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irrestrita, apoio e amizade durante todo o desenvolvimento da tese.

Agradeço ao meu coorientador, Profo Dr. Marco Antonio de Morales Torres, pela
contribuição nas discussões, amizade e disponibilidade.
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ESTUDO DA DUPLA PEROVSKITA La2MnFeO6 PREPARADA POR
REAÇÃO DO ESTADO SÓLIDO
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Orientador: Profo Dr. José Humberto de Araújo
Co-orientador: Profo Dr. Marco Antonio de Morales Torres

RESUMO

Neste trabalho foram preparadas três amostras de La2MnFeO6 (LFMO) por reação de
estado sólido, calcinada a 1200 ◦C com tempos de tratamento equivalentes a 24, 48 e
96 hrs. As estruturas obtidas são do tipo dupla perovskita, monocĺınica com espaço de
grupo P21/n e parâmetros de rede dados por a = 5,52 Å, b = 5,51 Å e c = 7,81 Å. Os
tamanhos dos cristalitos das amostras são equivalentes a 361,0 nm (LFMO24), 348,9 nm
(LFMO48) e 370,8 nm (LFMO96). Segundo as medidas de calor espećıfico, as LFMO’s
tem uma transição de fase ferrimagnética em aproximadamente 10 K, conforme ajuste
de dados usando a teoria de campo médio. Picos no calor espećıfico das amostras em
mais altas temperaturas foram observadas, ocorrendo em temperaturas diferentes, depen-
dendo do grau de ordenamento de cada LFMO produzida. Um excesso no calor espećıfico
é identificado, onde as LFMO24 e LFMO48 apresentaram menor e maior quantidade
de defeitos, respectivamente. A contribuição da rede cristalina foi estipulada usando o
Modelo de Thirring, com temperaturas de Debye da ordem do esperado para este tipo
de material. Medidas de magnetização DC, AC e de histerese magnética confirmam a
existência de comportamento ferromagnético fraco na temperatura ambiente em todas as
LFMO’s, nas amostras LFMO48 e LFMO96 ele é atribúıdo majoritariamente aos átomos
de Mn, porém na LFMO24, amostra que apresentou maior valor de magnetização nesta
temperatura, há um acréscimo de momento magnético atribúıdo aos ı́ons de Fe, apesar da
espectroscopia Mössbauer para o 57Fe, mostrar um dubleto. Medidas de susceptibilidade
AC, χ

′

AC, complementadas por modelos teóricos diferentes, confirmam um comporta-
mento do tipo cluster-glass, atribúıdos aos aglomerados de ı́ons congelados em certa faixa
de temperatura nas LFMO’s, por volta de 30 K, onde χ

′

AC mostram picos que variam

com a frequência. A forte presença da fase de Griffiths nas curvas (χ
′

AC)−1 das LFMO48
e LFMO96 sugerem que esta fase é iniciada em 65 K, ocorrendo de forma diferenciada na
LFMO24.

Palavras-chave: dupla perovskita, reação de estado sólido, ferrimagnetismo.
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Abstract

In this work, three samples of LFMO were prepared by solid state reaction, calcined at
1200 ◦C, with treatment times equivalent to 24, 48 and 96 hrs. The obtained structures
are double perovskite, monoclinic with space group P21/n and network parameters given
by a = 5.52 Å, b = 5.51 Å and c = 7.81 Å. The sample crystallite sizes are equivalent to
361.0 nm (LFMO24), 348.9 nm (LFMO48) and 370.8 nm (LFMO96). According to the
specific heat measurements, the LFMO’s have a ferrimagnetic phase transition at appro-
ximately 10 K, as data fit using the medium field theory. Peaks in the specific heat of
the samples at higher temperatures were observed, occurring at different temperatures,
depending on the degree of ordering of each LFMO produced. An excess in the specific
heat is identified, where the LFMO24 and LFMO48 presented smaller and greater amount
of defects, respectively. The contribution of the crystalline lattice was stipulated using
the Thirring Model, with Debye temperatures of the order of the expected for this type
of material. The measurements of magnetization DC, AC and magnetic hysteresis con-
firm the existence of weak ferromagnetic behavior at room temperature in all LFMO’s,
in samples LFMO48 and LFMO96 it is assigned directly to Mn atoms, but in LFMO24,
sample that presented higher magnetization value at this temperature, there is an incre-
ase provided to the Fe ions, in spite of the Mössbauer spectroscopy for the 57Fe, show
a doublet. The real part of the AC susceptibility, χ

