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RESUMO 

MACHADO, T. C.. Avaliação do efeito de átomos intersticiais como boro e 
hidrogênio na indução de supercondutividade nos intermetálicos binários  e 

. 2020. 69 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2020. 

 

A dopagem de materiais, que são experimentalmente identificados como 
condutores tradicionais ou isolantes, tem trazido à tona novas perspectivas acerca 
do tema. Estudos revelaram a indução de supercondutividade nestes materiais não 
supercondutores, em decorrência do processo de dopagem. A supercondutividade 
que emerge após dopagem com elementos intersticiais como o boro e o carbono 
em matrizes que não são supercondutoras tais como o diamante, � , � e , 
despertou grande interesse para este trabalho. Neste sentido, este trabalho traz um 
estudo de supercondutividade em ligas intermetálicas de composições  e 

, ligas estas não supercondutoras, que emerge com dopagem de boro e 
hidrogênio. Os compostos  e  foram ambos dopados com boro. Por outro 
lado, apenas o  foi dopado com hidrogênio. Os resultados com o  dopado 
com , composto com estequiometria , , , forneceram indícios de uma 
transição supercondutora com � próximo de , . Da mesma maneira, indícios de 
supercondutividade com temperatura crítica próxima de ,   foram verificadas na 
fase ZrAl3 dopado com . A dopagem da fase  com hidrogênio ( ), 
resultou em diferentes comportamentos e com temperaturas críticas próximas de ,  e , . Finalmente, será mostrado um resultado de supercondutividade em 

, hidrogenada a partir do pó, com a surpreendente temperatura crítica de , . 

 

 

Palavras chaves: Supercondutividade. Intersticiais. . . Dopagem. 

  



ABTRACT 

MACHADO, T. C.. Evaluation of the effect of interstitial atoms such as boron and 
hydrogen on the induction of superconductivity in the binary intermetallic  and 

. 2020. 69 p. Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2020. 

 

The doping of materials, which are experimentally well known as traditional  or 
insulating conductors, has brought up new perspectives on the subject. Studies 
have revealed the induction of superconductivity in these non-superconducting 
materials as a result of the doping process. The superconductivity thar emerges 
after doping with interstitial elements such as boron and carbon in matrices that are 
not superconducting such as diamond, � , � and , aroused great interest 
for this work. Initially with boron and then the possibility of adding hydrogen as 
interstitial was envisioned, the results of which were motivating. Thus, this work this 
brings a study of superconductivity in intermetallic alloys of  and  
composition, these non-superconducting alloys, which emerges with boron and 
hydrogen doping. The  and  compound were both doped with boron. On 
the other hand,  was doped only with hydrogen. The results of B doped , 
in the compound with , ,  stoichiometry, provided evidence of a 
superconducting transition with � close to ,  . Likewise, signs of 
superconductivity with critical temperature close to ,   was verified in the  
doped with . The hydrogen doping of  phase ( ) resulted in different 
behavior and critical temperatures close to  ,   and ,  . Finally is shown, a 
result of superconductivity in , hydrogenized from the powder, with an 
amazing critical temperature of ,   

 

 

Keywords: Superconductivity. Interstitials. . . Doping. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em busca de melhor explicar e compreender a supercondutividade, diversos 

compostos e ligas foram sintetizados e investigados desde a observação da 

supercondutividade do mercúrio (ONNES, 1911). Várias teorias e modelos foram 

formulados na tentativa de explicar este fenômeno, nunca antes observado antes 

de Onnes. Com o avanço dos tempos, muitos compostos foram sintetizados, 

iniciando pelos compostos metálicos elementares. Com o passar dos anos, 

vislumbrou-se a possibilidade de que compostos, como intermetálicos ou 

cerâmicos, também poderiam apresentar supercondutividade. Almejando a 

possibilidade de se obter um material ou composto com aplicações em 

temperaturas mais elevadas, idealmente mais próximas da temperatura ambiente, 

vários compostos foram propostos, sintetizados e estudados. Até 2018, o ácido 

sulfídrico ( ) que, sob pressão, portava o recorde de temperatura crítica com um � = ,  que foi superado no ano seguinte pelo , (SOMAYAZULU et al., 

2019) que mediante condições específicas de pressão apresentou evidências de 

supercondutividade com � acima de . Na figura 1 é apresentado um resumo 

dos materiais supercondutores descobertos desde a primeira evidência encontrada 

por Onnes em 1911 até 2015. Nota-se que entre os compostos supercondutores, 

contemplam-se compostos intermetálicos, cerâmicos e metais puros. Apesar de 

serem menos usuais, há também evidências de polímeros supercondutores, que 

não serão abordados neste trabalho. A obtenção de um material supercondutor 

com temperaturas de transição crítica próximas à temperatura ambiente, 

representaria a tangência de aplicações práticas do fenômeno da 

supercondutividade no cotidiano, sem que seja necessário condições tão severas 

nas temperaturas criogênicas necessárias. Dentre muitos fatores, as baixíssimas 

temperaturas necessárias e os meios necessários para que possa se obter tais 

temperaturas, como hélio líquido, por exemplo, torna a supercondutividade para 

efeitos práticos não muito convidativos para muitas aplicações mais corriqueiras.  
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Figura 1 - Cronologia da descoberta dos supercondutores 

 

Fonte: adaptado de (RAY, 2015) 

Apesar de verificarmos o grande interesse em obter um supercondutor com 

alto �, a obtenção de novos supercondutores, ainda com � muito baixos em 

relação à temperatura ambiente, é de proeminente importância no sentido de 

contribuir ou trazer alguma contribuição para a explicação dos mecanismos que 

possam, de certa forma, ajudar a explicar a supercondutividade, independente das 

temperaturas críticas constatadas. A indução de supercondutividade em materiais 

que são sabidamente não supercondutores apresenta uma grande relevância neste 

sentido. Estes apresentam evidências experimentais para as quais ainda não se 

tem um modelo que contemple o fenômeno em sua plenitude. Em alguns 

compostos que são relatados não supercondutores, é realizado a dopagem, ou 

seja, acréscimo de algum elemento químico dopante sem que haja mudança na 

tipologia cristalina do composto. Após a dopagem adequada observa-se, em alguns 

materiais, uma transição supercondutora. Estudos relatam a indução de 

supercondutividade pela dopagem de elementos intersticiais, como o , em 

materiais que são conhecidos há muito tempo. Estudos foram realizados em 

materiais como o diamante dopado com boro (TAKANO et al., 2007) (KAWANO et 

al., 2010) , silício dopado com boro ( �: ) (BUSTARRET et al., 2006), o carbeto de 

silício ( � ) dopado com boro (MURANAKA; YOSHITAKE; YOSHIZAWA; NAOKI; 

AKIMITSU, 2008) e também para o  dopado com carbono (BORTOZOLO et 
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al., 2012). É importante destacar que estes compostos, quando analisados puros, 

não apresentaram qualquer indício de supercondutividade. Ao longo deste trabalho 

discutiremos com mais detalhes estes comportamentos tão pouco usuais. 

Assim, nos próximos capítulos discutiremos os compostos do sistema −
 dopados com boro e hidrogênio, os quais representam mais uma evidência de 

materiais supercondutores induzidos por dopagem numa matriz não 

supercondutora.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Um breve histórico da supercondutividade 

A supercondutividade remonta os primeiros anos do século XX, mais 

precisamente no ano de 1908, onde o professor de física experimental da 

Universidade de Leiden (Holanda), Heike Karmelingh Onnes, conseguiu realizar a 

liquefação do hélio pela primeira vez. Pôde com seus experimentos não só 

determinar a temperatura de ebulição do hélio ( , ), como ainda reduzir mais sua 

temperatura até a marca de , , temperatura esta nunca antes atingida na 

história, até aquele momento. Em posse do hélio líquido, Onnes e seu grupo de 

pesquisa passou a realizar experimentos e medidas das propriedades elétricas de 

metais, que convergiam para valores muito baixos de resistividades, porém finitos. 

