
 

  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA 

 

 

 

 

 

LEANDRO RODRIGUES DE FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação da supercondutividade no carbeto quaternário YRe2SiC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena 

2020 



 

  

  



 

  

LEANDRO RODRIGUES DE FARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação da supercondutividade no carbeto quaternário YRe2SiC 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de 
Engenharia de Lorena da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de Mestre 
em Ciências do Programa de Pós-graduação 
em Engenharia de Materiais na área de 
concentração de Magnetismo e 
Supercondutividade 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Antonio Jefferson da 

Silva Machado. 
 

 

 

 

 

Versão Original 

 

 

 

 

Lorena 

2020 



 

  



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha madrinha Fernanda, 

que foi quem primeiro me ensinou 

o que diachos era um “mestrado”. 

 

 

 



 

  

  



 

  

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador Professor Antonio Jefferson da Silva Machado, pela 

preciosa orientação e confiança depositada para realização deste trabalho. 

Ao CNPq pelo apoio financeiro através da concessão da bolsa que permitiu 

este trabalho. 

Ao compreensivo Egídio, que apoiou todos os grandes momentos que me 

trouxeram até aqui, e sempre esteve ao meu lado para me consolar e motivar. A 

ele eu transmito todo meu carinho e gratidão. 

 Aos meus parceiros do grupo de pesquisa e companheiros diários, Caju, 

Frederico, Rennan, Marco e Laura. Também aos professores Renato Jardim e 

Milton Torikachvili. Um agradecimento extra vai ao professor Antonio Jefferson 

por nos manter unidos e sãos através dos marcantes corona meetings, que 

propiciaram muitos momentos divertidos e inspiradores. 

Aos muitos professores do Departamento de Engenharia de Materiais que 

contribuíram para minha formação e vida acadêmica, e aos funcionários e 

técnicos que contribuíram na infraestrutura necessária para que este trabalho 

fosse realizado.  

Aos meus amigos de longa viagem, Bia, Juninho e Rita, que sempre estiveram 

em meu coração e sempre torceram por mim. 

Por fim, à minha família que amo e possuo muito carinho. Espero poder ser 

motivo de inspiração às minhas sobrinhas e afilhado que têm um grande futuro 

pela frente. 

  



 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras são, na minha nada humilde 

opinião, nossa inesgotável fonte de 

magia. 

 

Alvo Dumbledore, 

Harry Potter e as Relíquias da Morte. 

  



 

  

  



 

  

RESUMO 

 

FARIA, Leandro Rodrigues de. Investigação da supercondutividade no carbeto 
quaternário YRe2SiC. 2020. 60 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola 
de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2020. 
 

Carbetos quaternários, em especial a classe dos borocarbetos, vêm 
chamado grande atenção devido a sua ampla variedade de propriedades únicas. 
Como alternativa a estes compostos, o presente trabalho vem apresentar 
supercondutividade no carbeto quaternário YRe2SiC. Amostras de composição 
nominal YRe2SiC e foram preparadas em forno a arco e resfriadas em diferentes 
taxas. Suas microestruturas foram analisadas, e as propriedades supercondutoras 
da melhor amostra foram estudadas, revelando Tc de aproximadamente 5,9 K. O 
comportamento de Hc1(T) e Hc2(T) são similares ao de materiais não 
convencionais como YNi2B2C e MgB2, e anomalias nas medidas calorimétricas 
levantam indícios de comportamento não-usual neste carbeto. Em outras 
palavras, os resultados apresentados neste trabalho sugerem que este tipo de 
carbeto quaternário de baixa simetria possa exibir o comportamento de um 
material multibandas. 
 

 

Palavras-chave: Carbetos. Intermetálicos. Supercondutividade. Multibandas. 

  



 

  

ABSTRACT 

 

FARIA, Leandro Rodrigues de. Investigation of superconductivity in the quaternary 
carbide YRe2SiC. 2020. 60 p. Dissertation (Master of Science) – Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2020. 
 

Quaternary carbides, specially the borocarbides, have been receiving great 
attention due to their great variety of unique properties. As an alternative to these 
compounds, the current work reports superconductivity in the quaternary carbide 
YRe2SiC. Samples of nominal composition YRe2SiC were arc-melted and cooled 
in different rates. Their microstructures were analyzed and the superconducting 
properties of the best sample were studied, revealing a Tc close to 5.9 K. The 
behavior of Hc1(T) and Hc2(T) are reminiscent to unconventional superconductors 
YNi2B2C and MgB2, and anomalies in the calorimetric measurements bring 
evidences of a non-usual behavior in this carbide. In other words, the results 
shown in this work reveal that this type of low-symmetry quaternary carbide may 
be an example of a new multiband material. 
 

Keywords: Carbides. Intermetallics. Superconductivity. Multiband. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho da comunidade científica na elucidação das propriedades dos 

materiais supercondutores vem sendo, há mais de um século, constante e árduo. 

Desde a transição observada no mercúrio por Kamerlingh Onnes, passando pelas 

ligas intermetálicas, como o Nb3Sn até os cupratos de alta temperatura crítica 

(high-Tc’s), os materiais supercondutores representam uma classe única, em que 

propriedades de nível quântico podem ser observadas macroscopicamente, e 

foram objeto de estudo de alguns dos mais proeminentes cientistas do século XX, 

culminando na famosa teoria BCS, que explica com sucesso o comportamento 

microscópico de grande parte dos supercondutores, hoje chamados de 

convencionais (POOLE JR. et al., 2007).  

Uma classe que merece especial atenção é a dos borocarbetos quaternários 

que, devido a sua ampla variedade de propriedades físicas coexistentes à 

supercondutividade foram amplamente estudados desde sua descoberta no início 

da década de 1990. Grande atenção foi inicialmente dirigida a estes materiais 

devido aos seus Tc’s relativamente altos para intermetálicos (~15 K para o 

YNi2B2C) e coexistência entre supercondutividade e magnetismo em alguns de 

seus membros, como DyNi2B2C e HoNi2B2C (MAZUMDAR; NAGARAJAN, 2015). 

Os estudos iniciais realizados nestes materiais mostravam que embora esta seja 

uma classe de simetria relativamente baixa, as propriedades supercondutoras 

eram bastante isotrópicas. Estudos posteriores demonstraram a contribuição de 

mais de uma banda para a supercondutividade, com a abertura de mais de um 

gap supercondutor na superfície de Fermi (RAYCHAUDHURI et al., 2007). 

Carbetos quaternários contendo silício, por sua vez, são muito pouco 

estudados. Em particular, um grupo de compostos possui estrutura ortorrômbica 

do grupo espacial Cmcm e protótipo DyFe2SiC e possui mais de 80 membros 

reportados, dentre os quais pouco se sabe sobre as propriedades físicas, que são 

escassamente reportadas, muito embora a baixa simetria deste grupo chame 

atenção, podendo gerar propriedades ímpares (HÜFKEN; WITTE; JEITSCHKO, 

1999; PACCARD, L.; PACCARD, D.; BERTRAND, 1987; POHLKAMP; WITTE; 

JEITSCHKO, 2009).  

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo da síntese do 

carbeto quaternário YRe2SiC a partir de fusão a arco, discutindo alguns 
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pormenores da formação da fase a partir de caracterizações por difratometria de 

raios X, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia 

dispersiva. Junto a isso, será feito um estudo das propriedades físicas deste 

material, que revelam supercondutividade volumétrica com temperatura crítica de 

até 5,9 K, e apresenta desvios do comportamento usual esperado de um 

supercondutor BCS nas propriedades de campos críticos e calor específico. Neste 

último (calor específico), o aparecimento de dois picos sugere fortemente um 

novo composto multibanda. Estas propriedades são analisadas aqui, com uma 

abordagem que tenta levar em consideração tanto os aspectos microestruturais 

quanto a levantar a hipótese de que este pode ser mais um exemplo de 

supercondutor multibanda. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, será apresentado um preâmbulo da teoria BCS e seu sucesso 

em explicar as propriedades dos supercondutores a partir de uma perspectiva 

microscópica, e sua aplicabilidade na elucidação de novos supercondutores. 

Serão discutidas estratégias da para a busca de novos supercondutores, a partir 

das canônicas regras de Matthias e as propriedades de alguns supercondutores 

importantes, nomeadamente MgB2 e os borocarbetos quaternários, serão 

apresentadas. Por fim, os carbetos quaternários de estequiometria AT2SiC serão 

apresentados, trazendo aspectos fundamentais de suas estruturas e algumas 

propriedades físicas já reportadas e, ao mesmo tempo, apresentando a principal 

motivação deste trabalho. 

 

2.1 Comportamento eletrônico e emergência da supercondutividade 

 

Das interações microscópicas que ditam o comportamento da matéria, a que 

existe entre elétrons e os íons da rede é a principal para a definição de suas 

propriedades de transporte elétrico. É facilmente possível atribuir essa interação 

ao tipo de ligação química presente, e de forma simplificada este tipo de 

abordagem funciona para prever as propriedades de diversos materiais. Entende-

se como material isolante aquele em que os elétrons estão fortemente 

localizados, como observado em compostos iônicos e em certos tipos de 

compostos covalentes. Por sua vez, um material condutor tem um número 

elevado de elétrons de alta mobilidade na rede cristalina e são descritos, de forma 

simplificada, como uma nuvem de elétrons livres que caminha em uma rede 

periódica (HOLGATE, 2010). 