′

AC, complemented by different the-
oretical models, confirms a cluster-glass type phase, generated by frozen ion clusters in
a certain temperature range in the LFMO’s, around 30 K, where χ

′

AC show peaks that

vary with frequency. The strong presence of the Griffiths phase in the curves (χ
′

AC)−1 of
LFMO48 and LFMO96 suggest that this phase is initiated at 65 K, occurring differently
at LFMO24.

Keywords: double perovskite, solid state reaction, ferrimagnetism.
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3.3 Calor espećıfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
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3.3.2 Calor espećıfico eletrônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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4.3 Espectroscopia Mössbauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 87
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CAṔITULO 1

INTRODUÇÃO

De forma interdisciplinar, a união da f́ısica, qúımica e engenharia tem impulsi-

onado o desenvolvimento da ciência, ocasionado pela descoberta e aplicação de materiais

que possam contribuir efetivamente neste processo. Como um dos sistemas de destaque,

podem ser citadas as perovskitas.

O óxido de cálcio e titânio, de fórmula qúımica CaTiO3 é considerada a pri-

meira perovskita, descoberta na natureza, em 1839 na Rússia. Posteriormente, o nome

perovskita foi associado a uma estrutura cristalina espećıfica, geralmente a sistemas com

estequiometria do tipo AEX3, onde A e E são cátions e X um ânion. Ao longo dos anos,

muitos outros sistemas com esta estrutura sugiram e até hoje são extensivamente alvo de

pesquisas, devido à sua versatilidade de elementos que podem ser inseridos em sua estru-

tura, e/ou pelas diversas propriedades adquiridas, que em alguns casos, ocorrem inclusive

simultaneamente, e até em temperatura ambiente [1].

Dependendo dos elementos que constituem as perovskitas, elas podem ser

classificadas como haletos, nitratos, sulfatos e óxidos, este último com maior número de

ocorrência. A perovskita é o mineral mais abundante no manto inferior terrestre [2].

Porém, não é qualquer elemento que pode fazer parte deste tipo de estrutura. Existe um

fator de tolerância, que usa somente os raios iônicos dos átomos que poderão constituir este

sistema, sendo um indicativo da posśıvel formação deste cristal. Outro ponto importante

a ressaltar, em uma análise estequiométrica, é o fato de que é posśıvel um composto

qúımico com fórmula AEX3, e o mesmo não ter uma estrutura do tipo perovskita.

Em 2006, estes materiais foram inseridos na produção de células solares, antes

1
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produzidas à base de siĺıcio, ou telureto de cádmio, ou disseleneto de cobre e ı́ndio,

ou de materiais orgânicos [3]. Em 2013, a inclusão da perovskita fez a eficiência na

conversão fóton-elétron aumentar para 15,4%, aproximadamente 5% a mais que células

solares orgânicas, as mais eficazes até então [4].

Em certas situações é posśıvel que haja uma flutuação na valência, produzindo

vacâncias na estrutura, ou excesso de oxigênio, isso geralmente ocorre em perovskitas com

fórmula AEO3 (onde O é o elemento qúımico oxigênio), que, de forma correta é escrita

como A1±δ1E1∓δ2O3±δ3, onde δ1, δ2 e δ3 indicam o quantitativo de defeitos inseridos

associado a cada elemento, e assumem valores da ordem de até 1/10.

