior, de acordo com a Figura 3.15, as tres
amostras:C.20RF2, C.20F2 e C.I00RF2, apresentaram urn comportamen1o muito
semelhante e C.100F2 indicou a fonna9io de duas fases. 0 diftatograma de C.20RF2
difere muito dos demais, em rel8.9io a. intensidade dos picos, porem os que se
prommciaram coincidem com os picos das demais amostras. A amostra C.100F2
apresenta urn pico inicial, que nio aparece nas demais amostras, 0 qual atribuimos a fase
2223, confirmando 0 comportamento diferenciado dessa amostra em rela9io as outras,
quanto ao resultado da medida de resistividade eletrica.
De forma mais acentuada que no grupo anterior, na amostra tratada por 100 horas 0
efeito da aplic8.9io da corrente eletrica parece ser decisivo na fonna9io da fase 2223,
embora tambem se verifique a transi9io referente a. fase 2212.
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resultado dos dois primeiros grupos, ern nossa an8.lise, sio indicativos do

seguinte:
- ate 20 horas de tratamerto s6 hi a presen~a da fase 2212;
- a aplica~io de corrente, ao longo das 20 horas de tratamento, parece aumentar 0
nUmero de cristais de 2212, confonne os espectros de C.20RF2 e C.20F2;
- as 100 horas de tratamento, tambem, Ilio foram eficientes para 0 aparecimento
significativo da fuse 2223, confonne observamos nos gnificos de C.I00RF2 e E.I00RF1,
ern ambas as caracteriza~oes;
- a aplic~io da corrente, ao 101180 das 100 horas de tratamento, atraves das
configura~oes (a) e (b), modificaram ligeiramerte as caracteristicas el6tricas e estruturais
da pastilha.
Uma vez que a fonna~io da fuse 2223 e extremamente dependente da temperatura
de sinteriza~io, podernos supor que, as amostras tratadas com a aplic~io de corrente,
ficaram sujeitas a um acr6scimo de poucos graus de temperatura, aproximando-se da
temperatura ideal de fonn~io dessa fase. Um outro mecanismo que pode estar
influenciando a cin6tica das rea~oes, e a presen~a de um campo el6trico, na regiio da
amostra, favorecendo a mobilidade dos ions.

A seguir apresentamos as caracteriza~oes das amostras deste grupo.
As amostras deste grupo, preparadas a partir do p6 IV.E, foram sinterizadas por
100 horas, com aplica~io de corrente e16trica confonne as configura~oes (a) e (b), durante
todo 0 patamar de temperatura.
Confonne vernos nos grBficos da Figura 3.21(a), nenhuma mudan~a ocorreu com a
aplic~io de corrente ao longo das 100 horas de sinteriza9io, quando se utilizou a
~io
de urn fio (c~io
(a». Na c~io
de dois fiOB(contigura~io
(b», verificamos uma pequena elev&9iO do valor da ~
criti~ no gnifico de
resiBtividade eletrica, quando aplicamos a colTente. No entanto, na Figura 3.22,
verificamos que os quatro diftatogramas apresentam os meSlllos picos, sendo que
E.IOORFI difere dos demais apenas pelo fato da intensidade dos picos serem Menor.
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Como podemos ver, contrariamente aos resultados da sec~8.o 3.4.1.1, do estudo
comparativo entre as pastilhas N.lOO e E.100, estas amostras nao apresentaram a fase
2223, em nenhuma destas quatro modalidades de tratamento, embora tenham sido
preparadas com 0 mesmo po (IV.E). Checando 0 exato procedimento utilizado na
prepara~ao das pastilhas deste estudo, 0 qual deveria ser identico ao procedimento no
item 3.4.1.1, encontramos a seguinte justificativa para este fato : a substitui~ao do forno.
Embora tenhamos tentado realizar todos os tratamentos em urn so forno, foi
inevitavel 0 uso de urn segundo forno na sinterizay8.odas amost.ras C.20RF2, C.20F2 e em
todo 0 estudo de sinteriza~ao com aplica9ao de corrente nas amostras provenientes do po
IV.E, conforme indicado na Tabela m.7. Acreditamos que ao mudar de forno, para
sinteriza98.0 de algumas amostras, modificamos as condi90es de tratamento, prejudicando
a cOmpara98.0dos resultados das amost:rassinterizadas com aplicayao de corrente eletrica.
Posteriormente, com a finalidade de se fazer urn teste, sinterizamos, nos fornos 1 e 2, sem
aplica'fao de corrente, amostras preparadas a partir dos pos LN e IV.E, pois foram os que
apresentaram a fase 2223. M medidas de resistividade eletrica dessas amostras ,
constataram temperaturas criticas de 110 e 80K, para as amostras sinterizadas nos fornos
1 e 2, respectivamente.