As primeiras observações que o grau de pureza afeta a chamada resistividade 

residual foram realizadas pelo grupo de Leiden liderado por Onnes. No sentido de 

verificar materiais cada vez mais puro, o mercúrio foi uma escolha óbvia pelo fato 

do mesmo poder ser purificado facilmente por destilação. Ao realizarem a medida, 

surpreendentemente, observaram uma abrupta queda na resistividade por volta de , , atingindo valores praticamente nulos, conforme pode ser observado na figura 

2. 

Nesta figura (figura 2) pode-se observar que há uma queda abrupta na 

resistividade do mercúrio, indicando uma nítida transição de um estado tipicamente 

resistivo à um estado cuja resistência é praticamente nula em uma temperatura 

usualmente denominada temperatura crítica ( � . Em vista da abordagem 

experimental pode-se dizer que a temperatura é um parâmetro crítico importante 

para esta nova classe de materiais. É importante ressaltar que inicialmente este 

fenômeno foi batizado de supracondutividade, sendo mais tarde rebatizado como 

supercondutividade, termo este usado até os dias de hoje. Após o mercúrio, muitos 

outros metais foram identificados como supercondutores quando submetidos a 

baixas temperaturas, como por exemplo o chumbo, estanho, índio, gálio, entre 

outros. 
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Figura 2 - Gráfico de resistividade em função da temperatura para o Mercúrio mostrando a transição 
supercondutora 

 

Fonte: (ONNES, 1911) 

Posteriormente verificou-se que além da temperatura existem outros 

parâmetros que são relevantes e determinantes para a existência do estado 

supercondutor. Dentre eles a intensidade do campo magnético aplicado, ou seja, 

existe um campo magnético aplicado, acima do qual o material transita do estado 

supercondutor para um estado resistivo normal. A este campo foi dado o nome de 

campo magnético crítico ( �). 

Diversas investigações foram realizadas nos materiais supercondutores, no 

sentido de caracterizar e suscitar o entendimento do fenômeno. Como o grupo de 
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Onnes era o único com capacidade de atingir baixas temperaturas, o fenômeno da 

supercondutividade foi monopolizado por este grupo por cerca de 15 anos. Já na 

década de 1930 na Alemanha, Walther Meissner e seu grupo de pesquisa 

identificou o comportamento supercondutor do , com � = , , a mais alta 

temperatura de transição supercondutora identificada para um elemento. Dentre 

outras contribuições, observaram um fenômeno interessante, caracterizado pela 

expulsão do campo magnético do material, quando este se encontra no estado 

supercondutor, indicando que quando o material se encontra no estado 

supercondutor este se apresenta como um material diamagnético perfeito. Este 

intrigante efeito que diferencia um condutor perfeito de um supercondutor passou 

a ser chamado de efeito Meissner-Oschsenfield. A figura 3 ilustra melhor este 

fenômeno com as linhas de fluxo magnético contornando o material supercondutor. 

Figura 3 - Expulsão completa das linhas de campo magnético aplicado, indicado por linhas com 
setas,  no supercondutor tipo I (b) e expulsão parcial no supercondutor tipo II (b) no estado misto, 
ambos abaixo de temperatura crítica 

 

Fonte: Próprio autor 

Uma vez que este fenômeno ocorre somente quando o material está no seu 

estado supercondutor, entende-se que para que esse fenômeno seja observado os 

valores de campo aplicado tem que ser inferior aos valores de campo magnético 
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crítico ( �). Assim, para valores de campos magnéticos acima deste campo crítico 

o efeito observado seria de em um metal normal e as linhas de campo magnético 

atravessariam o material. Este campo crítico é chamado de campo crítico inferior. 

Esta nomenclatura se dá tão somente pelo fato de que em compostos 

supercondutores tipicamente existem dois campos magnéticos críticos. São eles �  (campo crítico inferior), onde o material se comporta como diamagnético 

perfeito, também chamado de estado Meissner, e �  (campo crítico superior), onde 

o estado supercondutor pode coexistir com o estado normal, também chamado de 

estado misto Portanto, para campos de intensidade entre �  e �  ( � < < � ), 

existe no material a coexistência dos dois estados, também chamado de estado 

misto ou estado Shubinikov ou ainda estado de vórtices, conforme mostra figura 4. 

Supercondutores que apresentam apenas um campo crítico são classificados como 

supercondutores do tipo I. Quando existem dois campos críticos, conforme 

explanado acima, o supercondutor é classificado como um supercondutor do tipo 

II. 

Figura 4 - Representação esquemática do diagrama de fases de H versus T 

 

Fonte: Próprio autor 

Demonstrações experimentais dão conta de que em todos supercondutores 

convencionais, de uma única banda, o campo crítico versus temperatura reduzida 

( =  / �) obedece a relação empírica dada na equação 1 

 � = � −   
(1) 
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Além da resistividade nula e da presença do efeito Meissner-Ochsenfield, a 

supercondutividade pode ser evidenciada pela variação nas propriedades 

termodinâmicas dos materiais. A transição supercondutora é considerada uma 

transição de segunda ordem, ou seja, esta ocorre sem calor latente envolvido. Esta 

transição possui uma assinatura característica representada por uma 

descontinuidade próxima à temperatura de transição crítica ( �), nas medidas de 

calor específico em função da temperatura. 

A teoria de Ginzburg-Landau demonstrou que na região onde ~ � não 

ocorre descontinuidade na entropia e em temperaturas abaixo de � ocorre a 

diminuição da entropia devido a maior organização do estado supercondutor 

(GINZBURG; LANDAU, 1950). A figura 5 exemplifica esquematicamente o 

enunciado pela teoria de Ginzburg-Landau. 

Figura 5 - Propriedades termodinâmicas de uma transição supercondutora. (a) entropia na região 
do Tc � (b) calor específico segundo a teoria de Ginzburg-Landau 

  

(a) (b) 

Fonte: Adaptado de (PUREUR, 2012). 

Pode-se observar na figura 5(b) uma descontinuidade para valores onde   = � no calor específico. A descontinuidade possui um tamanho de �/ , onde 

 e  são parâmetros fenomenológicos, sugeridos pela teoria fenomenológica de 

Ginzburg-Landau.  

A figura 6, ilustra a evolução da resistividade e calor específico de um 

material supercondutor hipotético em função da temperatura reduzida ( = / �). 
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Note que, quando = �, e consequentemente = , surge uma descontinuidade 

nas duas propriedades, com o salto no calor específico e simultaneamente a 

abrupta diminuição na resistividade para o estado de resistência nula. 

Figura 6 - Representação esquemática da evolução da resistividade e calor específico em função 
da temperatura reduzida 

 

Fonte: Próprio autor 

Esta transição observada no calor específico indica claramente que a 

transição supercondutora é uma transição termodinâmica de segunda ordem. Além 

do mais, o comportamento exponencial do calor específico abaixo de � indica que 

o mecanismo é termicamente ativado e, portanto, deve haver um gap de energia 

que separa o estado normal do estado supercondutor. Passados alguns anos, 

Bardeen, Cooper e Schrieffer, desenvolveram uma teoria microscópica, para a 

supercondutividade. Esta é conhecida usualmente por teoria BCS, pelo acrônimo 

dos seus idealizadores. A teoria BCS demonstrou que a descontinuidade no calor 

específico, indicado na figura 5 com Δ = � − , em = � obedece a seguinte 

relação: 

 Δ = , � (2) 

Além disso, a teoria prevê que o decréscimo no calor específico abaixo de �, ocorre exponencialmente de acordo com a equação 3: 
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 � ≅ − Δ���  (3) 

Onde: � : corresponde ao gap supercondutor e  é a constante de Boltzmann. 