Há métodos f́ısicos e qúımicos para obtenção de uma perovskita. A śıntese

deste material em laboratório permitiu a inserção de dopantes em sua estrutura, e por

consequência diferentes propriedades foram adquiridas, obtidas das novas interações que

puderam ser formadas. Foi destas manipulações que surgiu a dupla perovskita (DPr),

geralmente com fórmula qúımica A2E
′
E
′′
O6, onde a dopagem ocorre na mesma proporção

no śıtio E, onde os ı́ons E
′

e E
′′

estão organizadas de forma alternada.

As DPr’s com ı́ons magnéticos no śıtio E do tipo A2E
′
E
′′
O6 tem atráıdo o

interesse dos cientistas nos últimos anos devido ao potencial de suas propriedades para

aplicações tecnológicas deste material, tais como magneto-resistência colossal e magne-

tocapacitância gigante. A influência do cátion A é relacionada à simetria da estrutura,

enquanto os ı́ons E
′

e E
′′

são responsáveis pela caracteŕıstica de volume do cristal [5].

Por isso, a escolha dos átomos que poderão ocupar o śıtio E é um fator essencial em sua

formação, pois dois fatores são cruciais neste ponto, a valência assumida por cada ı́on e o

seu raio iônico [6].

O uso dos ı́ons de metais de transição, de aproximadamente mesmo raio iônico,

que é o caso do Fe3+ e Mn3+, ferro e manganês com estado de oxidação 3+, respectiva-

mente, como compartilhadores do śıtio E é uma das formas de manter a estrutura cris-

talina, sem grandes deformações e ainda manter um caráter magnético. Introduzir as

terras-raras no śıtio A é uma forma de manter a estrutura coesa e com estabilidade, uma

das escolhas de maior ocorrência é o uso do La e do Sr, lantânio e estrôncio, respectiva-

mente.

O compartilhamento no śıtio E pelos átomos de Fe e Mn resulta no sistema

LaFexMn1−xO3, onde x, com 0 < x < 1, indica a proporção entre os metais de transição,

2
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e desta forma promovendo novas interações entre os posśıveis graus de liberdade, o que

resulta nas diferentes multifuncionalidades do sistema por completo. Um caso especial,

ocorre quando x = 0, 5 o que resulta na LaFe0,5Mn0,5O3, que é por consequência o en-

trelaçamento das redes LaFeO3 e LaMnO3. Por outro lado, quando o sistema é dito ser

uma DPr, é mais comum utilizar a notação La2FeMnO6 (LFMO), ela é o tema central

deste trabalho.

A literatura pesquisada indica que a LFMO pode apresentar atividade ca-

taĺıtica, estado de spins congelados além de ferromagnetismo em temperatura ambiente.

Por outro lado, a origem do comportamento magnético, as vezes controverso entre os

trabalhos publicados, ainda não são completamente explicado, sendo motivo de estudos

constantes. Algumas explicações ficam por conta das interações de super-troca entre os

ı́ons Fe3+–Mn3+, Fe3+–Fe3+ e Mn3+–Mn3+ e de dupla-troca entre Mn3+–Mn4+ [7].

O tipo de DPr de maior ocorrência é o rock-salt, onde o ordenamento dos

átomos compartilhadores no śıtio E é de forma alternada e organizada. No caso da LFMO,

a unidade de DPr repetidora é a Fe3+–O–Mn3+. Analisando a literatura dispońıvel, isso

não ocorre em sua totalidade nas LFMO’s produzidas, onde os defeitos presentes puderam

provocar divergências entre as medidas e comportamentos adquiridos [8, 9, 10].

Zhou et al., 2006 [11], reportou experimentalmente que a LFMO exibe fase

anti-ferromagnética. Por outro lado, Ueda et al., 2001 [12] observou ferromagnetismo na

LFMO e, através de um entrelaçamento de redes artificiais LaMnO3–LaFeO3, é mostrado

que o ordenamento entre os ı́ons de Fe e Mn, produz alterações drásticas nas propriedade

magnéticas. Joly et al., 2003 [13], afirma que nenhum ferromagnetismo é encontrado na

LFMO.