De forma menos generalista, pode-se encarar o problema da condução 

elétrica a partir da natureza da rede cristalina, de forma que a periodicidade da 

rede gera uma distribuição ordenada de campos elétricos que afetam 

consideravelmente a relação entre a energia e o momento dos elétrons. Dessa 

forma, a mobilidade eletrônica passa a ser visualizada como dependente do 

potencial existente em torno de cada átomo, e que é responsável por alterar o 

momento dos elétrons de acordo com cada direção cristalográfica. Tal relação 
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entre energia e momento dá origem a uma assinatura característica de cada 

material, que se manifesta em sua estrutura de bandas (BLAKEMORE, 1985). 

A dinâmica de espalhamento dos elétrons será fortemente atrelada ao 

comportamento das bandas, de forma que determinados aspectos de simetria 

cristalográfica serão determinantes na condutividade. Dito isso, podemos nos 

referenciar a sistemas pouco simétricos que podem conduzir muito bem em 

determinadas direções cristalográficas, mas serem mal condutores ou isolantes 

em certas direções devido à configuração das bandas no nível de Fermi. 

Ademais, o espectro de fônons também está fortemente atrelado ao 

comportamento de um metal, o que se evidencia na resistividade que aumenta 

em função da temperatura, conforme cresce a energia dos fônons (ASHCROFT; 

MERMIN, 2011). 

Para determinados materiais abaixo de uma certa temperatura (a temperatura 

crítica supercondutora) esta interação entre elétrons e fônons se torna 

diferenciada. Imaginemos a seguinte sequência de eventos: um elétron nas 

imediações da superfície de Fermi, em sua movimentação na rede cristalina, pode 

causar uma distorção da rede devido a atração dos íons em sua proximidade. 

Esta distorção causará um excesso de cargas positivas em torno dele e esse 

campo elétrico de carga positiva, por sua vez, agirá sobre um segundo elétron, 

atraindo-o. Pode-se dizer que o efeito líquido desta dinâmica é que o segundo 

elétron foi atraído pelo primeiro (ASHCROFT; MERMIN, 2011). 

Esta ideia foi primeiro proposta por Fröhlich (1950) e foi estendido por Cooper 

(1956), que mostrou que mesmo na presença de um potencial atrativo muito 

fraco, dois elétrons na superfície de Fermi poderiam alcançar um estado menos 

energético que o estado fundamental e formarem pares ligados, e que esta 

possibilidade seria favorecida pela presença dos elétrons remanescentes e pelo 

princípio de exclusão de Pauli. Tais elétrons em estados ligados são comumente 

chamados pares de Cooper. 

Este conceito de atração eletrônica mediada por fônons é a pedra fundamental 

no qual se baseia a teoria para a supercondutividade, proposta por  Bardeen, 

Cooper e Schrieffer (1957). A teoria BCS, como ficou conhecida, traz a hipótese 

de um estado fundamental em que todos os pares de Cooper formam uma única 

função de onda coerente, que é combinação das funções de onda dos N/2 pares 

existentes, onde N é o número total de elétrons no sistema. 
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Tal formação de pares estabelece um gap de energia entre o estado normal e 

supercondutor, que está relacionado ao menor estado de energia que os elétrons 

ocupam ao se tornarem ligados. O gap ainda possui magnitude superior ao valor 

energético necessário para romper o par, uma vez que quando um único estado 

de um elétron desemparelhado é ocupado a possibilidade de um par se romper e 

preencher tal estado torna-se nula. Na presença de um campo elétrico, toda a 

superfície de Fermi é deformada junto do gap de energia, e o momento total dos 

pares de Cooper deixa de ser zero. Devido a presença do gap, os elétrons não 

podem ser individualmente espalhados, uma vez que o espalhamento de um 

elétron iria interferir no estado de todos os outros elétrons e, assim, a 

condutividade elétrica infinita se torna uma consequência natural deste estado de 

elétrons emparelhados (BLAKEMORE, 1985). 

A partir destas considerações microscópicas, criou-se um formalismo que 

acaba por explicar de forma adequada as propriedades básicas dos 

supercondutores. Eles sugerem, por exemplo, uma relação simples e direta para 

a dependência do Tc em função da frequência dos fônons e do acoplamento 

elétron-fônon, estabelecem uma relação entre o calor específico eletrônico e o 

gap energético no estado supercondutor e explicam bem o efeito isótopo 

(BARDEEN; COOPER; SCHRIEFFER, 1957). 

Embora esta teoria seja muito bem-sucedida em explicar o estado microscópio 

do fenômeno da supercondutividade, ela funciona muito melhor para os 

supercondutores elementares do que para ligas. Mesmo para os elementos, o 

efeito do forte acoplamento elétron-fônon gera desvios no comportamento, como 

é o caso para o Hg e Pb (ASHCROFT; MERMIN, 2011). Outro aspecto, não 

menos relevante, é que a presença de um tripleto nos estados eletrônicos inibiria 

o aparecimento de supercondutividade. Em supercondutores convencionais, 

momentos magnéticos locais tendem a impedir o emparelhamento dos elétrons 

em singletos e formarem pares de Cooper, suprimindo a supercondutividade 

mesmo na presença de 1% at. de impurezas (MATTHIAS; SUHL; CORENZWIT, 

1958). Neste aspecto, é muito improvável que ions magnéticos num material 

permitiriam a emergência de tal fenômeno. Dessarte, a presença de íons 

magnéticos pode, muito pelo contrário, aprimorar a supercondutividade, como é o 

caso do aumento no Tc do titânio quando elementos magnéticos como Fe, Ni e Co 

estão presentes como solução sólida (GEBALLE et al., 1963). Muitos materiais 
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descobertos depois, em especial por B. T. Matthias, têm em sua estrutura 

elementos magnéticos como metais de transição (Fe, Co ou Ni), por exemplo o 

CoSi2 (MATTHIAS; HULM, 1953) bem como terras raras magnéticas como Ce, 

Dy, Ho, entre outros, que têm como exemplo proeminente os ternários RRh4B4, 

em que R = Y, Nd, Er, Sm, Tm, Lu ou Sc (MATTHIAS et al., 1977).  

Nos sistemas citados, o mecanismo de formação dos pares de Cooper não 

deixa de ser a partir da mediação dos fônons, e sendo assim, a teoria BCS 

necessita de correções adequadas para explicar o comportamento destes 

materiais. Neste contexto a teoria de Migdal-Eliashberg oferece correções bem-

sucedidas para esta relação, aonde efeitos da forte correlação elétron-fônon são 

considerados (PROHAMMER; SCHACHINGER, 1987).  

 Outro aspecto menos atraente da teoria é que ela não faz menção em qual 

sistema o fenômeno seria mais favorável. Em outras palavras, a teoria BCS não é 

capaz de dar alguma pista sobre qual material poderia ser desenhado para que a 

supercondutividade se manifestasse (MATTHIAS, 1970). Em termos práticos, a 

busca por materiais supercondutores é limitada a esfera empírica.  

 

2.2 As regras de Matthias para a descoberta de novos materiais 

supercondutores 

 

No contexto da falta de um modelo teórico capaz de prever novos 

supercondutores, as regras de Matthias são bem difundidas como enumeração de 

série de propriedades que são comuns materiais supercondutores elementais e 

intermetálicos, publicados em um capítulo do segundo volume de Progress in Low 

Temperature Physics (MATTHIAS, 1957).  

Para os elementos, ligas e compostos, as regras de Matthias podem ser 

resumidas na forma: 

a) Sendo n o número de elétrons de valência por átomo, a 

supercondutividade não aparece em compostos com n menor que 2 ou 

maior que 8; 

b) Materiais com as propriedades de não-metais, semimetais e 

semicondutores não apresentam comportamento supercondutor. Materiais 

antiferromagnéticos não exibem supercondutividade, e compostos 
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ferromagnéticos só apresentarão supercondutividade se ela for advinda de 

spins de orbitais f; 

c) O Tc encontra máximos em valores ímpares de n e mínimos em valores 

pares; 

d) A temperatura de transição é diretamente proporcional ao volume atômico 

e inversamente proporcional a massa atômica; 

e) A supercondutividade é favorecida nos sistemas cúbicos e hexagonais 

devido a sua alta simetria (GHAZIKHANIAN, 2017). 

Apesar de não se basearem em aspectos microscópicos, a praticidade das 

regras de Matthias certamente é a razão pela qual elas são muito bem difundidas 

na literatura. Não obstante, o fato de Matthias ter sido responsável por descobrir 

mais compostos supercondutores que qualquer pessoa na história também 

contribui para essa popularidade (GEBALLE; HULM, 1996). Entretanto, antes 

mesmo que fossem estabelecidas, algumas exceções a essas regras já eram 

conhecidas, como o Cd e Zn que são supercondutores apesar de possuírem n = 2 

(PHILLIPS, 1964). Junto disso, as generalizações das regras de Matthias falham 

nos cupratos de alta temperatura crítica (high-Tc’s) que possuem estruturas em 

camadas de baixa simetria (BEDNORZ; MÜLLER, 1986). Adicionalmente, há uma 

variedade de compostos antiferromagnéticos como os borocarbetos quaternários 

DyNi2B2C e HoNi2B2C (MÜLLER; NAROZHNYI, 2001). 