Quanto as fotografias feitas no MEV, nao observamos qualquer altera~ao, entre
arnostras do mesmo grupo e entre amostras de grupos diferentes, que pudessemos atribuir
a aplica~ao, ou n8.o, de corrente eletrica durante a sinterizay8.o.Basicamente apresentam
formayoes em forma de placas, caracteristicas das fases supercondutoras 2212 e 2223. As
micrografias vistas abaixo representam 0 aspecto tipico das amostras estudadas nesta
sec~8.o.

FIGURA

3.19 : Micrografias tipicas de amostras sinterizadas sem e com
corrente eletrica E.1 OORF2 e E.1 OOF2.

aplica~ao de

Para concluir, devemos lembrar que em todos estes experimentos de sinteriza9ao
com aplicaQItode corrente e-retrica.,--estEi'o-i- da-ordern-de--tOO-a--20emA:;--e--aereseentar--qtl-e---foi tentada a sinterizay8.ocom apliCRy8.0de lA, conforme configuray8.o(b), mas 0 circuito

se interrompia, devido
eletrodos.

a fusio

parcial da amostra, nas regi(jes em que se encontravam os

3.4.1.3 OUTRAS OBSERVAGOES SOBRE SINTERIZAGAO
COM CORRENTE ELETRICA

Durante 0 processo de sinterizaQio com aplicaQ8.o de corrente eletrica,
monitoramos alguns parimetros que poderiam se mostrar uteis na investigaQio do
mecanismo de fonnaQlo da cetimica durante 0 tratamento t6nnico.
Para isso~ assumimos que as configuraQ(jes (a) e (b) podem ser interpretadas
confonne os esquemas (1) e (2), respectivamente, sendo que 0 esquema (3) representa um
circuito no qual apenas urn pedaQo do fio de prata se encontra dentro do fomo para
tratamento t6nnico~ de fonna identica a que se submetia, juntamente com as amostras.
20V

50Q

"0 de prata
amona

(1)
50Q

FIGURA 3.14 : Esquemas dos ci rcuttos equivalentes usados nil sinteri~1Jo com oplic~1Jo de

corrente eIetrictL

FIGURA 3.25 : Esquema. do ci rcuito equivalente usado no tratamento do jio de prata com
aplic~lJ.o de corrente eJetrica.

Graficando a leitura da corrente eletrica, lida no amperimetro, em fun98.0 do tempo
de tratamento termico, para 0 patamar de 840°C, encontramos as curvas abaixo:
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Considerando-se a curva da Figura 3.26, feita somente para 0 fio de prata, e
sabendo-se que a resistencia eletrica dos metais aumenta quando do seu aquecimento,
para 0 patamar de temperatura (840°C) podemos interpretar 0 comportamento da curva I
x t como uma prov8.vel diminui9ao da sec9ao transversal do fio de prata em qualquer
ponto, ao longo do seu comprimento, causando urn aurnento cia resistencia do circuit.o,
alem do fato de urna possivel oxidayao da parte do fio que fica dentro do forno.
Das curvas obtidas para os esquemas (1) e (2), Figuras 3.27 e 3.28, interpretarnos
que a amostra associada em paralelo ao fio de prata., causou uma diminui9ao da
resistencia eletrica equivalente do circuito, ao longo do patamar de 840°C, provo cando
urn acrescimo gradual da corrente eletrica. Tendo em vista que a resistencia eletrica do fio
de prata aumenta ao longo to tratamento tetmico, podemos afumar que a diminuiyao da
resistencia equivalente do circuit.o se <:hidevido it presenya da amostra. Com base nesse
circuito nao podemos afitmar que a resistencia da amostra diminui , ou se mantem
constante, ao longo ciasinteriza.yRo.
Ao se graficar I x t, para 0 circuito representado pelo esquema (2), configurayao
(b), pudemos afirmar que a resistencia eletrica da amostra diminui ao 10080 do tratamento
tennico, pois para que se possa veriflcar uma queda na resistencia equivalente desse
circuito, e necessario que ocorra urna diminui9Ro da resistencia eletrica da amostra rnais
significativa do que 0 aumento cia resistencia eletrica do flo de prata, observado
anteriotmente. Considerando, nesse circuito (2), 0 comportamento da amostra rnais
expressivo que 0 do fio de prata, interpretamos que os dois patamares de corrente eletrica
assinalados no gnillco da Figura 3.28, indicam uma provavel estabilidade tetmodinamica
na amostra. Amilises de difrayao de raios x feitas em arnostras tratadas ate 2000 e 6000
rninutos, flnais do prirneiro e segundo patamar de aplicayao de corrente respectivamente,
indicam a presenya da fase 2212.