Uma posśıvel justificativa dos comportamentos adversos reportados na litera-

tura sobre LFMO é devida ao método de preparação utilizado por cada experimentador,

que pode introduzir vários ńıveis de organização entre os átomos de Fe e Mn (incluindo a

posśıvel mudança de valência em parte destes átomos) que, por consequência, apresenta

interações em diferentes graus e intensidade. Modelos teóricos apontam a existência de

fases ainda não identificada através de medidas, como por exemplo, um ordenamento

ferrimagnético, posśıvel somente quando parte do sistema, ou em grande maioria dele,

esteja com um ńıvel organizacional da unidade Fe3+–O–Mn3+ bem definido. É posśıvel

que esta fase seja realmente pertencente a LFMO? O grau de ordenamento pode prejudi-

3
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car a existência (ou o desaparecimento) desta fase? Que comportamento no geral poderia

apresentar um sistema com diferentes graus de ordenação, sendo um deles o estado orga-

nizado?

Diante do exposto, esta tese tem como finalidade a preparação da LFMO com

estrutura DPr, por Reação de Estado Sólido (RES), para estudos de seu comportamento

por calorimetria e magnetometria, avaliando o grau de ordenamento dos ı́ons de Fe e Mn.

Assim, o presente trabalho encontra-se dividido por caṕıtulos, cada um com sua especifici-

dade. No Caṕıtulo 2 é apresentado o sistema de estudo deste trabalho, a La2FeMnO6. No

Caṕıtulo 3 estão as informações básicas sobre os conceitos f́ısicos de grande importância

na discussão dos assuntos que serão tratados neste documento. As técnicas de caracte-

rização estão descritas no Caṕıtulo 4, com detalhes do funcionamento dos equipamentos

utilizados e das medidas que poderão ser realizadas. Continuando, os resultados obtidos

e as discussões subsequentes são feitos no Caṕıtulo 5. Por fim, no Caṕıtulo 6 são feitas as

conclusões obtidas com este trabalho.

4



CAṔITULO 2

A PEROVSKITA

Neste caṕıtulo será apresentado o principal objeto de estudo deste trabalho,

a La2MnFeO6. Para isso, o ponto de partida será o estudo da perovskita. Um breve

histórico será feito na tentativa de elencar motivos explicatórios de como estes materiais

ganharam espaço no mundo cient́ıfico, e hoje torna-se um dos materiais mais pesquisados.

2.1 Introdução ao estudo da perovskita

Em 1839, na Rússia, o óxido de cálcio e titânio, de fórmula qúımica CaTiO3,

a Figura 2.1 apresenta uma amostra deste cristal, foi descoberto por Gustav Rose, e em

homenagem ao mineralogista Lev A. Perovski (1792-1856) este material foi chamado de

perovskita, mas somente em 1851 é que este material foi sintetizado pela primeira vez

[14]. Ao longo dos anos, alguns estudos introdutórios foram feitos sobre este material, até

que por volta de 1877, houveram os primeiros relatos de materiais que tinham a estrutura

da perovskita mas com elementos diferentes [15].

No final do século XIX, o NaNbO3, chamado de trióxido de sódio e nióbio, foi

sintetizado em laboratório, e assim, abriu espaço para novas possibilidades no controle de

substituições atômicas mantendo a estrutura tradicional.

Em 1920, foi realizado a primeira patente envolvendo a perovskita, um pig-

mento a base de CaTiO3, assim este material ganhou destaque na área da indústria [14].

Ao longo dos anos, vários trabalhos sobre a perovskita foram publicados, pois as mesmas

apresentam estrutura cristalina estável. Há várias possibilidades de substituição atômica

5
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Figura 2.1: Amostra do cristal bruto de CaTiO3 (Figura retirada de Chakhmouradian e
Woodward, 2014 [14]);

mantendo à base organizacional, assim, por consequência, estas mudanças geram novas

propriedades com aplicações práticas. Em Chakhmouradian et al., 2014 [14], é feito um

levantamento mais detalhado da história deste material.