Tendo em vista o supracitado, na intenção de atingir o objetivo mor da 

supercondutividade, de atingir maiores temperaturas críticas, as afirmações 

empíricas são rota eficiente, porém não exclusivas para a elucidação de novos 

materiais supercondutores. Neste sentido, os já citados high-Tc’s se destacam, 

uma vez que possuem estruturas tetragonas de arranjos quase-bidimensionais 

compostos de uma alternância entre camadas óxidas (POOLE JR. et al., 2007), e 

junto a eles também se destacam os borocarbetos quaternários, que possuem 

uma ampla variedade de compostos de simetria tetragonal (GUPTA, 2006; 

MÜLLER; NAROZHNYI, 2001). 

 

 

 

2.3 Borocarbetos quaternários, MgB2 e supercondutividade multibanda 
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Descobertos no início da década de 1990 (CAVA et al., 1994a), os compostos 

de estequiometria TNi2B2C, formados de camadas de T-C (onde T é um elemento 

de terra-rara) alternadas com Ni2B2, ganharam popularidade por possuírem Tc’s 

relativamente altos (nas proximidades de 15 K) e uma ampla variedade de 

propriedades coexistentes com a supercondutividade (MAZUMDAR; 

NAGARAJAN, 2015; MÜLLER; NAROZHNYI, 2001). Nessa classe, as camadas 

de Ni2B2, onde os íons de B formam um arranjo tetraédrico em torno do Ni, ao 

passo que os íons de terra-rara formam uma configuração tipo sal-gema com íons 

de C (SIEGRIST et al., 1994). Aqui, o tamanho do íon de terra-rara afeta 

consideravelmente a estrutura, deformando os tetraedros de Ni-B, de forma que o 

Tc é máximo quanto mais próximo do ângulo ideal dentre ligações Ni-B (LYNN et 

al., 1997).  

Além do elemento de terra-rara, o Ni também pode ser substituído por outros 

elementos de transição gerando compostos supercondutores, como por exemplo 

Pd, gerando Tc nas proximidades de 23 K (CAVA et al., 1994b), e uma série de 

outros, como Pt, Ru e Re (MAZUMDAR; NAGARAJAN, 2015). Com isso, uma 

série de propriedades coexistem nessa ampla variedade de materiais, o que os 

torna um ambiente rico para estudos da física do estado sólido.  

Dentro deste contexto, alguns destes borocarbetos quaternários apresentam 

comportamentos que aparentam ser originários da contribuição de mais de uma 

banda para a supercondutividade a partir da abertura de mais de um gap 

supercondutor. Compostos que apresentam este tipo de comportamento são 

comumente chamados supercondutores multibanda, e as propriedades 

supercondutoras destes materiais não são dependentes somente da atuação 

entre bandas, mas também da interação que existe entre bandas diferentes 

(ZEHETMAYER, 2013). 

Entre os mais proeminentes compostos multibanda reportados está o MgB2. 

Este boreto de temperatura crítica de 39 K reportado como supercondutor em 

2001 (NAGAMATSU et al., 2001) foi amplamente estudado em termos de sua 

supercondutividade multibanda, a partir de uma série de evidências 

experimentais. Os efeitos da natureza multibanda observados no MgB2 se 

manifestam de forma muito similar nos borocarbetos quaternários YNi2B2C e 

LuNi2B2C. Por exemplo, a dependência linear do campo crítico inferior, Hc1, com a 

temperatura que é observada no MgB2 (LI et al., 2001) se repete no YNi2B2C 
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(OXX et al., 1996), e não se encaixa nos padrões da teoria BCS para 

supercondutores isotrópicos, sugerindo que a dependência do gap com a 

temperatura difere de alguma forma do comportamento exponencial esperado. 

Este desvio poderia ser entendido como oriundo da anisotropia do gap 

supercondutor, ou da interação de mais de uma banda supercondutora 

(ZEHETMAYER, 2013).  

Em supercondutores isotrópicos convencionais (ou seja, que obedecem a 

teoria BCS de fraco acoplamento) no limite sujo, o Hc2 pode ser estimado a partir 

da expressão proposta por Werthammer, Helfand e Hohenberg, e exibida na 

equação 1 

 

 𝐻𝑐2(0) = −0,693𝑇𝑐[𝑑𝐻𝑐2 𝑑𝑇⁄ ]𝑇=𝑇𝑐
 (1)  

 

onde dHc2/dT é a inclinação da curva no limite de alta temperatura. Com isto, a 

curvatura do campo crítico inferior deve seguir, a equação 2, consistente com as 

equações de Ginzburg-Landau (POOLE JR. et al., 2007). 

 

 𝐻𝑐(𝑇) = 𝐻𝑐(0)[1 − (𝑇 𝑇𝑐⁄ )2] (2)  

 

Situação díspar é observada no comportamento de campo crítico superior, 

Hc2, no MgB2 (MÜLLER et al., 2001), YNi2B2C e LuNi2B2C (FREUDENBERGER et 

al., 1998; SHULGA et al., 1998), em que a dependência com a temperatura 

possui curvatura positiva na região próxima do Tc. Para os borocarbetos citados, 

essa curvatura positiva foi explicada em termos de um modelo efetivo de duas 

bandas a partir da resolução das equações linearizadas de Eliashberg 

(PROHAMMER; SCHACHINGER, 1987). O modelo permite explicar a curvatura 

positiva como dependente das constantes de acoplamento interbanda 12 e 21, 

constantes de acoplamento intrabanda 11 e 22, e as velocidades de fermi dos 

elétrons em cada banda (SHULGA et al., 1998).  

O modelo supracitado, entretanto, precisa ser alimentado informações 

advindas de uma série de experimentos, incluindo a exata função espectral, o que 

limita sua aplicabilidade em materiais que ainda estejam pouco estudados. 

Entretanto no limite sujo as equações linearizadas de Eliashberg se reduzem às 
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equações de Usadel. Esta abordagem foi utilizada para explicar o comportamento 

de Hc2 do MgB2, onde a dependência do campo crítico superior com a 

temperatura é descrita segundo a equação 3  

  

 𝑎0[ln 𝑡 + 𝑈(ℎ)][ln 𝑡 + 𝑈(𝜂ℎ)] + 𝑎1[ln 𝑡 + 𝑈(ℎ)] + 𝑎2[ln 𝑡 + 𝑈(𝜂ℎ)] = 0 (3)  

 

onde ℎ = 𝐻𝐷1 2𝜙0𝑇⁄ , 𝜂 = 𝐷2 𝐷1⁄ , 𝑎1 = 1 + 𝜆− 𝜆0⁄ , 𝑎2 = 1 − 𝜆− 𝜆0⁄ ,  𝑎0 = 2𝑤 𝜆0⁄ , 𝑡 =

 𝑇 𝑇𝑐⁄  e 𝑈(𝑥) =  𝜓(𝑥 + 1 2⁄ ) −  𝜓(1 2⁄ ). Em 𝑎0,1,2 temos 𝜆± = 𝜆11 ± 𝜆22, 𝑤 =

𝜆11𝜆22 − 𝜆12𝜆21, e  𝜆0 = (𝜆−
2 + 4𝜆12𝜆21)1/2, enquanto 𝜓(𝑥) é a função digamma e 

𝜙0 é o quanta de fluxo magnético. Finalmente, 𝜆𝑖𝑖 e 𝜆𝑖𝑗 (𝑖 ≠ 𝑗) são as constantes 

de acoplamento intrabanda e interbanda, respectivamente, e D1 e D2 são 

difusividades eletrônicas (relacionadas a velocidade dos elétrons no nível de 

Fermi) em cada banda (GUREVICH, 2003). 

Muitas outras expressões, entre empíricas e teóricas, são capazes de 

descrever o comportamento de supercondutores similares e estão amplamente 

difundidas na literatura. A equação 4 a seguir é um exemplo, que leva em 

consideração um mecanismo de pareamento não-usual, e é comumente 

associado com uma perspectiva multibanda (MICNAS; RANNINGER; 

ROBASZKIEWICZ, 1990), 

 

 𝐻𝑐2(𝑇) =  𝐻𝑐2(0)(1 − (𝑇/𝑇𝑐)3/2)3/2 (4)  

 

tendo utilizada na descrição de compostos supercondutores como HfV2Ga4 

(SANTOS et al., 2018) e Ta0,8Zr0,2B (CORREA et al., 2019). Por sua vez, a 

equação 5 é obtida a partir de solução das equações de Ginzburg-Landau 

considerando a existência de dois parâmetros de ordem supercondutora 

(CHANGJAN; UDOMSAMUTHIRUN, 2011) 

 

 𝐻𝑐2(𝑇) = 𝐻𝑐2(0)[1 − (𝑇/𝑇𝑐)2]/[1 + (𝑇/𝑇𝑐)2] (5)  

 

tendo sido utilizada com sucesso para o PrPt4Ge12 (CHANDRA; 

CHATTOPADHYAY; ROY, 2012) e MgB2 (KANG et al., 2004). De forma similar, 

um modelo empírico é proposto para diversos compostos e é consistente com a 



 

 

27 

resolução das equações de Eliashberg entre 0,3Tc e Tc, e possui a forma dada 

pela equação 6 (FREUDENBERGER et al., 1998) 

 

 𝐻𝑐2(𝑇) = 𝐻𝑐2(0)(1 − 𝑇/𝑇𝑐)𝛼 (6)  

 

onde o expoente  é indicativo do nível de desordem da amostra, aproximando-se 

de 1 no limite sujo e 1,4 no limite limpo de um monocristal (FREUDENBERGER et 

al., 1998).  