A teoria BCS baseia-se na hipótese da existência de portadores de cargas 

formados pelo acoplamento entre dois elétrons, chamados de pares de Cooper. Os 

pares de Cooper são formados por dois elétrons pareados com momentos de spin 

contrários, ou seja, um par de Cooper é considerado um singleto. O acoplamento 

dos elétrons para formarem os pares de Cooper, ocorrem mediante a interação 

elétron-fônon, ou seja, ocorrem mediada por um quantum de vibração da rede 

cristalina os chamados fônons. Não temos aqui a pretensão de fazer uma revisão 

completa sobre a supercondutividade, o principal objetivo é familiarizar o leitor com 

alguns parâmetros que caracterizam um estado supercondutor. Por exemplo, um 

estado supercondutor é, a priori, determinado por dois parâmetros intrínsecos do 

supercondutor como temperatura crítica ( �), campo magnético crítico, que no caso 

de ligas, que são supercondutores do tipo II, os campos críticos �  e �  como 

explicado anteriormente. Alguns autores também colocam a densidade de corrente 

crítica � como parâmetro crítico de um supercondutor. Entretanto, este parâmetro 

é um parâmetro extrínseco que pode ser manipulado. Além do mais, verificar a 

assinatura de supercondutividade em novos materiais, não é o bastante pela 

determinação de esta ou outra propriedade crítica. Em outras palavras, idealmente 

um real estado supercondutor deve ser observado na magnetização em função da 

temperatura e campo magnético, resistividade caracterizado pelo estado de 

resistência nula e, talvez o mais importante, a observação do salto no calor 

específico indicando que o material é de fato um supercondutor volumétrico. A 

seguir discutiremos brevemente alguns supercondutores intersticiais que são foco 

principal deste trabalho.  

2.2 Supercondutores em compostos intersticiais 

Pode-se inferir que a grande maioria dos materiais e compostos conhecidos, 

não apresentam supercondutividade, ainda que nem todos tivessem sido 
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ensaiados para verificar a validade desta afirmação. Entretanto, podemos observar 

que para boa parte dos materiais testados em grupos que concentram seus estudos 

em áreas da física da matéria condensada e supercondutividade, apenas uma 

gama limitada de compostos possui condições para que estes se apresentem como 

supercondutores, mesmo que em baixíssimas temperaturas (inferiores a  ). 

Entretanto, alguns materiais e compostos, que são conhecidamente 

isolantes elétricos, como o Diamante, Carbeto de Silício ( � ) e semicondutores 

como o Silício ( �), podem apresentar mudanças significativas na suas 

propriedades elétricas, como a resistividade, quando dopados com elementos 

intersticiais como por exemplo o boro ( ). Esta dopagem, ainda que muito pequena, 

pode provocar mudanças radicais no comportamento eletrônico destes materiais e, 

eventualmente, no espectro de fônons da rede cristalina. 

A diferença dos raios atômicos entre o átomo de  e os átomos presentes 

na rede cristalina dos compostos supracitados, sugere que os átomos de  são 

mais propensos a ocupar os sítios intersticiais presentes na rede cristalina do que 

se comportarem como átomos substitucionais. A quantidade de boro que são 

acrescidas aos compostos são pequenas, a ponto de não serem capazes de alterar 

a estrutura cristalina do composto hospedeiro. 

O diamante é conhecido com um material genuinamente isolante de 

eletricidade, mas um grupo japonês obteve obtive resultados onde houve a indução 

da supercondutividade neste material utilizando dopagem com boro. (TAKANO et 

al., 2007). 

As amostras obtidas por este grupo de pesquisa foram sintetizadas pelo 

processo de deposição química por vapor (CVD – chemical vapor deposition), em 

um substrato de Silício monocristalinos com orientação (001). Neste procedimento 

foi obtida uma camada de filme fino onde medidas propriedades elétricas foram 

realizadas. Os resultados das medidas de resistividade podem ser vistos no gráfico 

na figura 7. 
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Figura 7 - Resistividade em função da temperatura para camada como orientação (a) (111)  e (b) 
(100) para campos magnéticos até 9T 

 

Fonte: (TAKANO et al., 2007) 
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Nesta figura podemos observar claramente uma transição supercondutora 

nas proximidades de ,  , para o filme depositado com orientação (111), ver figura 

7(a). Esta transição é confirmada pelo comportamento da redução nos valores de 

 à medida que o campo externo aplicado tem seu valor aumentado no intervalo 

entre  e ,  , ou seja, o aumento do campo magnético aplicado desloca a 

temperatura de transição para baixas temperaturas. Este é um comportamento só 

exibido por um supercondutor e, portanto, este material que sem dopagem, é um 

isolante de eletricidade que se torna supercondutor com uma concentração de boro 

de × − . Pode-se notar que a orientação do cristal depositado também 

influencia nas propriedades supercondutoras, apresentando diferentes valores de �, ver figura 7(b). Ou seja, nas propriedades estudadas dos cristais de Diamante 

obtidos, uma anisotropia é observada. 

O Silício é reconhecidamente o mais importante semicondutor usado na 

indústria eletroeletrônica com estrutura cristalina cúbica do tipo diamante. 

Entretanto, a exemplo do diamante, quando este material é submetido  a um 

procedimento de modificação análogo ao que foi realizado com a dopagem com o 

Diamante, através de um método chamado de método GILD (gas immersion laser 

doping), onde a concentração de boro está acima da solubilidade de equilíbrio, o 

silício torna-se supercondutor Na figura 8 é ilustrado o processo chamado GILD, 

onde o  é forçado a entrar no � pela adsorção química deste elemento ( ). Para 

tanto, utiliza-se o  como gás precursor que é ativado por um laser UV pulsado, 

que levaram à fusão superficial e subsuperficial do substrato de �. Durante o 

processo de fusão e solidificação o boro difunde-se para o interior da camada 

subsuperficial do substrato com um crescimento de camadas epitaxiais, resultando 

ao final do processo na obtenção do � super-dopado com . (BUSTARRET et al., 

2006).  
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Figura 8 - Ilustração esquemática do processo de dopagem de � (dia) com  

 

Fonte: Adaptado de (BUSTARRET et al., 2006) 

As medidas de resistividade realizadas para as amostras obtidas mostram, 

conforme apresentado na figura 9, que há uma sensível modificação do 

comportamento do material acerca da sua condutividade elétrica. O silício, que em 

virtude de sua estrutura eletrônica intrínseca são semicondutores, torna-se um 

material supercondutor com este processo de super-dopagem de boro. Embora a 

temperatura de transição supercondutora para o silício dopado com boro ( �: ) ser 

consideravelmente baixa ( �~ , ), este mudança provocada no comportamento 

do material, assim como para o diamante, suscita a necessidade de mais estudos 

para buscar entender mais a fundo os mecanismos e fatores que são importantes 

para a ocorrência da supercondutividade. 
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Figura 9 - Resistividade em função da temperatura das amostras de � dopado com  pelo método 
GILD 

 

Fonte: (BUSTARRET et al., 2006) 

Assim como ocorreu nos casos anteriores, a mudança nas propriedades 

elétricas também ocorre no � . Este composto possui diversos polítipos, dentre 

eles a blenda de zinco ( − �  ou − � , hexagonal ( − � ) e romboédricas 

( − � , − �  ou � − ).  

O �  na sua forma pura, apresenta comportamento semicondutor com gap  

entre banda de valência e banda de condução de ~ − �, dependendo das 

modificações estruturais no material. Com dopagem de ,  Muranaka et al. (2008) 



30 

 

conseguiram induzir supercondutividade do tipo I no composto de � , com �~ ,  

com fração de  estimada em cerca de , × − − , × − − . 

Muranaka et al. (2008) obtiveram amostras de �  com estruturas do tipo − � :  e − � :  por sinterização, onde foi possível efetuar medidas de 

resistividade das diferentes estruturas, isoladamente. Obteve-se como resultado o 

gráfico que pode ser observado na figura 10 

Figura 10 - Resistividade em função da temperatura para 3C-SiC:B e 6H-SiC:B 

 

Fonte: (MURANAKA; YOSHITAKE; YOSHIZAWA; NAOKI; AKIMITSU, 2008)  

Neste estudo também foi analisado a dependência da magnetorresistência 

com campos magnéticos aplicados no intervalo entre  e  . Novamente, o 

deslocamento da temperatura crítica de transição supercondutora com o campo 

magnético aplicado demonstra que ambas as composições são de fato 

supercondutoras, conforme mostram as figuras 11(a) e 11(b). 
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Figura 11 - Dependência da resistividade com a temperatura com aplicação de campos magnéticos 
para (a) − � :  e (b) − � :  

 

Fonte: (MURANAKA; YOSHITAKE; YOSHIZAWA; NAOKI; AKIMITSU, 2008) 
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Levantamentos realizados por Kawano et al. (2010), verificaram que a 

concentração crítica de  como dopante do � é superior do que a concentração 

crítica do   no diamante Os buracos na banda de valência degenerada fortemente 

acoplados nos modos ópticos, pode ser o principal fator responsável pelo 

comportamento supercondutor observado. Além da concentração do agente 

dopante, a orientação dos cristais da camada dopada obtida também exerce 

influência na supercondutividade. Conforme pode ser visto na figura 12, a medida 

que a concentração de dopantes aumenta, observa-se um acréscimo em �. 