Segundo a literatura estudada, já foram observadas caracteŕısticas supercondu-

toras, piezoelétricas, ferro-elétricas relaxoras, dielétricas, eletro-ópticas, magneto-resistiva,

catalisadora e fotoluminescentes em vários tipos de perovskitas. Para a mudança de

elemento qúımico, de estequiometria, de distribuição atômica nos śıtios deste arranjo é

posśıvel obter um sistema com propriedades caracteŕısticas relacionados diretamente a

estas alterações [16].

O termo perovskita, agora associado a uma estrutura, geralmente obtida de

sistemas com estequiometria do tipo AEX3. Ao longo de vários anos, desde sua descoberta,

muitas foram as pesquisas sobre a formação desta estrutura fazendo mudanças atômicas

e de concentração estequiométrica. Desta forma, a Figura 2.2 apresenta um diagrama da

famı́lia de materiais do tipo perovskita.

Figura 2.2: Diagrama para os tipos de estrutura e de composição da perovskita;

Em sua maioria, o X é substitúıdo por O (oxigênio) ou F (flúor), ou seja,

em formas de óxidos ou haletos. Na maioria dos casos estes sistemas apresentam ferro-

eletricidade. Perovskitas do tipo óxido-inorgânicas são interessantes por apresentarem
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caracteŕısticas de supercondutividade, efeito de magnetorresistência colossal, dentre ou-

tras. Os do tipo haleto, com X = F, são interessantes devido às propriedades ópticas e de

ordenamento antiferromagnético (AFM). Ainda existem os tipo sulfeto, hidretos, cianetos,

oxido-fluoreto, oxido-nitreto [2].

As perovskitas dopadas são compostos em que as posições atômicas na estru-

tura cristalina podem ser ocupadas por dois ou mais elementos, como por exemplo, no

caso de um óxido-inorgânico, o composto [AwM(1−w)][ByE(1−y)][OzD(3−z)], em comparação

com a estequiometria original, AEX3, na posição do átomo A é posśıvel ser encontrado

o átomo M de maneira ordenada, ou totalmente aleatória. Isso é feito na tentativa de

alterar uma ou mais propriedades, ou até mesmo de aumentar a aplicabilidade de certo

material [2].

2.2 Estrutura cristalina

A principal caracteŕıstica de uma perovskita é a sua estrutura cristalina. De

forma simplificada, um sistema AEX3 possui o cátion maior A está cercado por 12 átomos

X, enquanto que, o cátion menor E está no centro do arranjo de átomos A, cercado por

ânions formando o octaedro EX6. A exemplificação de sua estrutura, num arranjo cúbico,

é mostrado na Figura 2.3 [17].

Figura 2.3: Estrutura perovskita de um sistema AEX3, com arranjo cúbico e grupo
espacial Pm3m, com átomo central E em (A); e em (B) o átomo central é o A; Figura
adaptada de Bhalla et al., 2000 [2];

Além da formação cúbica, exitem outras possibilidades de arranjos atômicos
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para as perovskitas, como por exemplo, a romboédrica, a ortorrômbica, a hexagonal e

a tetragonal. A estrutura ortorrômbica é derivada do arranjo cúbico, e ocorre devido a

uma inclinação no octaedro EX6. Perovskitas com este tipo de estrutura, e com X = O,

são as mais comuns entre os constituintes da crosta terrestre [18]. Duas destas estruturas

podem ser vistas na Figura 2.4. Exemplos de compostos com esta estrutura, ao lado de

referências que estudaram estes sistemas: CaTiO3 [19], LaMnO3 [20], ARuO3 (A = Ca,

Sr, La, Pr) [21], dentre outros.