Em nosso estudo sobre 0 sistema ceramlCO supercondutor Bi:Sr:Ca:Cu:O,
trabalhamos paralelamente com a produ~ao de amostra e sua caracteriza~ao, tendo em
vista que as propriedades finais da amostra dependem das condiyoes de processamento.
Apresentamos caracteriza~oes feitas em pos precursores, obtidos quimicamente, e
comparamos as propriedades de amostras produzidas a partir de pas processados pelos
metodos de mistura de axidosfcarbonatos com aqueles produzidos a partir da
coprecipitaQiio de oxalatos. Fizemos, tambem, 0 estudo sobre uma tecnica altemativa de
sinteriza~ao feita com aplicayao de corrente eletrica.
Quanto ao metodo quimico de coprecipita~ao de oxalatos entendemos que amaior
dificuldade encontra-se no fato de nao se obter simultaneamente, a precipita~ao das vanas
especies quimicas, visto que cada uma possui urn pH ideal para precipita~ao. Neste
estudo, tendo trabalhado com solu~oes de nitratos e de acido oxalico com pH nos
intervalos de 0 ( pH < 1 e pH < 1,3, respectivamente, verificamos que, para todos os pos,
as maiores perdas foram de estroncio e calcio. Este resultado concorda com os dados
apresentados por Hagbarg et al. [25], citados na sec~ao 1.2.2.5., que indica que a
precipitayao dos cations de estroncio e calcio fica prejudicada em pH < 2. Com 0 objetivo
de obter pos precursores com a cOmpOSiQ80fmal proxima da ideal e compensar 0 efeito
das perdas, preparamos solu~oes com material em excesso, na quantidade das perdas
detectadas (po IV.E). Testamos 0 uso do agente precipitante (acido oxalico) na forma de
po e em soluQao, e verificamos que, para efeito de precipita~ao, a soluQao aquosa de
acido oxalico apresenta melhores resultados. Com relaQao a quantidade de acido oxalico,
entendemos que 0 excesso favorece a precipitaQao, embora tenhamos observado que dos
dois procedimentos utilizados, verter a soluQao de acido oxalico sobre a solu~80 de
nitratos e gotejar a soluQiiode nitratos sobre a soluQiio de acido oxalico, 0 segundo se
mostrou mais eficiente, uma vez que conseguimos obter as composiyoes reais mais
proximas da nominal para quatro e duas vezes a quantidade de acido oxB.liconecessaria,
respectivamente, ou seja, atraves do segundo metodo conseguimos, praticamente, a
mesma eficiencia na precipitaQiio, com a metade de agente precipitante utilizada pelo
primeiro metodo. Acreditamos que 0 tempo de agitaQ8.0magnetic~ quando empregada
ap6s a precipita9iio, influencia no tamanho das particulas precipitadas, tal que quanto
maior 0 tempo, maior 0 tamanho das particulas. Verificamos que a precipita~iio se dB.,
basicamente, na forma de oxalatos de cobre e oxalatos mistos dos demais ions presentes
na 80lu9iio de nitratos.
o estudo das caracteriza~oes do po obtido por processo quimico foi apresentado
no 10° Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciencia dos Materiais (Aguas de Lindoia,
dezembro/92), e encontra-se publidado nos Anais do referido Congresso [45].
Comparando as caracteristicas das pastilhas sinterizadas a 840°C em ar, obtidas a
partir dos pos convencional (N) e quimico (E), observamos que :