Considerando o que já foi debatido até o momento, fica evidente que a busca 

por novos materiais supercondutores é uma tarefa árdua que, pela inexistência de 

modelos teóricos que sejam capazes de prever a supercondutividade em 

materiais, se baseia em considerações empíricas e na busca por novos materiais 

que possuem semelhanças a materiais supercondutores já existentes. Na próxima 

sessão, apresentaremos a classe de carbetos quaternários do DyFe2SiC que, à 

luz dos borocarbetos quaternários, possui estrutura de baixa simetria organizadas 

em camadas quase-bidimensionais mas que, apesar de se constituir de uma 

vasta classe de materiais, têm poucos exemplares com propriedades estudadas 

experimentalmente. 

 

2.4  Estrutura tipo Re3B e sua variação preenchida representada pelo 

DyFe2SiC 

 

O DyFe2SiC é um composto de estrutura ortorrômbica pertencente ao grupo 

espacial Cmcm, cuja estrutura foi primeiro reportada em 1987. Sua estrutura é 

uma variante preenchida do Re3B, com uma substituição ordenada do Re por Dy 

e Fe, enquanto que Si ocupa a posição do boro e o C se localiza nos sítios 4b da 

célula unitária (PACCARD, L.; PACCARD, D.; BERTRAND, 1987). A Figura 1 

mostra a configuração dos íons na célula unitária ortorrômbica. 
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Figura 1 – Célula unitária do DyFe2SiC, mostrando as ligações em planos de Fe-Si e as ligações 
entre planos mediadas por C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Publicações posteriores revelaram uma família de sessenta carbetos 

quaternários com silício que cristalizam na mesma estrutura de fórmula geral 

AT2SiC, onde A é um elemento de terra-rara ou um dos actinídeos tório e urânio, 

e T = Fe, Mn, Ru, Re ou Os (HÜFKEN; WITTE; JEITSCHKO, 1999; WITTE; 

JEITSCHKO, 1994). Completando essa família, também foram reportados oito 

carbetos quaternários de fósforo, de fórmula tipo AT2PC, onde A é Y, Ce, Sm, e 

Gd-Er, e T corresponde a Ru e Os (POHLKAMP; WITTE; JEITSCHKO, 2009). 

Nesta estrutura, um arranjo tetraédrico em torno do elemento de transição T é 

estabelecido, em que os vértices são ocupados por três Si e um C. Com isso, as 

unidades de Si e Re formam uma estrutura quase bidimensional com arranjo 

hexagonal distorcido, ao passo que essas camadas são conectadas pelos átomos 

de carbono em cadeias lineares T–C–T. Isso cria uma cadeia de vazios onde 

átomos grandes podem ser alojados, e que são ordenadamente ocupados por R 

(HÜFKEN; WITTE; JEITSCHKO, 1999; KOO; WHANGBO, 1999; WITTE; 

JEITSCHKO, 1994).  

Os volumes das células unitárias destes compostos seguem a contração 

lantanídica (diminuindo conforme o número de elétrons f aumenta), que ocorre às 

custas da diminuição dos parâmetros a e c, ao passo que o parâmetro b sofre 

poucas alterações quando o metal de transição não é alterado (HÜFKEN; WITTE; 
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JEITSCHKO, 1999; WITTE; JEITSCHKO, 1994). A análise das ligações químicas 

destes compostos sob uma perspectiva de ligações químicas nos leva a 

conclusão de que os elementos do grupo IVA formam ligações fortes com os 

metais mas não entre si, enquanto que as ligações entre metais não são tão 

relevantes (WITTE; JEITSCHKO, 1994). A contagem dos elétrons de valência 

para o sistema, assumindo que os orbitais s e p do C e Si estão completamente 

envolvidos em ligações, apontam que suas cargas formais são de -4, conforme 

esperado. Devido a maior eletropositividade do elemento A, a hipótese de que ele 

assume carga formal positiva nos leva a supor que as ligações A–A podem ser 

negligenciadas, e um poliânion (T2SiC)- é formado (HÜFKEN; WITTE; 

JEITSCHKO, 1999).  

Cálculos de estrutura eletrônica utilizando o método de ligação forte de Hückel 

para o ThFe2SiC confirmam que são formadas duplas ligações de carbono e 

metal de transição em unidades lineares do tipo T–C–T (KOO; WHANGBO, 

1999), enquanto que cálculos da estrutura eletrônica do GdRu2SiC concordam 

com esta observação, sendo a energia calculada para a ligação Ru–C de -6,6 eV, 

consistente com uma dupla ligação, ao passo que ocorre ligação simples do Ru-

Si, com energia de ligação de -2,0 eV. Por sua vez, as ligações de Ru–Ru e Gd–C 

tendem a ser mais fracas. No nível de Fermi, a maior contribuição para a 

densidade de estados vem de orbitais do Ru (FICKENSCHER et al., 2008).  

Apesar deste ser um grupo de materiais relativamente grande, poucas 

propriedades físicas foram reportadas até a escrita deste texto. Os compostos 

YRu2SiC e YOs2SiC são reportados como típicos paramagnetos de Pauli 

(HÜFKEN; WITTE; JEITSCHKO, 1999), indicativo de que o metal de transição 

não possui momentos magnéticos localizados na estrutura. O GdRu2SiC, por sua 

vez, apresenta ordenamento antiferromagnético, com temperatura de Neél TN 

próxima de 10 K, e cálculos relacionados apontam para um ordenamento 

seguindo o grupo de simetria Pnma (FICKENSCHER et al., 2008).  

Dentro desta imensa família de carbo-silicetos está o YRe2SiC, de particular 

interesse neste trabalho. Os resultados apresentados aqui revelam, de forma 

inequívoca, que este material é um novo supercondutor volumétrico com 

evidências de um novo material com comportamento multibanda. Estes aspectos 

serão discutidos nos capítulos seguintes, começando pelo procedimento 

experimental utilizado neste trabalho. 
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3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo o estudo experimental da síntese e 

propriedades supercondutoras do YRe2SiC. Especificamente, aspira-se fazer um 

estudo da síntese do composto, a fim de se obter as melhores propriedades 

supercondutoras e subsequente estudo aprofundado das propriedades 

supercondutoras da melhor amostra. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1  Preparo de amostras 

 

Três amostras nos códigos #1 YRe2SiC, #2 YRe2SiC e #3 Y2Re2Si2C foram 

preparadas através de fusão a arco. Os elementos de alta pureza (acima de 

99,9%) foram pesados nas proporções estequiométricas e fundidos à arco em um 

cadinho de cobre resfriado a água em atmosfera de argônio. Antecedendo a fusão 

dos elementos, um pedaço de titânio foi fundido repetidas vezes na intenção de 

capturar oxigênio residual da atmosfera interna ao forno. 

Para melhor garantia da homogeneidade das diferentes amostras, os 

elementos foram fundidos separadamente conforme o procedimento: Y e Re 

foram fundidos juntos e em seguida Si e C foram incorporados sucessivamente 

em diferentes fusões, na intenção de evitar perdas por explosão dos elementos 

não-metálicos.  

Cada fusão se iniciou com corrente de 5 A e foi elevada até que o elemento 

estivesse incorporado à mistura. Considerando as pequenas massas de amostra, 

esse valor de correntes é suficiente para levar todos os elementos à fase líquida. 

Todos os lingotes foram virados e fundidos ao menos mais três vezes para 

garantir máxima homogeneidade das amostras. Nesta etapa de homogeneização, 

a corrente foi elevada até 80 A e baixada até 5 A. Para a amostra #1, este 

procedimento de diminuição da corrente foi realizado ao longo de 

aproximadamente dois minutos, enquanto que nas demais amostras a corrente foi 

retirada no intervalo de alguns segundos. Isto foi realizado na intenção de retardar 

o resfriamento da amostra, alterando a microestrutura bruta de fusão 

consideravelmente. As perdas de massa foram menores que 1% e por isso não 

foram compensadas.  

Após a fusão, uma verificação olfativa foi realizada nas amostras, e foi 

constatado um odor característico de acetileno em todas elas. Esta é uma 

indicativa de que as amostras brutas de fusão são sensíveis ao ar atmosférico, o 

que foi constatado em outras amostras produzidas (não reportadas) que se 

pulverizaram no intervalo de dois a quatro dias. Por este motivo, as amostras 

foram tratadas a 1000 ºC por 72h, conforme temperatura de tratamento indicada 

por Hüfken et al. (HÜFKEN; WITTE; JEITSCHKO, 1999). 
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4.2 Caracterizações cristalográficas e microestruturais 

 

Os lingotes foram cortados em uma máquina Isomet equipada com disco de 

corte diamantado para viabilizar diferentes caracterizações. Alguns pedaços 

foram moídos em almofariz para caracterização cristalográfica por meio de 

difratometria de raios X. Varredura no modo -2 foi realizada no pó não 

classificado em um difratômetro da marca Panalytical, modelo Empyrean 

equipado com fonte de Cu-K com filtro de Ni para a radiação K ou tubo de Mo-

K com filtro de Zr. A varredura foi realizada de 10 a 90 com o tubo de Cu-K e 

de 8 a 50 no tubo de Mo-K. Os dados foram analisados através de refinamento 

de Rietveld, utilizando o programa HighScore.  