Figura 2.4: Em (A) é apresentado uma estrutura perovskita do tipo ortorrômbica; Em
(B), uma estrutura hexagonal, ambos adaptados de [18];

Para indicar a possibilidade de formação de uma perovskita simples com os

elementos A, E e X, é necessário estudar o fator de tolerância de Goldschmidt (t) [17, 15,

22]. O mesmo é escrito em função dos raios atômicos dos elementos que farão parte deste

composto. Sendo ri o raio do átomo i, o valor de t é dado por

t =
rA + rX√
2(rE + rX)

, (2.1)

onde, rA é o raio do cátion maior, rE do cátion menor e rX do ânion.

Geometricamente, é posśıvel mostrar que, considerando Dij = (ri + rj) o com-

primento da ligação dos átomos i e j, então para uma perovskita ideal a razão DAX :DEX

deve ser de
√

2:1, assim t = 1 [18]. Experimentalmente, os valores de t para a maio-

ria das perovskitas cúbicas variam entre 0,8 e 0,9 [23]. Usando a Equação 2.1 o erro

médio na medida de t é de 0,63% [24]. Isso ocorre com o SrTiO3, o titanato de estrôncio,

que apresenta arranjo atômico igual ao mostrado na Figura 2.3, com parâmetros de rede

8
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a = b = c = 3, 902
◦
A.

Apesar do valor de t não ter valor definido para identificar a formação do

sistema proposto, os valores devem ser 0, 78 < t < 1, 05. Vale ressaltar que, o fator t é

essencial mas não suficiente para formação da estrutura citada. Em Jiang et al., 2006

[16] e Li et al., 2008 [25], são apresentados levantamentos dos valores de t para vários

diferentes tipos de perovskitas.

Talvez uma das perovskitas mais versáteis seja fazendo X = O, com estado de

oxidação 2–, na ABX3. Esta substituição é justificada pela vasta possibilidade de inserção

dos ı́ons A e B mantendo a estrutura cristalina imutável, além destes óxidos apresentarem

diversas aplicações [22, 26]. Além de outras propriedades, a atividade cataĺıtica da ABO3

é determinada principalmente para o caso de A ser uma terra-rara, sendo B um metal de

transição dentre os elementos Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu e Zn [26]. Dáı é posśıvel

notar que a escolha dos elementos constituintes é fundamental para desenvolvimento de

efeitos que ocorram simultaneamente. Pelo controle do quantitativo de vacâncias e da

valência de B é posśıvel aumentar a estabilidade térmica e sua atividade cataĺıtica.

Em muitos casos, uma deformação espontânea da geometria de um octaedro

de uma perovskita pode ocorrer, fazendo assim com que os estados orbitais degenerados

acabem se dividindo na tentativa de minimizar a energia do sistema. O exemplo da Figura

2.5 traz o efeito Jahn-Teller sobre o Mn3+, por outro lado, o ı́on Mn4+ não mostra esta

distorção, pois a diminuição dos ńıveis de energia é impossibilitado.

Figura 2.5: A distorção de Jahn-Teller do octaedro com centro Mn3+. Figura adaptada
de Blundell, 2001 [27];

Uma distorção espontânea só é posśıvel em sistemas com orbitais totalmente
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ocupados. Ela ocorre de maneira estática, ou seja, em torno de um eixo, porém efeitos

térmicos podem fazer com que esta distorção ocorra de um eixo para o outro. Um salto

eletrônico entre os śıtios vizinhos também é capaz de produzir distorções, é o caso de

sistemas contendo Mn3+ e o Mn4+, que por dupla-troca um elétron pode ir de um átomo

de Mn para outro.

2.3 Técnicas para obtenção da perovskita

Para obtenção de um sistema com estrutura cristalina do tipo perovskita são

usados alguns métodos de preparação. A seguir é apresentada de maneira sucinta algumas

destas técnicas. Este levantamento é baseado na literatura cujos resultados foram bem

sucedidos. Dentre os métodos qúımicos e f́ısicos, os discutidos a seguir são os de maior

ocorrência.