(KAWANO et al., 2010) 

Assim, a alta concentração crítica de transição do estado isolante para 

supercondutor pode ser interpretada pela teoria BCS (KAWANO et al., 2010). Pela 

equação de Allen Dynes, modificada,  a qual pode ser descrita como a seguir: 

 � = ℏ�� �, � �x� [ − , + − ∗ + , ] (4) 

Pode-se verificar pela equação 4, que � possui dependência com o 

logaritmo da média da frequência dos fônons (�� �), do parâmetro que relaciona o 

acoplamento elétron-fônon ( ) e da repulsão coulombiana ∗. Massas atômicas 

com valores pequenos, como o  ou , origina um espectro de fônons com maior 

frequência média na rede cristalina, ou seja, os valores de �� � tendem a valores 

maiores, quanto maior for a concentração desses átomos na rede cristalina, 

consistente com o gráfico apresentado na figura 12. Esta figura mostra que a 

comportamento da temperatura crítica supercondutora com a concentração de boro 

depende essencialmente da direção cristalográfica do substrato. Em outras 

palavras, a direção (111) aceita maior concentração de boro e a temperatura crítica 

é aumentada quase monotonicamente, podendo atingir uma temperatura crítica 

próxima de ,  . Por outro lado, a direção (001) apresenta um regime de saturação 

na dependência da temperatura crítica com a concentração de boro, saturando 

numa temperatura crítica nas proximidades de ,  . 
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Figura 12 - Gráfico da dependência da temperatura de transição crítica com a concentração de  
como dopante 

 

Fonte: (KAWANO et al., 2010) 

Na figura 13 pode-se observar que a concentração dos agentes dopantes, 

assim como a orientação do cristal, conforme pode se verificar na figura 12, tem 

influência em �. Para o diamante dopado com B, a transição entre o estado isolante 

para um comportamento condutor metálico e supercondutor é marcado por uma 

concentração limítrofe de ×  − . Estes estudos também são estendidos 

para o Si dopado com boro, cuja concentração limítrofe é dada por ×  − . 
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Figura 13 - Estados do diamante e silício, dopados com ,  em função da concentração de dopante 

 

Fonte: Adaptado de (KAWANO et al., 2010) 

Seguindo o mesmo princípio, foram realizados estudos no sistema binário −  (BORTOZOLO et al., 2012), em especial da fase intermetálica  

presente neste sistema. Neste trabalho foi reportado a influência da dopagem de 

carbono como intersticial na fase hexagonal deste composto, dado pela 

estequiometria geral . A figura 14 mostra o difratograma deste composto 

dopado com carbono comparado com o composto sem dopagem. 
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Figura 14 - Difratogramas de raios-X para o composto de  (a) e para o  ,  (b) 

 

Fonte: (BORTOZOLO et al., 2012) 

Pode-se notar na indexação dos difratogramas que com o composto dopado, 

cujo valor de = , ,  a tipologia do cristal não se modificou, entretanto, nota-se o 

deslocamento dos picos de difração ao acrescentar  no composto. Isto indica a 

modificação nos parâmetros de rede em decorrência da distorção da rede cristalina 

devido a presença do , com fortes indícios de que o carbono tenha ocupado os 

sítios intersticiais na estrutura cristalina / , o que foi também confirmado por 

difração de nêutrons. 

Medidas de resistividade indicaram que a dopagem resulta numa 

modificação significativa da estrutura eletrônica do composto hospedeiro, ou seja, 

o composto hospedeiro é um metal normal até o limite de ,  , transformando-se 

num material supercondutor dopado com carbono nas redondezas de  � = ,   

conforme mostra o comportamento resistivo na figura 15. 
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Figura 15 - Resistência elétrica do  (a) e resistividade do , , ambos em função da 
temperatura 

 

Fonte: (BORTOZOLO et al., 2012) 
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Nos compostos apresentados até aqui, é notável que houve a indução de 

supercondutividade em uma matriz sabidamente não supercondutora como 

consequência da dopagem. Ou seja, através da introdução de átomos leves, como 

o carbono e o boro, nas redes cristalinas destes compostos. Em outros termos, a 

introdução dos átomos intersticiais resultou na acomodação destes átomos na rede 

cristalina, e a manutenção do protótipo do cristal após a dopagem.  

Assim, motivados pelos resultados apresentados nesta breve revisão 

bibliográfica, este trabalho concentrou esforços na investigação dos resultados das 

modificações de propriedades resultantes da dopagem de intermetálicos do 

sistema − , em especial  das fases  e , em uma proposta inicial com 

boro, e subsequentemente com hidrogênio.  

2.3 Hidrogênio como intersticial 

O gás hidrogênio ( ) é uma fonte de energia que pode ser transportada, 

estocado e quando necessário liberada para conversão em energia. Entretanto, o 

armazenamento deste gás de forma segura é um grande desafio. O gás hidrogênio 

é apontado, há algum tempo, como potencial alternativa às máquinas térmicas 

movidas à combustão de combustíveis fósseis. Sob o ponto de vista da emissão de 

gases estufa como os  e  ( = ,  ), este viés ideológico encontra 

fundamentação. Apesar dos prós, defendidos sobre a utilização do gás hidrogênio 

como gás combustível, entre outras características, sua inflamabilidade e fácil 

ignição torna seu uso em máquinas móveis consideravelmente perigoso. Por ser 

uma molécula composta por átomos com o menor raio atômico, dentre os 

elementos presentes na tabela periódica, este possui grande capacidade de 

difundir e percolar em alguns materiais (alguns polímeros) e sua contenção é difícil. 

Um sistema de circulação de gás hidrogênio pressurizado sem conexões muito bem 

realizadas pode colocar em risco a integridade do sistema e do operador. O gás 

hidrogênio é incolor e inodoro, o que torna o vazamento difícil de ser identificado. 

Além disso, o hidrogênio possui alto potencial para a fragilização de diversos 

materiais, principalmente quando interage com os materiais em temperaturas 

elevadas. Isso constitui um fator crítico que deve ser levado em consideração no 

projeto de máquina que se pretende utilizar este gás como combustível.   
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A solução encontrada atualmente para este problema de armazenamento e 

transporte é o armazenamento deste gás em fases condensadas, ao invés da 

pressurização em tanques. Existem fases condensadas que possuem em suas 

estruturas cristalinas interstícios que podem ser facilmente ocupados pelos átomos 

de hidrogênio, que possui dimensões compatíveis com os interstícios presentes em 

alguns materiais hospedeiros. Existem metais que comportam armazenamento de 

hidrogênio tal como o  e o �. Pode-se escrever uma reação geral para o 

processo de absorção de hidrogênio, conforme segue: 

 � + � ⇋ �  
(5) 

O armazenamento de gases no geral, pode ocorrer por fisissorção (ou 

adsorção física), por meio de interações fracas de van der Waals com energias na 

ordem de  ,  −  ,  �  ( − − ) (ZÜTTEL, 2003) na superfície do 

material, ou por quimissorção. Neste último caso, o armazenamento ocorre no bulk 

do material. O mecanismo geral para a quimissorção de gases, entre eles o 

hidrogênio, é precedida por uma fisissorção. No caso do gás hidrogênio, este 

adsorve à superfície do material. Tendo a energia suficiente para que ocorra a 

dissociação da molécula de  em átomos individualizados de , os átomos 

individualizados difundem (mecanismo termicamente ativado) pelos contornos de 

grão (no caso de materiais policristalinos), e em seguida difundem para o interior 

do grão. Em virtude das dimensões dos átomos de  , a probabilidade de ocuparem 

sítios intersticiais é maior(LIU; PAN, 2013). 