Seções das amostras #1 e #2 foram preparadas metalograficamente para 

microscopia eletrônica de varredura. Os pedaços cortados foram embutidos a 

quente em baquelite, lixados progressivamente de 500 a 4000 mesh e polidos 

utilizando suspensão de alumina. Micrografias foram obtidas em um microscópio 

eletrônico de varredura Hitachi modelo TM3000 equipado com sistema de 

microanálise EDS. A espectroscopia de energia dispersiva foi realizada para obter 

uma avaliação semi-quantitativa das proporções atômicas de elementos mais 

pesados que o sódio. 

 

4.3  Caracterização das propriedades físicas 

 

Todas as caracterizações elétricas, magnéticas e calorimétricas foram 

realizadas no sistema de medida de propriedades físicas PPMS (Physical 

Properties Measurement System), modelo Evercool II, da Quantum Design. As 

medidas de magnetização foram realizadas com um magnetômetro de amostra 

vibrante, ou VSM (do inglês Vibrating Sample Magnetometer).  

Medidas de resistividade em função da temperatura foram realizadas pelo 

método das quatro pontas. As amostras foram caracterizadas de 2,0 a 300 K na 

ausência de campo, e de 2,0 a 15,0 K na presença de campos magnéticos para 

estimativas do campo crítico superior. 

No que condizem as propriedades supercondutoras, a amostra #2 apresentou 

as melhores propriedades, e por isso medidas de magnetização em função da 
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temperatura foram realizadas no regime Zero-Field Cooled (ZFC) e Field Cooled 

(FC) com um campo magnético de 20 Oe. Foram também conduzidas medidas de 

magnetização em função do campo magnético em diferentes isotermas, para 

estimativa de campo crítico inferior. 

As medidas de calor específico foram realizadas em uma face plana e polida 

da melhor amostra utilizando o método da relaxação. Elas foram conduzidas no 

intervalo de 2,0 a 7,0 K com aplicações de campos de 0,1 a 5,0 T.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Evolução microestrutural e propriedades de transporte elétrico da 

amostra #1 YRe2SiC 

O difratograma de raios X apresentando a intensidade em função da distância 

interplanar é apresentado na Figura 2, onde se observa formação, principalmente, 

da fase YRe2SiC de estrutura ortorrômbica e de uma fase hexagonal de estrutura 

tipo rênio, e que se constitui deste elemento junto de certa quantidade dos demais 

em solução sólida. Nos referiremos a esta fase por Ress. Ainda, observa-se que 

um certo número de fases binárias adicionais foi formado. Adicionalmente, o 

quaternário relacionado Y2Re2Si2C, de estrutura monoclínica e pertencente ao 

grupo espacial C12/m1, foi identificado como presente.  

A partir da micrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura exibida 

na Figura 3, somente as fases majoritárias Ress e YRe2SiC são visíveis, e análise 

quantitativa da figura indica que cerca de 13,6% do volume corresponde a Ress.  

 

Figura 2 – Difratograma de raios X da amostra #1 YRe2SiC com as fases adicionais 
indicadas de acordo com os símbolos da legenda. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3 – Micrografia eletrônica de varredura obtida no modo de elétrins retroespalhados para a 
amostra #1 YRe2SiC, evidenciando morfologia dendrítica da fase Ress. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se a formação de uma estrutura de morfologia dendrítica a partir de 

uma fase de coloração mais clara. Esta fase é, ao que tudo indica, uma fase de 

precipitação primária embutida numa matriz de cor mais acinzentada. A 

composição de fases é indicativa de que o quaternário de estequiometria 1211 

não funde congruentemente, havendo equilíbrio de uma ou mais fases sólidas em 

temperaturas mais altas, nomeadamente, a fase de Ress. 

As proporções dos elementos Y, Re e Si estão listadas na Tabela 1 para a 

amostra #1. O carbono não aparece listado uma vez que é um elemento leve que 

não pode ser identificado com precisão adequada pela técnica de EDS.  

 

Tabela 1 – Quantificação das proporções atômicas das fases da amostra #1 YRe2SiC. 

 Ítrio Rênio Silício 

Fase clara 
Região 1 (% at) 

4,07 95,93 0 

Fase escura Região 
2 (% at) 

30,37 44,77 24,86 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os resultados indicam que esta fase clara é majoritariamente rica em rênio, o 

que é razoável, já que fases de maior massa molar média tendem a aparecer 

mais claras. Ademais, há indício da presença de Y como solução sólida no Re. 

Entretanto, tentativas de refinamento levando em consideração a ocupação 

parcial do rênio por estes elementos não resultaram em bons parâmetros de 

ajuste.  

Apesar disso, insta salientar que a microestrutura estudada pode não estar em 

seu estado de equilíbrio termodinâmico, uma vez que a temperatura do 

tratamento a 1000 ºC por 72h representa cerca de 36% da temperatura de fusão 

do Re, o que é uma temperatura relativamente baixa para ativação de 

mecanismos difusionais (PADILHA, 2005). Esta hipótese é corroborada pela 

existência de um número elevado de fases adicionais, indicando que a fusão 

solidificação pode não ter ocorrido em equilíbrio. 

A resistividade em função da temperatura da amostra #1 está mostrado na 

Figura 4(a). Comportamento metálico é observado de 300 até 5,9 K, quando há 

uma visível queda na resistividade, que vai a zero, com uma transição de 

aproximadamente 1,4 K de largura. Esta queda é compatível com a 

supercondutividade, o que se confirma com a aplicação de campo magnético, que 

desloca a transição supercondutora para mais baixas temperaturas, como é 

possível observar na Figura 4(b). 

Assim, observa-se que a amostra é supercondutora. Entretanto, em um 

primeiro momento a presença de fases adicionais não permite concluir que a fase 

supercondutora é a YRe2SiC. Podemos, entretanto, eliminar os compostos 

binários e a fase Ress, uma vez que nenhum dos citados é supercondutor acima 

de 2,0 K. Resta então confirmar que a supercondutividade é advinda deste 

quaternário ortorrômbico, e ainda responder se a fase parente Y2Re2Si2C é 

supercondutora, uma vez que não há resultados publicados em literatura sobre as 

propriedades deste composto. Estas duas questões serão tratadas nas próximas 

seções 5.2 e 5.3. 
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Figura 4 – Resistividade em função da temperatura do a amostra #1 YRe2SiC. Em (a) a curva 
apresentada corresponde ao intervalo de 300 a 2,0 K. Em (b) a resistividade é apresentada na 
presença de diferentes campos magnéticos. A linha tracejada corresponde ao critério de 50% da 
transição para determinação do Hc2. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2 Evolução microestrutural e propriedades de transporte elétrico da 

amostra #2 YRe2SiC 

 

Observemos a Figura 5 que apresenta o difratograma da intensidade versus a 

distância interplanar para a amostra #2 YRe2SiC. Observa-se a presença 

majoritária da fase de simetria Cmcm, com a presença da fase adicional que se 

constitui de uma solução sólida com a estrutura hexagonal do Rênio e que, 

portanto, deve corresponder a mesma fase Ress observada na amostra #1. A 

quantificação das fases por refinamento de Rietveld obteve fração em peso do 

YRe2SiC  de 76  1 %p, a fração de Ress de 24,1  0,5 %p. O teste estatístico de 

2 para o refinamento obteve valor de 1,1, o que é indicativo de um bom ajuste da 

curva do difratograma. 

Tabela 2 apresenta os dados cristalográficos refinados das fases, em 

comparação com os dados cristalográficos da literatura. Os parâmetros de rede 

são condizentes com os reportados por Hüfken, Witte e Jeitschko (1999). O 
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mesmo pode ser dito com relação a fase Ress (SIMS; CRAIGHEAD; JAFFEE, 

1955).  

 

Figura 5 – Difratograma de raios X com intensidade em função da distância interplanar da amostra 

#2 YRe2SiC, onde se observa presença da fase 1211 e Ress. O valor de 2  1,09 é indicativo de 

um bom ajuste do refinamento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 2 – Dados de refinamento de Rietveld na amostra #2 YRe2SiC. 

 YRe2SiC YRe2SiC(a) Ress Re(b) 

a (Å) 3,9497(8)c) 3,9445(5) 2,772(5) 2,760(1) 

b (Å) 10,886(2) 10,896(1) 2,772(5) 2,760(1) 

c (Å) 7,214(2) 7,220(1) 4,451(1) 4,458(1) 

V (Å3) 310,18 310,3 29,77 29,41 

 (º) 90 90 90 90 

 (º) 90 90 90 90 

 (º) 90 90 120 120 

Fração mássica (%p) 76(1)  24,1(3)  

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nota: (a) Hüfken, Witte e Jeitschko (1998). 