No método hidrotérmico há uma reação qúımica entre compostos diferentes,

em um ambiente isolado, na presença de um solvente, quando os mesmos são submetidos

à condições de alta pressão e temperatura constante. Neste processo alguns parâmetros

são importantes, como por exemplo, o grau de dissolução e a composição dos reagentes, o

pH, o tempo de reação e a temperatura necessária para obtenção do produto. A maioria

das fases obtidas são metaestáveis [2, 28].

O método de Pechini tem ganhado atenção devido a produção de amostras em

baixas temperaturas, com baixa contaminação no produto final que é obtido em escala

nanométricas. Por outro lado, ela requer um alto custo do uso dos reagentes. Esta técnica

em si, hoje, é a usada com algumas variações em relação à patente descrevendo o método

de Pechini, quando incorporado diferentes tipos de cátions metálicos em redes poliméricas,

ele ganha ou outro nome, muita das vezes citado como técnica dos precursores poliméricos

ou Pechini modificado [29].

De maneira simples, o procedimento consiste no dissolvimento de um reagente

metálico, comumente é usado os nitratos para tal, em água sob agitação constante em

baixas temperaturas, seguido da adição de um ácido, objetivando a formação de um citrato

metálico para finalmente, adicionar etilenoglicol, que aglomera os cátions na estrutura. A

solução é aquecida em temperaturas de até 200 ◦C visando a eliminação da parte orgânica

e ĺıquida, na tentativa, é formado um puff, que é uma espécie de espuma advinda da
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liberação de gases como CO e CO2. O que restou, é macerado para uma calcinação em

temperaturas elevadas, obtendo a amostra final.

Quando dois ou mais sólidos são postos em contato e reagem, produzindo um

novo sistema, este processo pode ser chamado de Reação de Estado Sólido (RES) [30, 31].

Uma das formas de se obter a fase desejada é submetendo os reagentes em contato a

longos peŕıodos de tempo em um ambiente com altas temperaturas, isso nos casos em

que a reação não ocorra em temperatura ambiente ou próximo. Então como fatores

termodinâmicos e cinéticos são determinantes no uso deste método [10].

Para preparação das amostras de estudo deste trabalho foi escolhida a RES.

Uma das vantagens do uso da RES está relacionada diretamente a pureza do produto

final, uma vez obtido, admitindo que todo o precursor usado é parte integrante na busca

pelo sistema desejado. Ao contrário de outras técnicas que necessitam de meios aquosos

para ocorrer a reação qúımica, que, em boa parte, podem ser materiais tóxicos ao ser

humano e a natureza [31]. Geralmente, como resultado, no uso desta técnica, o produto

é um sólido cristalino bulk1.

Na RES, em muitos casos são usados óxidos, carbonetos, etc. Na preparação

de uma perovskita por esta técnica, a literatura disponibilizada traz como reagentes

principalmente os óxidos na forma de pós. Eles são previamente misturados, objetivando

uma distribuição homogênea, maximizando o contato necessário para a reação qúımica, e

então, são submetidos a uma alta compressão. Esta parte final é o pastilhamento, parte

essencial na diminuição de zonas com concentração de um reagente espećıfico, além de

eliminar posśıveis bolhas de ar.

As pastilhas são submetidas a uma temperatura de tratamento Ttrat, por um

tempo ∆ttrat, estes parâmetros são de fundamental importância neste processo. O Ttrat

deve ser suficiente para que, por difusão, a reação qúımica ocorra, geralmente da ordem

de 2/3 da temperatura de fusão dos reagentes, tudo isso proporcionado por um peŕıodo

tempo de muitas horas. Dependendo do sistema são necessários tratamentos em atmosfera

controlada.

Em Huang et al., 1997 [20], perovskitas com fórmula LaMnO3 foram produzi-

das por este tipo de técnica, usando como reagentes o La2O3 e MnCO3, no qual a mistura

foi móıda por algumas vezes e calcinada a 1350 ◦C por um peŕıodo de 48 horas. Inicial-

1Esta expressão é amplamente usada no meio cient́ıfico para designação de um conjunto de part́ıculas
sólidas, grandes o suficiente para que as propriedades adquiridas independam de seu quantitativo;
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mente as massas dos reagentes foram pesadas, posteriormente misturadas por um bom

peŕıodo de tempo para garantir uniformização espacial, o que auxilia o realinhamento dos

átomos, sendo necessário realizar o pastilhamento para finalmente ser colocada no forno

para aquecimento por certo peŕıodo de tempo.