Existem alguns compostos intermetálicos, que tipicamente apresentam 

capacidade para armazenar hidrogênio. Alguns entre eles é de interesse para este 

trabalho. Dentre as famílias mais notórias os intermetálicos, , são os que tem 

grande potencial como representados na tabela 1 

Das famílias apresentadas na tabela 1, a família a qual foi objeto de estudo 

deste trabalho foi a família , chamadas normalmente de fases Laves 

hexagonais as fases de maior interesse.  

Os detalhes do processo de retenção de hidrogênio, bem como os aspectos 

termodinâmicos do processo de absorção e da remoção do hidrogênio da fase 

condensada não será explorado neste trabalho. 



39 

 

Esta breve apresentação serviu tão somente para apresentar o processo e 

alguns compostos com capacidade de aprisionar hidrogênio em suas estruturas 

cristalinas, o que é bastante conveniente para abordagem proposta de modificação 

do composto, com a manutenção de protótipo cristalino. O fato destas serem as 

principais famílias não significa que estes compostos são os únicos que admitem o 

aprisionamento do hidrogênio intersticialmente. Entretanto, os compostos das 

principais famílias, apresentados na tabela 1 podem armazenar maior quantidade 

de hidrogênio, além de apresentar fácil reversibilidade da estocagem do hidrogênio. 

Tabela 1 - Famílias mais relevantes para estocagem de hidrogênio no estado sólido 

Intermetálico Protótipo Estrutura 

 �  Fases Haucke, hexagonal 

 � , , �  Fases Laves, hexagonal ou cúbica 

 � ,  Hexagonal, � −  

 � , ℎ  Hexagonal, � −  

  Cúbica, ℎ −  

 � , � Cúbica, − ou −  

 �, � � Cúbica, � − ou � � −  

Fonte: Adaptado de (ZÜTTEL, 2003) 

2.4 Sistema −  

Pode-se identificar no diagrama binário − , conforme apresentado na 

figura 16 (OKAMOTO, 2002), as fases termodinamicamente estáveis neste sistema 

binário que são: , , , ,  , , , , , 

bem como as soluções sólidas de  e  nas extremidades do diagrama. 
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Figura 16 - Diagrama de fases do sistema binário Al-Zr 

 

Fonte: (OKAMOTO, 2002) 

Conforme já enunciado, este trabalho concentrou-se no estudo dos 

intermetálicos, presentes na região rica em alumínio, intermetálicos estes com 

estequiometria  e , ambas obtidas por uma reação congruente à ℃ 

e ℃, respectivamente. 

A fase  cristaliza na estrutura de protótipo próprio, , com simetria 

tetragonal pertencente ao grupo espacial /  como mostra 

esquematicamente a célula unitária na figura 17(a) (MA; ROEMMING; LEBECH; 

GJOENNES; TAFTOE, 1992). Em medidas prévias realizados pelo grupo, para esta 

fase, não foi identificado característica de comportamento supercondutor. A outra 

fase de interesse, a , solidifica em um cristal com estrutura com protótipo 

, também chamada de fase Laves hexagonal, pertencente ao grupo espacial /  (WILSON, 1959), conforme mostra esquematicamente a figura 17(b). De 

forma semelhante à fase  não foram identificadas características de 

comportamento supercondutor para esta fase em medidas prévias realizadas pelo 

grupo. 



41 

 

Figura 17 - Célula unitária dos intermetálicos binários (a) ZrAl  e (b) ZrAl . Átomos verdes 
representam o Zircônio e os átomos azuis representam o Alumínio. 

 
 

(a) (b) 

Fonte: (a) (ISRAEL et al., 1997), (b) (MA; ROEMMING; LEBECH; GJOENNES; TAFTOE, 1992) 

Além das medidas de resistividade feitas pelo grupo que não mostram 

nenhum comportamento supercondutor até o limite de ,  , na literatura também 

não é encontrado nenhum artigo que reporta tal comportamento. 

2.5 Sistema − −  e − − � 

Nas seções isotérmicas mais recentemente publicadas dos sistemas ternários − −  , ver (GUZEI, 1990) e − −  , apresentadas na  (SCHUSTER, 

1990), pode-se verificar que entre as fases presentes no equilíbrio das 

temperaturas das seções isotérmicas não se verifica solubilidade apreciável, 

mesmo em temperaturas mais elevadas, de  e  respectivamente, conforme 

mostram as figuras 18(a) e (b). 
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Figura 18 - Seções isotérmicas experimentais dos sistemas ternários (a  − −  e (b) − −
 

(a) 

(b) 

Fonte: (a) (GUZEI, 1993) e (b) (SCHUSTER, 1990) 
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2.6 Motivação 

A revisão apresentada sobre alguns exemplos de supercondutores que 

emergem de uma dopagem com átomos intersticiais, nos permite especular que 

esta dopagem com elementos leves pode produzir uma enorme modificação no 

espectro de fônons. Este seria o ambiente adequado para que os pares de Cooper, 

responsáveis pela supercondutividade, pudessem se formar. Motivados por isto, 

esta dissertação apresenta resultados inéditos de dopagem de boro em binários 

intermetálicos de composição  e  e hidrogênio em . Em particular, 

para a dopagem de hidrogênio a escolha do material matriz recaiu sobre o  

que é, como dito anteriormente, uma fase Laves que tem habilidade em estocar 

este elemento. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Preparação de amostras 

3.1.1  e  dopados com  

As amostras de  e  dopadas com , foram obtidas em um forno 

à arco, munido de um cadinho de cobre eletrolítico refrigerado à água e um eletrodo 

de tungstênio não consumível. As fusões foram realizadas em atmosfera de 

argônio. A câmara do forno, quando selada é evacuada com uma bomba de vácuo 

primário e purgada com argônio. O processo de evacuação e purga é realizado pelo 

menos três vezes para garantir uma atmosfera limpa, de modo que a amostra 

produzida por fusão neste forno não se contamine pela reação da amostra com 

eventuais gases residuais. Uma liga de composição equiatômica de Ti-Zr (getter) 

foi utilizada para purificar e reduzir a pressão parcial de gases residuais que podem 

contaminar as ligas produzidas. 

Os elementos ,  e , todos de alta pureza, foram pesados nas seguintes 

razões estequiométricas: ,  ,  e ,  com massa total de 0,5 g. Durante 

o processo de fusão, o arco é aberto e segue incialmente para fusão do getter. 

Após a fusão do getter, passa-se à fusão da liga. Os elementos no cadinho são 

todos levados à fusão pelo arco elétrico irradiado sobre os elementos agrupados 

no cadinho. Para garantir boa homogeneização das amostras, estas são a cada 

fusão viradas e refundidas, por pelo menos duas vezes mais. Após a última fusão, 

as amostras foram novamente pesadas para verificar a perda de massa decorrente 

do processo de fusão. A tabela 2 mostra as massas pesadas bem como a massa 

final do composto obtido por fusão, com suas respectivas perdas de massa. 
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Tabela 2 - Massas pesadas para fusão de amostras, seguidas da massa após fusão ( ó�), bem 
com perda de massa (PM) 

Composto  �  �  

  �  � é �  �ó  �  
PM 

(%) ,� ,  ,  ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   ,  ,  ,  ,  

Fonte: Próprio autor 

Nota-se que a perda de massa percentual das ligas durante o processo de 

fusão foram baixas e negligenciáveis ( 0,24 e 0,33 % para ,  ,  e , , 

respectivamente). Considerando experiência prévia com obtenção de compostos 

com B, foi acrescido cerca de 5 a 10% da massa de boro que deveria perfazer a 

estequiometria exata dos compostos. Supondo que a perda de massa tenha 

ocorrido pela perda de boro, a estequiometria da liga corresponde 

aproximadamente à estequiometria desejada inicialmente. Considerando esta 

hipótese válida, as demais caracterizações foram realizadas para corroborar tal 

teoria. 