---

- para ambos os metodos, 20 horas de sinterizaQ80promovem apenas a formaQiiode uma
das fues desejadas, ou seja, a 2212;
- quando 100 horas de sinteriza9iio siio aplicadas, constata-se a presen~a da fase 2223, em
pastilhas originadas de ambos os pos. Porero, atraves de medida magnetica, observamos,
comparativamente, uma maior ftaQiio de volume desta fase na cerimica proveniente de
oxaJatos. Este fato pode ser confinnado atraves dos resultados encontrados na literatura, e
---Cfescntos na- secQiio~r.~-:-I~-qUe1naica:m -que-o-processameOto- -quimico --dosIStema-------
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- nas pastilhas provenientes dos oxalatos e sinterizadas por 100 horas, pudemos observar
atraves das medidas de susceptibilidade magnetica e difra9ao de raios x, que por todo 0
volume da amostra existem, basicamente, duas POf90es :
(a) uma por~ao bem definida., que compreende a fra~ao de volume fonnada pela
fase 2223, representada pela transi~ao que ocorre em tomo de 105K, na curva "I..' x T;
(b) a por~a.orestant.e, represent.ada pela larga transiyao observada na curva X: x T,
sob a forma de uma ''bamga''no intervalo de temperatura de 100 a 60K, pode ser
entendida como uma mistura de fases (2223, 2212 e outras de mais baixas temperaturas
criticas) ou como 0 efeito do acoplamento intergraos na amostra;
- nas pastilhas provenientes do processamento convencional de pos, a curva "1..' x T
parece indicar a presem;a de duas por~oes bem definadas por todo 0 volume da amostra,
referentes as fases 2223 e 2212. Os fatos acima sugerem que a fase 2212 e mais estiivel
nos materiais obt.idos com p6s convencionais;
- ao fim das 100 horas de sinterizayao, a curva de resistividade para amostras
provenientes dos dois tipos de pos, apresentam-se muito semelhantes.
as resultados mostrados na sec9ao 3.4.4.1., sobre 0 estudo comparativo entre
amostras provenientes de pos convencionais e quimicos, ap6s apresenta90.o no 110
Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciencia dos Materiais (Aguas de Sao Pedro,
dezembro/94), serno publicados, na fonna de artigo, nos Anais do referido Congresso
[46].

Com relayao ao estudo feito sobre apliCayROde COITenteeletrica, durante a
sinterizayao das pastilhas, confonne configurayao (b), onde esta equivale a uma.
resistencia em serie no circuito eletrico montado, observamos que:
- a estrutura sofreu altera90es (vide espectro de difra9ao de raios x das amostras C.I00F2
e C.l 00RF2, Figura 3.20) que se ref1etiram nas propriedades supercondutoras da pastilha
(vide a curva p x T, Figura 3.19(b», parecendo promover 0 aumento da fase 2223;

-- ----

- as altera~oes estruturais sao mais visiveis ao compararmos as primeiras horas de
sinteriza9ao (vide espectros de difrayROde raios x das amostras C.20F2 e C.20RF2,
Figura 3.20);
- para que estas altera90es ocorram, a aplica98.0de corrente deve ser feita desde 0 inicio
do processo de densifica9ao.
Entendemos que tais fatos podem ser explicado por dois mecanismos : urn pequeno
acrescimo de temperatura causado por efeito Joule, elevando a temperatura da amostra
para a temperatura ideal de fonnayao da fase 2223, ou aumento da mobilidade dos ions
devido a presenya de urn campo eletrico na regiao da amostra. Observou-se, claramente,
embora este nao tenha sido 0 objetivo de nosso estudo, a enonne sensibilidade do material
as mud81Wasnas condiyoes de sinteriza~ao. Ao utilizannos dois fomos, do tipo mufla, de
mesma fabrica9Ro e modelo, verificamos mudan9as significativas nas propriedades do
material, mesmo mantendo a geometria da amostra com rela9ao ao fomo e 0 termopar bem
proximo desta.
Quanto a sinteriza~io com aplica~ao de corrente eletrica, entendemos que 0
tratamento nao produziu efeitos t.8.0significativos no comportamento final da amostra,
-----quamoaqueft,-s -ooservados pot-Mofiteu-o-eCat-rnl panro-slstema -aaTi03-; -a-sab~,o-'-----crescimento dos graos com 0 aumento da densidade das pastilhas.

Resultados parciais das caracteriza~oes de amostras sinterizadas com aplica~ao de
corrente eletrica, foram apresentados no 38° Congresso Brasileiro de Cerfunica
(Blumenau, junho/94), eo artigo submetido para publica~ao no.revista "Ceramica" [47].
Para trabalho futuro fica a sugestiio de urn estudo do aproveitamento do
monitoramento das propriedades eletricas do. ceramico., confonne aquele descrito na
sec~ao 3.4.1.3., durante 0 tratamento tennico. Umo. vez que este mecanismo seja
compreendido, 0 monitoramento pode se tornar uma ferramenta litil no.detec~ao de fases
do sistema BSCCO, ou de outros sistemas ceramicos.
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