          (b) Sims, Craighead, Jaffee (1955). 

    (c) Os valores entre parênteses representam o erro na última casa decimal. 
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A Figura 6 apresenta uma micrografia da amostra #2. Evidencia-se que a 

estratégia para resfriamento provocou uma considerável mudança no aspecto 

microestrutural. Observa-se a formação de uma fase clara de morfologia 

dendrítica, conforme mostrado na micrografia obtida por microscopia eletrônica no 

modo de elétrons retroespalhados da Figura 6(a) e rica em rênio, conforme as 

medidas de EDS mostradas na Tabela 3 (Região 1). Portanto, esta fase mais 

clara é, novamente, Ress. Observa-se, entretanto, uma alteração drástica na 

microestrutura da amostra, onde se observa uma distribuição fina de dendritas na 

parte inferior da amostra, seguida de uma região composta por dendritas 

grosseiras e por fim uma região livre de Ress.  

Uma vez que foi feita uma diminuição lenta e gradual da corrente durante o 

processo de fusão, permitiu-se um tratamento sub-solidus in situ da região 

superior da amostra. Em outras palavras, essa região permaneceu em 

temperatura logo abaixo da temperatura de fusão do YRe2SiC por um certo 

período de tempo, o que permitiu a dissolução parcial do Ress, especialmente na 

região do topo, onde a fase clara não é observada. 
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Figura 6 – Micrografia por microscopia eletrônica de varredura da amostra #2 YRe2SiC. Em (a) 
observa-se seção transversal completa da amostra, onde se observa diferenças entre o topo e 
base da amostra decorrentes do processo de resfriamento (ver texto). Em (b) e (c) pode-se 
comparar as regiões em relevo formado durante o processo de polimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Esta região superior aparenta ser composta por dois tons de cinza, um mais 

claro e outro mais escuro, conforme pode ser observado na imagem ampliada de 

uma região central da amostra, evidenciada na Figura 6(b). É possível esclarecer 

a origem da diferença entre cores comparando esta figura com a Figura 6(c), esta 

última obtida no modo de elétrons secundários, e que permite revelar a topografia 

da amostra. As regiões mais escuras da micrografia por elétrons retroespalhados 

estão, como se pode ver, em regiões mais profundas surgidas no processo de 

lixamento e polimento devido a fragilidade da fase quaternária. Uma vez que o 

foco do feixe eletrônico não se encontra alinhado a estas superfícies profundas, 

ocorre o escurecimento da região no modo de elétrons retroespalhados, de forma 

que as medidas pontuais por EDS se tornam imprecisas. Nas regiões elevadas, o 

feixe eletrônico está em foco adequado, e as medidas por EDS podem ser 
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realizadas de forma mais precisa. Os valores obtidos para Y, Re e Si nesta 

segunda região elevada estão também listados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Quantificação das proporções atômicas das fases da amostra #2 YRe2SiC por EDS. 

 Ítrio Rênio Silício 

Fase clara 
Região 1(% at) 

18,3 75,2 6,5 

Fase escura  
Região 2 (% at) 

27,0 53,3 19,7 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A quantificação das fases aponta um desvio da estequiometria para o 

YRe2SiC nos moldes do que se observa na amostra #1, porém em proporções 

diferentes, o que é um indício de que a amostra aceita desvios da estequiometria, 

ou ainda não atingiu equilíbrio termodinâmico. Dessa forma, é de se esperar que 

essa variação afete as propriedades supercondutoras a depender da amostra. 

A Figura 7 apresenta a medida de resistividade da amostra #2, realizada em 

pedaço de amostra obtido da parte superior da micrografia, e que evidencia a 

transição supercondutora na amostra com início da transição em 5,3 K, e largura 

de transição de aproximadamente 1,6 K.  
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Figura 7 – Comportamento de resistividade em função da temperatura da amostra #2 
YRe2SiC, em que se observa transição com início em 5,3 K. No inserto, o comportamento 
em função da aplicação de campo magnético. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O menor valor de Tc comparado a amostra #1 pode ser explicado devido a 

diferente distribuição de defeitos cristalinos, que é evidenciada pelas diferentes 

proporções dos elementos na fase. Não obstante, a medida foi realizada em uma 

região livre de fases espúrias identificáveis, o que confirma que a 

supercondutividade é oriunda do YRe2SiC. Para eliminarmos a hipótese de que 

haja mais de uma fase supercondutora contribuindo para a supercondutividade da 

amostra #1, a próxima seção irá analisar o composto parente Y2Re2Si2C de 

estrutura monoclínica. 

 

5.3 Evolução microestrutural e propriedades de transporte eléttrico da 

amostra #3 Y2Re2Si2C 

 

Os comportamentos das amostras estudadas indicam claramente que a 

supercondutividade é oriunda da fase YRe2SiC. Não obstante, a presença do 

quaternário adicional Y2Re2Si2C na amostra #1 é marcante e, uma vez que as 

propriedades físicas deste composto não foram reportadas previamente, torna-se 

imperativo que estas sejam estudadas, para que se elimine a possibilidade de 
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participação considerável deste composto nas propriedades supercondutoras da 

amostra #1. A Figura 8(a) apresenta o difratograma de raios X da amostra, que 

demonstra que a fase Y2Re2Si2C (2221) de estrutura monoclínica foi obtida, com 

picos de fases adicionais que não foram individualmente identificados e que estão 

indicados, mas que em razão de sua intensidade, são considerados minoritários. 

Por sua vez, a medida de transporte elétrico foi realizada neste composto está 

mostrada na Figura 8(b), e evidencia um comportamento metálico, sem 

ocorrências que indiquem a presença de supercondutividade até o limite de 2,0 K. 

Assim, consideramos suficiente afirmar que esta fase não apresenta 

comportamento supercondutor dentro do intervalo de temperatura estudado neste 

trabalho. 

 

Figura 8 – Difratograma de raios X evidenciando a formação da fase monoclínica Y2Re2Si2C em 
(a) e resistividade em função da temperatura mostrando comportamento metálico da fase 2221 
em (b). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Exaustadas as evidências de que o composto YRe2SiC é supercondutor, 

devemos seguir para um estudo aprofundado da melhor amostra produzida. 

Apesar da presença de um número maior de fases adicionais, a amostra #1 

YRe2SiC propriedades supercondutoras superiores, o que pode estar relacionado 

com as diferentes proporções dos elementos na fase, conforme as tabelas 1 e 3. 

Neste momento, é oportuno apontar que em outras amostras produzidas, 

tratamentos térmicos a temperaturas de até 1600 oC não foram suficientes para 

dissolver quaisquer fases adicionais presentes, ou para melhorar quaisquer 

propriedades supercondutoras ou enriquecer a discussão. Pelo maior valor de Tc 

e transição supercondutora mais estreita, a amostra #1 foi escolhida para um 
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estudo mais aprofundado das propriedades deste composto. Esta discussão, 

portanto, será feita na próxima sessão trata-se da amostra #1 e, para fins de 

simplicidade, o código numérico das amostras será dispensado, sendo usado 

somente quando oportuno. 

 

 

5.4 Caracterização das propriedades supercondutoras do YRe2SiC  

 

5.4.1 Magnetização em função da temperatura e campo crítico inferior 

 

A Figura 9 apresenta o comportamento de magnetização da amostra nos 

regimes ZFC e FC obtidas no intervalo de 2,5 a 15 K. Observa-se blindagem 

quase que completa do campo magnético no regime ZFC, o que é indicativo de 

um alto volume supercondutor e transição nas proximidades de 5,4 K. No inserto, 

observa-se loop obtido a 3,0 K, onde o comportamento Meissner é típico de um 

supercondutor do tipo-II.  
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Figura 9 – Magnetização em função da temperatura do YRe2SiC, com blindagem quase 
completa do campo magnético no regime ZFC. No inserto, isoterma de magnetização em 
função do campo magnético aplicado, evidenciando comportamento supercondutor do tipo-II. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A magnetização em função do campo magnético aplicado foi estudada a 

diferentes temperaturas, obtendo-se as isotermas apresentadas na Figura 10(a). 

No estado Meissner em que os campos são completamente expulsos, a 

susceptibilidade magnética corresponde a  = M/H = -1, o que resulta em 

comportamento linear da curva de M vs H na região de baixo campo. Com o 

aumento do campo, o supercondutor entra no estado misto e o campo magnético 

passa a penetrar o material supercondutor em regiões de vórtices, provocando 

um desvio no comportamento linear da curva.  