As amostras de , ,  foram submetidas à tratamento térmico de 

homogeneização a uma temperatura de ℃ por 20 horas. A amostra submetida 

à tratamento térmico foi encapsulada por encapsulamento duplo, conforme segue 

diagrama esquemático na figura 19. A capsula interna foi encapsulada sob vácuo 

e a capsula secundária foi encapsulada com argônio.  
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Figura 19 - Ilustração esquemática do sistema de encapsulamento utilizado para tratamento térmico 
de homogeneização das amostras. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As amostras foram caracterizadas por experimentos de Difração de raios-X 

(DRX) em todas as etapas de produção da amostra, ou seja, tanto as amostras no 

estado bruto de fusão (AC – as cast), quanto as amostras tratadas termicamente, 

quando este foi realizado. 

3.1.2  para dopagem com � 

Para o processo de dopagem da fase  com , foi produzida por fusão 

um liga com estequiometria da fase laves hexagonal de . Os elementos foram 

pesados de modo a perfazerem um total de aproximadamente  . Para garantir 

uma amostra policristalina monofásica sem indícios de precipitados de fases mais 

ricas em alumínio, esta foi submetida a um tratamento térmico para 

homogeneização na temperatura de ℃ por aproximadamente 20 horas 

3.1.3 Dopagem de  com � 

Para a dopagem da fase  com  foi utilizada a liga de  produzida 

por fusão e homogeneizada conforme já descrito. A dopagem foi realizada em um 

reator fechado de aço inox austenítico, onde as amostras eram dispostas sobre 

uma barquinha de alumina em seu inteiror. Fechado o reator, o mesmo era então 

colocado em um forno tubular de modo que a amostra esteja presente na zona 

quente do forno. Antes de realizar o tratamento, o reator é evacuado com uma 

bomba de vácuo primário seguido de processo de purga, neste caso realizado com 

gás hidrogênio. Este procedimento foi repetido por pelo menos três ciclos de 
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evacuação e purga. Em seguida é introduzido uma quantidade de gás  e dá-se 

início ao tratamento térmico. Ao atingir uma temperatura próxima da isoterma 

( ℃ para amostras em bulk e ℃ para amostras na forma de pó) de tratamento 

térmico desejado, é inserido no reator mais gás  de modo que a pressão atinja a 

pressão desejada para tratamento. 

O tratamento térmico é acompanhado ao longo de todo curso do processo. 

A pressão foi mantida ao longo do tratamento em cerca de  / . 

3.2 Difração de raios-X 

As amostras obtidas foram submetidas a caracterização com DRX. As 

amostras foram fracionadas e uma alíquota de cada amostra foi pulverizada 

utilizando um almofariz e pistilo, ambos de ágata. As amostras pulverizadas foram 

dispostas em um suporte de vidro.  

Os ensaios de difração de raios-X (DRX) foram realizados no difratômetro 

modelo Empyrean da Panalytical. Para as amostras do sistema −  dopadas 

com  foi utilizado a radiação de �, cujo comprimento de onda médio 

característico é de ,  Å . As medidas foram realizadas para ângulos variando 

no intervalo de ° ≤ � ≤ ° , com passo angular de aproximadamente , ° e 

tempo de contagem de cerca de 80 segundos. 

Para as amostras de  dopados com  a radiação utilizada foi a de 

�, cujo comprimento de onda médio é de , Å com intervalo de ° ≤ � ≤°. Os demais parâmetros são os mesmos utilizados com a radiação �. 

Para análise posterior dos difratogramas e identificação das fases presentes, 

utilizando esta técnica, foram utilizados os softwares PowderCell (KRAUS; NOLZE, 

1996) e HighScore Plus, da Panalytical. Este último foi utilizado para realizar o 

refinamento dos parâmetros de rede pelo Método de Rietveld. 

3.3 Caracterizações magnéticas e resistivas 

As medidas de propriedades em baixas temperaturas foram realizadas 

utilizando um Physical Properties Measurement System (PPMS) Evercool II, da 



48 

 

empresa Quantum Design. As medidas magnéticas foram feitas num sistema de 

amostra vibrante VSM (Vibrant Sample Magnetometer), instalado no equipamento. 

As medidas são feitas por meio da oscilação das amostras imerso em um campo 

magnético dentro de uma bobina. Esta oscilação é responsável pela indução 

magnética em duas bobinas secundárias enroladas em oposição. O sinal obtido por 

estas bobinas secundárias, é uma diferença de potencial elétrico, que é convertido 

em um sinal de momento magnético. Estas medidas são realizadas nos chamados 

regimes de Zero Field Cooled (ZFC) e Field Cooled (FC). Na primeira (ZFC), a 

amostra e resfriada a campo magnético nulo até o mínimo de temperatura no PPMS 

( ,  ). Neste momento um campo magnético de excitação DC de cerca de   

é aplicado e a medida é coletada no aquecimento da amostra até a temperatura de ,  . Em seguida e sem remover o campo aplicado, a amostra é resfriada 

novamente até o mínimo de temperatura neste regime (FC). A medida de M vs H é 

realizada numa isoterma, que neste trabalho foi de ,  . 

As medidas de resistividade foram feitas pelo método convencional das 

quatro pontas, com uma corrente elétrica aplicada de , , submetidas a um 

intervalo de temperatura entre  e     e com aplicação de campo que varia 

entre  e  . Para as amostras utilizadas no estudo da dopagem com  no sistema − , as amostras para as caracterizações magnéticas e resistivas foram obtidas 

pela fratura das ligas produzidas por fusão. Para as amostras dopadas com , 

foram feitas apenas medidas de magnetização, cujas amostras medidas estavam 

na forma  fragmentos e a na forma de pó. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Parte I –  e  dopadas com . 

4.1.1 Caracterização por DRX: ,� ,  

A figura 20 mostra os resultados de DRX da amostra com estequiometria , , , ou seja,  dopado com . Nesta figura podemos observar que a 

indexação dos picos de difração, em quase sua totalidade, quando analisado 

amostras como fundidas (AC) e na sua totalidade com as amostras tratadas 

termicamente (TT) indicando tratar-se de um composto obtido com composição 

aproximada à fase .  

Os picos obtidos no composto de estequiometria , , , demonstra um 

ligeiro deslocamento dos mesmos (inserto da figura 20) para ângulos � menores. 

A manutenção do padrão dos picos obtidos nos experimentos de difração sugerem 

que apesar de não ser possível identificar com precisão os sítios na rede que são 

ocupados pelos átomos de  na rede cristalina de , com simetria, / , 

podemos evidenciar que houve distorção nos parâmetros de rede, com a 

manutenção do protótipo hospedeiro. Pode-se inferir que a estequiometria 

proposta, manteve o tipo cristalino e o boro acrescido ao composto comportou-se 

apenas como agente dopante e não substitucional como na estequiometria de 

partida. 
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Figura 20 - Difratograma experimental da fase  dopado com , com estequiometria , ,  

 

Fonte: Próprio autor 

Outro detalhe importante é que a amostra bruta de fusão apresenta picos 

residuais de . Esta fase adicional é dissolvida depois do tratamento térmico 

descrito anteriormente como indicado nesta figura. Assim, o tratamento térmico é 

hábil em produzir uma amostra limpa para as demais caracterizações. 

4.1.2 Caracterização por DRX: ,  

A difração de raios-X para a amostra com estequiometria nominal ,  

obtida também por fusão a arco é mostrada na figura 21. Podemos observar que 

mesmo com a introdução de , houve a manutenção da estrutura do composto 

hospedeiro, a exemplo do que ocorreu com as amostras de  dopadas com B. 

Analogamente ao que já foi discutido para o , , , pela simples  realização de 

experimentos de DRX, não se pôde determinar categoricamente a posição ocupada 

pelo  na estrutura cristalina. Entretanto, observa-se que para o composto com 

estequiometria ,  também houve a manutenção do padrão de difração, 

acompanhada de um ligeiro deslocamento dos picos de difração (inserto da figura 
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21). Este resultado revela que o boro entra como elemento intersticial nesta fase. 

Para o composto com estequiometria ,  não foi realizado tratamento 

térmico, tendo em vista que a evaporação do alumínio poderia deslocar 

demasiadamente a estequiometria do composto, obtendo uma mistura de fases que 

para as medidas de interesse não são interessantes. 

Figura 21 - Difratograma experimental da fase  dopada com  com estequiometria , . 

 

Fonte: Próprio autor. 

Os picos residuais encontrados e marcados pelo símbolo de interrogação no 

difratograma apresentado na figura 21, não foram identificados. 