Desta forma, como critério para determinação de Hc1, a região linear das 

curvas apresentadas na Figura 10(a) foram extrapoladas para mais altos campos 

(linha vermelha), e as curvas de M apresentadas na Figura 10(b) foram obtidas 

da diferença entre os valores extrapolados e os valores experimentais. O critério 

de M = 10-3 emu foi utilizado para determinação do campo crítico inferior 

conforme (LI et al., 2001) e, a partir dos valores obtidos, foi estabelecida a curva 

de campo crítico inferior em função da temperatura crítica reduzida, apresentada 

na Figura 10(c).  
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Observa-se na figura que o campo crítico inferior se comporta de forma 

aparentemente linear no intervalo de temperaturas medido, conforme indicado 

pela linha sólida, que representa o ajuste linear da curva. Para a maioria dos 

supercondutores, o campo crítico inferior (Hc1) em função da temperatura se 

comporta de acordo com a equação 2  

 

Figura 10 – Campo crítico inferior em função da temperatura reduzida do YRe2SiC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tal comportamento parabólico está representado pelas linhas tracejadas, e 

não pode ser adequadamente ajustado para os pontos obtidos, mostrando que o 

comportamento do YRe2SiC se desvia consideravelmente de um comportamento 

que pode ser considerado convencional. Como apontado no capítulo 2, esta 

tendência é observada em alguns materiais, como o MgB2 (LI et al., 2001) e 

também YNi2B2C (OXX et al., 1996) e pode ter origens em uma dependência do 
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gap supercondutor com a temperatura que se desvia do observado em 

supercondutores isotrópicos convencionais. 

 

5.4.2 Campo crítico superior 

 

O comportamento resistivo em função da temperatura para diferentes campos 

magnéticos já foi apresentado na Figura 4(b). Com o objetivo de construir o 

diagrama de fases do campo crítico superior em função da temperatura reduzida t 

(𝑡 = 𝑇 𝑇𝑐⁄ ), usamos com critério de temperatura crítica 50% da transição 

representada pela linha tracejada da Figura 4(b). Assim, com o par de dados 

campo crítico e temperatura, o diagrama de fases foi construído e é apresentado 

na Figura 11.  

 

Figura 11 – Campo critico superior em função da temperatura reduzida do YRe2SiC mostrando os 
diferentes ajustes realizados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na figura, os ajustes foram realizados de acordo com as equações de 1 a 6, 

levando em consideração a perspectiva de supercondutores convencionais, 

observa-se que o campo crítico superior se desvia consideravelmente da linha 

tracejada em vermelho, indicando que há efeitos não-convencionais atuantes na 
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amostra. Por sua vez, o ajuste de acordo com a equação 6 revela  = 1,2, o que 

coloca a amostra como intermediária entre os limites limpo e sujo.  

As diferentes expressões acabam por resultar em diferentes valores de campo 

crítico superior no limite de baixa temperatura. Observa-se, entretanto, que o 

ajuste de acordo com as equações 3 e 4 resultam em valores bastante similares 

de Hc2(0), ao passo que a equação 6, embora forneça um excelente ajuste na 

região de alta temperatura, não se adequa a baixa temperaturas, uma vez que a 

curvatura Hc2(0) continua positiva próximo de zero Kelvin, extrapolando a 

estimativa para um valor de limite máximo do Hc2 (FREUDENBERGER et al., 

1998). 

Não obstante, o ajuste de múltiplas bandas de acordo com a equação 3 

(GUREVICH, 2003) fornece informações bastante significativas do 

comportamento do YRe2SiC sob uma perspectiva multibanda. Para a amostra, os 

valores obtidos através do ajuste foram de Hc2(0) = 5,8 T, 11 = 0,20, 22 = 0,10, 

12 = 0,08, 21 = 0,05, e  = 10.4. É importante considerar que o número elevado 

de parâmetros de ajuste permite que estes valores variem consideravelmente. 

Entretanto, insta salientar que estes valores tenham sentido físico, eles devem ser 

restringidos de acordo com as equações 7 a 9 (GUREVICH, 2007). 

 

 𝑇𝑐 = 1,14𝜃𝐷exp [(𝜆0 − 𝜆+)/2𝑤] (7)  

 
𝐻𝑐2 =  

8𝜙(𝑇𝑐 − 𝑇)

𝜋2(𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝐷2)
 (8)  

 
𝐻𝑐2(0) =  

𝜙0𝑇𝑐

2𝛾′√𝐷1𝐷2

exp (
𝑔

2
) (9)  

 

onde ’ é a constante de Euler-Mascheroni e 𝑔 =  [(𝜆0 𝑤⁄ )2 + ln2 𝜂 + (
2𝜆−

𝑤
) ln 𝜂] −

𝜆0 𝑤⁄ . A razão calculada para 𝑎2/𝑎1 = 0,234 é maior que a razão 𝐷1/𝐷2 = 1/𝜂 =

0,096, o que é indicativo de que o Hc2(T) próximo de Tc é governado pelo menor 

gap, de maior difusividade. Os valores de 12 e 21 são indicativos de que o 

espalhamento interbanda têm um papel no comportamento supercondutor. Não 

obstante, o acesso a menores temperaturas de medida seria proveitoso para 

confirmar estas propriedades. O valor de 𝐻𝑐2(0) = 5,8 T, de campo crítico superior 
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em zero Kelvin pode ser usado na estimativa do comprimento de coerência de 

Ginzburg-Landau de acordo com a equação 10 (CARNICOM et al., 2018): 

 𝜇0𝐻𝑐2(𝑇) = 𝜙0/2𝜋𝜉𝐺𝐿
2  (10)  

 

e usando o valor de quantum de fluxo magnético 𝜙0 = 2,068 × 10−15 𝑇 o valor de 

comprimento de coerência obtido é de 𝜉𝐺𝐿 = 74 Å em 0 K, próximo do valor 

reportado para o YNi2B2C (CANEPA et al., 1995). Podemos então utilizar este 

valor para a obtenção do comprimento de penetração GL através da equação 11 

(CARNICOM et al., 2018) 

 

 
𝜇0𝐻𝑐1(0) =  

𝜙0

4𝜋𝜆𝐿
2 ln

𝜆𝐺𝐿

𝜉𝐺𝐿
 (11)  

 

com o valor de 0Hc1 previamente estimado como 30,3 mT, podemos calcular GL 

=1212 Å em 0 K, novamente bastante similar ao reportado para o YNi2B2C. O 

valor de 𝜅𝐺𝐿 = 𝜆𝐺𝐿/𝜉𝐺𝐿 = 16 foi obtido para o YRe2SiC, o que é condizente com a 

supercondutividade tipo-II. O campo crítico termodinâmico foi calculado de acordo 

com a equação 12.  

 

 𝐻𝑐1𝐻𝑐2 = 𝐻𝑐
2 ln 𝜅𝐺𝐿 (12)  

 

obtendo-se, assim, Hc = 252 mT.  

 

5.4.3 Comportamento calorimétrico do YRe2SiC 

 

O comportamento do calor específico foi estudado pelo método da relaxação 

no intervalo de baixa temperatura e a dependência de 𝐶𝑝/𝑇 em função de 𝑇2, 

conhecida como aproximação de Debye, é apresentada na Figura 12(a). O calor 

específico medido na ausência de campo mostra com clareza um salto que se 

inicia nas proximidades de 5,5 K. A medida realizada na presença de um campo 

magnético de 5,0 T permite eliminar a transição supercondutora do intervalo 

estudado e, dessa forma, obter os coeficientes de calor específico do estado 
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normal. No estado não-supercondutor e em baixa temperatura, um metal deve ter 

o seu comportamento aproximado pela equação 13: 

 

 𝐶𝑝 = 𝛾𝑇 + 𝛽𝑇3 (13)  

 

onde 𝛾 é o coeficiente da contribuição eletrônica para o calor específico, ou 

coeficiente de Sommerfeld, e 𝛽 é o coeficiente de contribuição dos fônons para o 

calor específico (ASHCROFT; MERMIN, 2011).  Dessa forma, a região de baixa 

temperatura da Figura 12 torna-se linear, e pode ser ajustada pelo método dos 

mínimos quadrados. O ajuste nos leva a um valor de 𝛾 = 10,36 mJ mol-1 K-2 e 𝛽 = 

0,233 mJ mol-1 K-4. 

 

Figura 12 – Medidas de calor específico por mol de YRe2SiC. Em (a) temos o a dependência de 
Cp/T versus T2 para zero campo e em (b) observa-se o calor específico eletrônico para diferentes 
campos magnéticos aplicados e salto no calor específico de 0,8. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: (a) Comparativo da transição com o comportamento no estado normal, causado pela 

aplicação de um campo magnético de 5,0 T. Uma anomalia é evidenciada em 0,5 Tc com 

zero campo. 

(b) Calor específico eletrônico na presença de diferentes campos magnéticos. Tanto a 

transição supercondutora quanto a anomalia em 0,5 Tc se deslocam com aplicação do 

campo, o que é condizente para transição oriunda da abertura de um gap supercondutor. 

No inserto, as curvas estão deslocadas para melhor visualização. 
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A partir do coeficiente 𝛽 de contribuição dos fônons para o calor específico, 

podemos estimar a temperatura de Debye (𝜃𝐷) para o material, de acordo com a 

equação 14 (ASHCROFT; MERMIN, 2011): 

 

 

𝜃𝐷 = (
12𝜋4𝑅𝑁

5𝛽
)

1
3⁄

 (14)  

 

onde R = 8,314 J mol-1 K-1 e N é o número de átomos por fórmula química. 

Utilizando a equação 14 obtemos 𝜃𝐷 = 347 K.  