4.1.3 Refinamento de parâmetros de rede pelo método de Rietveld das fases 

 e  dopadas com  

Utilizando método de Rietveld, foi possível verificar o desvio dos parâmetros 

de rede nas estruturas cristalinas dos compostos modificados pela dopagem de 

boro proposta. Segue na tabela 3 os respectivos parâmetros de rede acompanhado 

dos respectivos desvios.  
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Tabela 3 - Resultado do refinamento dos parâmetros de rede pelo método de Rietveld para os 
compostos produzidos de estequiometria , ,  e , . (*) Estrutura de referência (Israel, 
et al, 1997) (**) Estrutura de referência (Ma et al., 1992) 

Composto 
Parâmetros de 

rede refinados (Å) 

Desvio 

(Å) 

� 

(%) 
�  

,� ,  

(*) 

= ,  Δ = − , × −  ,  ,  = ,  Δ = − , × −  = ,  Δc = , × −  

,  

(**) 

= ,  Δ = , × −  ,  ,  = ,  Δ = , × −  = ,  Δc = − , × −  

Fonte: Próprio autor. 

O refinamento vai de encontro com a hipótese da distorção dos parâmetros 

de rede de ambas as estruturas,  e , pela introdução de  aos 

compostos. No caso da liga com estequiometria nominal de , , , houve 

diminuição nos parâmetros  e , acompanhado de um aumento do parâmetro . 

No caso da liga com estequiometria , , o refinamento revela uma expansão 

nos parâmetros  e , e uma contração no parâmetro . 

4.1.4 Medida de resistividade da fase  dopada com  

Para a amostra produzida com estequiometria , , , foi verificada nas 

medidas de resistência elétrica em função da temperatura uma mudança abrupta 

da inclinação nos valores de resistência, evidenciando uma transição de fase em 

uma temperatura de cerca de ,  ,  conforme mostra a figura 22. O inserto desta 

figura mostra o comportamento de magnetorresistência com o campo magnético 

aplicado. É possível observar que o aumento da intensidade do campo desloca a 

temperatura de onset para baixas temperaturas. Este é um comportamento típico 

de transição supercondutora e, portanto, a transição observada é de fato uma 

transição do estado normal para um estado supercondutor. Ainda no inserto desta 

figura, podemos observar que um campo da ordem de ,   é suficiente para 

suprimir totalmente o estado supercondutor. 
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Figura 22 - Resistência em função da temperatura para o composto , , , mostrando uma 
transição supercondutora nas proximidades de 4,0 K. O inserto mostra o comportamento da 
magnetoresistência em função da temperatura com aplicação de campo magnético 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.1.5 Medidas de magnetização da fase  dopada com  

A amostra de  dopado com  com estequiometria , , foi submetida 

a medidas de magnetização, obtendo uma curva de magnetização em função da 

temperatura, conforme mostra a figura 23. Nota-se a presença de uma transição 

supercondutora filamentar com � ~ , . A curva  no inserto denota uma 

assinatura de material supercondutor tipo II com uma matriz diamagnética. Este 

resultado sugere que a dopagem de boro é capaz de induzir supercondutividade 

em uma matriz não supercondutora. Este resultado vai de encontro com o objetivo 

proposto no escopo deste trabalho, além de proporcionar resultados que podem 

ajudar na discussão acerca da supercondutividade em intersticiais, assim como fora 

realizado em publicações anteriores, conforme elucidado na revisão bibliográfica. 
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Figura 23 - Curva de magnetização do composto de ,  nos regimes ZFC e FC indicando uma 
transição supercondutora nas proximidades de 5,8 K. O inserto mostra o comportamento da curva 
M versus H a qual sugere um supercondutor do tipo II com matriz diamagnética. 

 

Fonte: Próprio autor 
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4.2 Parte II - Dopagem da fase  com � 

4.2.1 Caracterização por DRX de fragmentos de  dopado com � 

Seguindo procedimentos semelhantes aos empregados na produção das 

amostras na primeira parte deste trabalho, foi produzida uma amostra de massa 

com aproximadamente   do composto de . Esta fase após tratamento 

térmico discutido é monofásica como discutido anteriormente para a dopagem com 

boro. A escolha desta fase se deve ao fato de se tratar de uma fase Laves e, como 

discutido anteriormente, tem capacidade de armazenar hidrogênio.   

As primeiras duas tentativas de realizar a dopagem do  com , foram 

realizadas com fragmentos da massa total de  produzida como material de 

partida para esta etapa. A resultado do experimento de DRX da amostra de 

, com  tratamento térmico de dopagem realizado na temperatura de ℃  

por cerca de 8 horas, pode ser verificado na figura 24. 
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Figura 24 - Difratograma experimental da amostra de , obtidas por fragmentos de , 
tratadas por cerca de 8 horas. 

 

Fonte: Próprio autor 

O resultado do ensaio de DRX realizado na amostra submetida ao 

procedimento de hidrogenação demonstra um deslocamento sistemático dos picos 

de difração, os quais sugerem uma distorção nos parâmetros de rede. Apesar dos 

desvios supracitados, o padrão de difração é correspondente à estrutura de partida 

do , corroborando com a hipótese do tratamento térmico realizado visando a 

dopagem de  foi bem sucedido, com a manutenção do protótipo hospedeiro, 

tendo o hidrogênio atuado somente como agente dopante, ou seja, sem a formação 

de uma nova fase. Uma alíquota desta amostra foi medida quanto à sua resposta 

magnética por magnetização no VSM instalado no PPMS EverCool II. 

As amostras fragmentadas remanescentes do primeiro tratamento térmico 

de dopagem, foram levadas novamente para tratamento térmico, sob as mesmas 

condições do primeiro tratamento de dopagem. Após aproximadamente 240 

minutos do tratamento realizada (cumulativamente 480 + 240 = 720 min), a amostra 

foi submetida a ensaio de DRX. De forma análoga ao que foi observado na amostra 
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obtida do primeiro tratamento, pode-se verificar uma distorção nos parâmetros de 

rede da amostra analisada, conforme difratograma apresentado na figura 25, 

evidenciada pelo deslocamento sistemático do padrão de difração em relação à 

fase de referência ( ). À primeira vista, o grau de distorção obtido após um 

novo tratamento térmico aparenta ser maior. Entretanto, esta afirmação poderá ser 

verificada por refinamento dos parâmetros de rede pelo método de Rietveld. 

Figura 25 - Difratograma experimental da amostra de  , obtidas por fragmentos de , 
tratas por cerca de 12 horas. 

 

Fonte: Próprio autor 

Embora os resultados indiquem que o material tenha sido hidrogenado, com 

os átomos de hidrogênio ocupando os interstícios da rede da fase Laves 

hospedeira, foi observado que ao fragmentar as amostras a hidrogenação é 

superficial. Em outras palavras, o interior dos fragmentos permanece metálico sem 

indício de hidrogenação. Atribuímos isto a algum problema cinético ou de barreira 

de difusão. Por este motivo foi decidido fazer estes processos de hidrogenação em 

amostras na forma de pó. O tratamento térmico para obtenção de  foi 

realizado novamente na forma de pó. O pó resultante deste tratamento foi 
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caracterizado por experimentos de DRX. O resultado obtido é mostrado na figura 

26 o qual revela um comportamento semelhante ao observado nos tratamentos 

anteriores. Picos sistematicamente deslocados, com a manutenção do padrão dos 

picos, fornecendo indícios de uma introdução de  à estrutura de . Nas 

condições dos ensaios de DRX, não foi possível observar a presença de nenhuma 

fase secundária após o tratamento. Isso indica, novamente, que o  presente na 

amostra atua tão somente como intersticial. 

Figura 26 - Difratograma experimental da amostra de  , obtidas do pó de  , tratadas 
por cerca de 12 horas. 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.2.2 Refinamento de parâmetros de rede pelo método de Rietveld da fase 
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difratogramas apresentados foram verificados com refinamento de parâmetros de 

rede pelo método de Rietveld. 