Podemos subtrair a contribuição fonônica do material utilizando o valor do 

coeficiente fonônico encontrado no ajuste da Figura 12(a) e, por conseguinte, 

analisar apenas a contribuição eletrônica para o calor específico. Com isso, 

obtemos as curvas indicadas na Figura 12(b) as quais representam apenas a 

contribuição eletrônica para o calor específico. Para um supercondutor 

volumétrico que obedeça bem a teoria BCS a altura do salto deve estar em torno 

de 1,43 (POOLE JR. et al., 2007), enquanto que o salto apresentado na Figura 

12(b) para o YRe2SiC é de 0,8. Este valor pode estar relacionado a característica 

multifásica da amostra, uma vez que uma fração da amostra é não-

supercondutora. Entretanto, um salto menor no calor específico é relativamente 

comum em materiais que são intrinsecamente multibanda como o exemplo 

clássico do MgB2. Neste sentido, não podemos descartar esta hipótese, uma vez 

que os diagramas de campo critico inferior e superior corroboram com esta 

suspeita.  

Ainda relevante é a ocorrência de uma segunda anomalia no calor específico 

observada dentro do estado supercondutor próximo de 0,5 Tc e que se desloca 

para temperaturas mais baixas com a aplicação de campo magnético. Para 

facilitar esta visualização, as curvas para diferentes campos estão deslocadas no 

inserto da Figura 12(b).  

No estado supercondutor, espera-se que o calor específico apresente um 

decaimento exponencial com a diminuição da temperatura. Isto ocorre pois nesta 

condição, o calor específico relativo ao estado supercondutor obedece a uma 

relação de tipo Arrhenius, e está diretamente ligado a magnitude do gap 

supercondutor, que se abre conforme a temperatura cai (POOLE JR. et al., 2007). 
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Nesse sentido, o surgimento de um segundo pico abaixo do Tc pode indicar a 

abertura de um novo gap supercondutor, que pode ser intrínseco a fase ou 

extrínseco, vindo de fases adicionais. Por este motivo, ressalta-se aqui que 

nenhuma das fases adicionais observadas é supercondutora acima de 2,0 K. Os 

únicos compostos supercondutores acima de 2,0 K neste sistema quaternário são 

YC2 e Y2C3 com Tc’s de 4,0 e 14,6 K, respectivamente (AKUTAGAWA; 

AKIMITSU, 2006; GULDEN et al., 1997), sendo que nenhum deles é observado 

em nenhuma das caracterizações. Ademais, a medida de calor específico é 

volumétrica, de forma que fases adicionais que apresentem supercondutividade 

precisariam estar presentes em volumes que no mínimo seriam suficientes para 

ser identificadas por difratometria de raios X. 

Outros fenômenos também são capazes de gerar anomalias no calor 

específico, como a ocorrência de ordem topológica nemática ou anomalias de 

Schottky. É importante ressaltar, entretanto, que não se costuma observar 

deslocamento destas anomalias para temperaturas mais baixas. Com a aplicação 

de campo magnético, anomalias oriundas de topologia nemática tendem a 

permanecer constantes (CHEN et al., 2017), ao passo que anomalias de Schottky 

se deslocam para temperaturas mais altas (SHAO et al., 2018). 

Dessa forma, torna-se tentador afirmar que ambas anomalias observadas no 

YRe2SiC estão relacionadas com a abertura dois gaps supercondutores neste 

composto quaternário fazendo, portanto, deste material mais um exemplo de um 

supercondutor multibanda. Neste cenário pouco usual, as propriedades finais 

deste supercondutor serão resultado da combinação das propriedades que 

emergem das duas bandas, as quais se manifestam tanto no comportamento de 

campo crítico superior quanto em medidas calorimétricas como as apresentadas 

aqui. Anomalias no calor específico, em particular o desvio do comportamento tipo 

Arrhenius, são vistas em materiais como o MgB2 (GOLUBOV et al., 2002) e nos 

arsenetos de ferro, como o Ca0,32Na0,68Fe2As2 (JOHNSTON et al., 2014) e 

Ba0,65Na0,35Fe2As2 (PRAMANIK et al., 2011), ambos monocristalinos, sendo que 

esta categoria de materiais de baixa simetria este comportamento tem sido 

frequentemente atribuído como multibandas (BHATTACHARYYA et al., 2018). 

Em alguns heavy fermions, como UBe13 dopado com Th (SHIMIZU et al., 

2017) e UPt3  anomalias também são vistas, inclundo duplas transições (FISHER 

et al., 1989). A verdadeira origem destes comportamentos vem sido discutida, e 
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previamente já se atribuiu a falta de homogeneidade em amostras que levam a 

mais de um estado supercondutor, ou a supercondutividade multibanda. No heavy 

fermion PrOs4Sb12 a supercondutividade multibanda foi inicialmente atribuída a 

partir de medidas de calor específico (SEYFARTH et al., 2005), entretanto 

estudos posteriores demonstraram que esta dupla transição pode ser melhor 

atribuída a falta de homogeneidade, quando amostras particularmente pequenas 

do composto apresentaram uma única e estreita transição (MÉASSON et al., 

2008).  

O exemplo do PrOs4Sb12 é um caso típico de como a qualidade da amostra é 

crucial na determinação de suas propriedades intrínsecas, e por isso em geral 

amostras monocristalinas são preferíveis, quando possível. Entretanto, muitos 

materiais de baixa simetria e pertencentes a sistemas de muitos elementos são 

difíceis de se obter em forma monocristalinas, muitas vezes não podendo ser 

obtidos de forma monofásica. A combinação de diferentes técnicas, entretanto, 

contribui para a robustez de hipóteses de múltiplas bandas contribuindo para o 

estado supercondutor, como é o exemplo do recentemente reportado HfV2Ga4, 

um dos poucos materiais não pertencentes a classe dos heavy fermions em que 

ocorre a presença de um salto duplo no calor específico (SANTOS et al., 2018). 

Cálculos de estrutura de bandas realizado para este material, em conjunto com o 

composto da mesma família ScV2Ga4 reforçam a ideia da contribuição de duas 

bandas (FERREIRA et al., 2018), e estudos recentes de espectroscopia de 

rotação de muon (do inglês SR spectroscopy) realizados em amostras 

policristalinas e não monofásicas do composto sugerem supercondutividade duas 

bandas, do tipo (s+d)-wave (BHATTACHARYYA et al., 2019).  

Posto assim, há fortes evidências que corroborem com a hipótese de um 

comportamento multibandas que emerja do composto quaternário YRe2SiC, 

dadas as medidas magnéticas, resistivas e calorimétricas aqui apresentadas, que 

apresentam uma série de comportamentos que se desviam do esperado de um 

supercondutor BCS isotrópico que possui uma única banda responsável pela 

supercondutividade. A qualidade das medidas apresentadas, de transições 

relativamente estreitas, é demonstrativa da uniformidade da amostra medida, 

apesar de seu caráter policristalino e multifásico. Deste modo, obtenção do 

composto em forma monocristalina e combinação de diferentes caracterizações 
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são tarefas necessárias para o esclarecimento definitivo da ação da estrutura de 

bandas na emergência da supercondutividade neste material. 

O YRe2SiC é o primeiro composto de protótipo DyFe2SiC a ser reportado 

como supercondutor. As propriedades supercondutoras deste composto estão 

listadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Resumo das propriedades supercondutoras do YRe2SiC. 

Parâmetro Unidades YRe2SiC 

Tc K 5,9 

0Hc1(0) mT 30,3 

0Hc2(0) T 5,8 

0Hc(0) mT 252 

GL  Å 1212 

𝜉𝐺𝐿  Å 74 

GL  — 16 

11 — 0,20 

22 — 0,10 

12 — 0,08 

21 — 0,05 

 — 10,4 

 mJ mol-1 K-2 10,36 

 mJ mol-1 K-4 0.233 

D K 347 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho realizou um estudo da obtenção de amostras do 

composto YRe2SiC, a partir da fusão a arco dos elementos constituintes. A 

coexistência da fase YRe2SiC e Ress, bem como a morfologia das amostras 

produzidas são indicativas de que a fase 1211 é formada a partir de uma 

transição incongruente de fases. O lento resfriamento da amostra permite 

obtenção de regiões monofásicas que puderam confirmar caráter supercondutor 

do composto, primeiro da família DyFe2SiC a ser reportado. Em adição, observa-

se que o composto parente de Y2Re2Si2C não apresenta supercondutividade no 

intervalo de 2,0 a 300 K. Embora a pureza das fases tenha sido afetada pela 

maior taxa de resfriamento, as propriedades supercondutoras foram influenciadas 

beneficamente, o que indica que a distribuição de defeitos microestruturais pode 

ter influência nas propriedades supercondutoras. Estudos mais aprofundados 

desta influência poderão ser benéficos para melhor compreensão desta 

dependência 

Ainda, um estudo detalhado das propriedades magnéticas e de transporte 

elétrico na melhor amostra revelaram anomalias nos comportamentos de campos 

críticos do YRe2SiC, o que é indicativo de desvio do comportamento de um 

supercondutor isotrópico de uma banda. Somadas à anomalia no calor específico 

em 0,5 Tc, estas evidências apontam para a possibilidade de supercondutividade 

multibanda no YRe2SiC. As dificuldades de obtenção de uma amostra monofásica 

ou monocristalina impedem, que num primeiro momento, fazer afirmações mais 

precisas. Por este motivo, urge que novas caracterizações sejam conduzidas para 

uma elucidação mais completa das propriedades supercondutoras deste 

composto. 
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