O refinamento valida a hipótese sugerida da distorção dos parâmetros de 

rede da estrutura de , pela introdução de . Os desvios ocorrem em maior ou 

menor grau, provavelmente em virtude da quantidade de , e/ou em virtude dos 

interstícios ocupados pelos átomos de , que foi introduzido à estrutura. Os 

parâmetros de rede determinados pelo refinamento, bem como os desvios estão 

sumarizados e apresentados na tabela 5. 

  



 

Tabela 4: Resultado do refinamento dos  parâmetros de rede pelo método de Rietveld, para as amostras de   

Liga forma 
Temperatura 

(°C) 
tempo (min) 

Parâmetros 
refinados Å  

Desvio Å  
� 

(%) 
�  

�  fragmento   

= ,  − , × −  ,  ,  = ,  − , × −  = ,  , × −  

�  fragmento  

+  

 

= ,  − , × −  ,  ,  = ,  − , × −  = ,  , × −  

�  pó   

= ,  − , × −  ,  ,  = ,  − , × −  = ,  , × −  

Fonte: Próprio autor. 
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4.2.3 Medidas de Magnetização de fragmentos de  dopados com � 

As amostras obtidas por dopagem de  com  ( ), foram 

caracterizadas por medidas de magnetização versus temperatura. No resultado da 

amostra tratada por cerca de 480 minutos (aproximadamente 8 horas), (figura 27) 

demonstrou após o tratamento de dopagem comportamento supercondutor pelos 

regimes de ZFC e FC. A temperatura crítica de aproximadamente , , que pode 

ser aferida pela ampliação da região indicada na figura 27. O inserto desta figura 

mostra o comportamento de M vs H na temperatura de ,   a qual sugere um 

supercondutor do tipo II. 

Esta medida de magnetização indica, que além de ter produzido 

modificações estruturais, observados pela distorção dos parâmetros de rede, o  

ao atuar como agente dopante, foi competente em induzir um comportamento 

supercondutor em um composto reconhecidamente não supercondutor. 

Aparentemente, o hidrogênio como um átomo extremamente leve é capaz de 

mudar de forma significativa o espectro de Fônons do material e, por conseguinte, 

promover a formação de pares de Cooper num material cujo comportamento é o de 

um paramagnético de Pauli. Este resultado é totalmente inovador pois, até aonde 

sabemos, somente o  pode se transformar em supercondutor quando é dopado 

com hidrogênio (SKOSKIEWICZ, 1972)  
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Figura 27 - Curva de magnetização versus temperatura do composto , obtida por tratamento 
de fragmentos de  à ℃ por cerca de 8 horas. com inserto da curva M vs H obtida na medida 

 

Fonte: Próprio autor 

Sem conseguir determinar, a estequiometria e a quantidade máxima 

admissível de  na estrutura de , novos tratamentos foram realizados, 

visando, verificar se ainda seria possível promover maiores modificações nos 

compostos estudados. A mesma amostra inicial, voltou a receber tratamento 

térmico objetivando aumentar a dopagem.  

A figura 28 mostra que estas amostras tratadas por mais tempo exibem um 

comportamento supercondutor com temperatura crítica ainda maior. Estes 

resultados mostram que a temperatura crítica sofreu um acréscimo de 

aproximadamente ,   com � próximo de ,  . Isto sugere fortemente que a 

maior concentração de hidrogênio é hábil em produzir supercondutores com 

temperatura crítica cada vez mais elevada. O inserto desta figura mostra que a 

exemplo do anterior este exibe um comportamento típico de um supercondutor do 

tipo II.  
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Figura 28 - Curva de magnetização versus temperatura do composto , obtida por tratamento 
de fragmentos de  à ℃ por cerca de 12 horas. com inserto da curva M vs H obtida na 
medida 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.2.4 Medidas de Magnetização do pó de  dopados com � 

Conforme já discutido, devido a observação de limitantes cinéticas do 

processo de difusão, as amostras passaram a ser dopadas na forma de pó, visando 

obter uma dopagem volumétrica. Para tanto, uma primeira amostra foi tratada a 

uma temperatura de ℃ por certa de 720 minutos (8 horas). A medida de 

magnetização indica que a dopagem além de promover as modificações estruturais 

citadas anteriormente, também se mostrou hábil em induzir supercondutividade. A 

este ponto a observação da indução de supercondutividade neste composto não 

seria surpresa, porém a temperatura revelou-se grande surpresa. Em outras 

palavras, a figura 29 mostra que a temperatura crítica atingiu o surpreendente valor 

de 37,5 K, revelado pela magnetização nos regimes ZFC e FC. Isto mostra que a 

hidrogenação da amostra em pó é cineticamente mais eficiente que a amostra no 

estado de bulk, indicando que a concentração maior de hidrogênio é capaz de 

produzir uma enorme modificação eletrônica no sistema. O inserto desta figura 
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mostra que o comportamento de M vs H é típico de um supercondutor tipo II como 

revelado para as outras amostras apresentadas anteriormente. No entanto, a 

magnitude do sinal da magnetização sugere que este supercondutor não é 

volumétrico, mas  ainda que a supercondutividade observada não seja volumétrica, 

observar a indução de supercondutividade em um protótipo de origem não 

supercondutor, com tal valor de temperatura de crítica de transição, lança uma luz 

sobre as novas perspectivas de estudos análogos ao proposto para elaboração 

desta dissertação. 

Infelizmente a reprodutibilidade dos resultados observados com a 

hidrogenação não é fácil. Determinar os sítios adequados e a concentração de 

hidrogênio no composto hospedeiro não é uma tarefa fácil. Esta limitação não nos 

permitiu neste exíguo prazo de um mestrado finalizar este trabalho a contento. 

Porém a importância destes resultados aqui observados seja com dopagem de boro 

ou hidrogênio é inegável. Podemos dizer que este trabalho abre uma nova janela 

para explorar supercondutores com temperaturas críticas elevadas com a dopagem 

de hidrogênio em condições normais de pressão. 
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Figura 29 - Curva de magnetização versus temperatura do composto , obtida por tratamento 
do pó de  à ℃ por cerca de 12 horas, revelando a surpreendente temperatura crítica de 
transição supercondutora de 37,5 K. O inserto mostra o comportamento de M vs H revelando, mais 
uma vez, um supercondutor do tipo II. 

 

 Fonte: Próprio autor. 
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5 CONCLUSÕES 

Esta dissertação de mestrado mostra de forma não ambígua que a dopagem 

de boro e hidrogênio, como elementos intersticiais, são capazes de transformar 

uma matriz não supercondutora em materiais supercondutores diversos em ligas 

do sistema binário − . Os resultados aqui apresentados mostram que tanto 

 quanto  tornam-se supercondutores com a dopagem de boro como 

elemento intersticial com temperaturas críticas de ,  e ,   respectivamente. Isto 

pode indicar que elementos leves como intersticiais em matrizes adequadas, 

podem criar uma grande variação no espectro de Fônons do material hospedeiro. 

Obviamente, um aumento neste espectro, cria um ambiente adequado para a 

formação de pares de Cooper que são responsáveis pelo aparecimento da 

supercondutividade. Dentro desta linha de raciocínio, a surpreendente temperatura 

crítica de ,   observada na fase laves , parece ser um belíssimo exemplo. 

Neste sentido, podemos concluir que os resultados obtidos durante esta 

dissertação abrem novas perspectivas de síntese de novos materiais 

supercondutores que emergem pela dopagem com elementos leves intersticiais. 

Assim, os resultados apresentados apontam para uma continuidade que 

descrevemos a seguir.  
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6 PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS. 

O comportamento supercondutor observado em ambos  e    
precisam ser estudados com mais detalhes com relação à concentração ótima de 

boro que pode entrar como intersticial em ambas as fases. Este estudo 

seguramente revelará novos supercondutores que podem ou não ter 

comportamento convencional. Um eventual comportamento não convencional com 

a dopagem com boro é bastante razoável e que podem ser encontrados facilmente 

na literatura. Dentro o cenário apresentado neste trabalho, o avanço nos 

experimentos com hidrogenação é certamente importante no sentido de produzir 

compostos com supercondutividade volumétrica. Infelizmente a pandemia de 

Corona vírus neste ano de 2020, inviabilizou o avanço destes resultados e, 

portanto, uma investigação mais detalhada se faz necessária em trabalhos futuros. 
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