A Figura 2.6 apresenta um esquema de uma RES entre dois reagentes, X e Y,

no qual o contato é forçado num ambiente em alta temperatura, produzindo uma reação

qúımica e resultando no produto W.

Figura 2.6: Ilustração de todo o processo de RES, onde X e Y são so reagente, W é o
produto final, a temperatura inicial é considerada a temperatura ambiente Tamb, Ttrat é a
temperatura de tratamento térmico que ocorre por um tempo (t1− t0). A linha vermelha
mostra a mudança de temperatura sofrida pelas amostras na RES, em função do tempo;

Na Figura 2.6, a mistura dos reagentes X e Y, inicialmente na temperatura

ambiente, Tamb, são postos em contato. Assim, considerando que a mistura é uniforme.

Essa mistura é aquecida até a Ttrat, por um tempo ∆ttrat = t1 − t0, que por processos de

difusão é obtido o produto final W, que finalmente é deixado resfriar por relaxação até a

temperatura ambiente.

2.4 Propriedades t́ıpicas

Devido a grande variedade de elementos que podem ser integrantes de uma

estrutura perovskita, muitas propriedades podem ser adquiridas como por exemplo, a

ferro-eletricidade, supercondutividade, capacidade cataĺıtica, dentre outras. A seguir são
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apresentadas algumas amostras que apresentam estas caracteŕısticas.

Os óxidos BaTiO3 e PbTiO3 apresentam ferro-eletricidade [32], em que há

polarização espontânea em certa faixa de temperatura, podendo ser direcionada pela

aplicação de campo elétrico. Uma das aplicações é o uso deste material na produção de

capacitores e atenuadores.

Outra propriedade que algumas perovskitas podem apresentar é a supercon-

dutividade, onde o material com a diminuição da temperatura conduz corrente elétrica

sem resistência, como exemplos podem ser citados Ba2YCu3O7 [33] e MgCNi3 [34].

Algumas perovskitas podem ser usadas em reações qúımicas, devido à sua alta

capacidade de acelerar tal processo, ou seja, apresentam alta capacidade cataĺıtica além

de alta estabilidade qúımica, é o caso dos LaCoO3, LaMnO3 e BaCuO3 [32]. Elas agem

como modelos de śıtios ativos, capazes de produzir numerosas vacâncias de oxigênio. Em

aplicação direta desta propriedade, elas podem ser utilizadas como catalisadoras de gás

de escape em automóveis.

As perovskitas dielétricas e eletricamente isolantes quando mergulhadas em

um campo elétrico externo, permitem a passagem de corrente. Para isso é necessário que

seja vencida a rigidez dielétrica do material, o que marca a transição isolante-condutor

sob a ação de campo elétrico. Esses materiais podem apresentar ferroeletricidade, piezo-

eletricidade, que é a capacidade de converter pressão mecânica em tensão, as perovskitas

PbTiO3 e do BiNaO3 [35] apresentam este comportamento, eletrostrição, quando há uma

deformação sob ação de campo externo, como exemplo tem-se a SrTiO3 [36] e piroeletri-

cidade, onde é gerada uma tensão sob o aumento da temperatura. Materiais dielétricos

são comumente usados como parte integrante em capacitores.

Perovskitas podem apresentar boa condutividade eletrônica, tanto quanto os

metais que apresentam tal atributo, podendo ser melhorado com a dopagem no śıtio A

da fórmula qúımica AEX3, assim aumentando a quantidade de portadores de carga. Dois

exemplos de materiais que comportam-se como tal são o LaCoO3 e o LaMnO3, elas são

usadas como catodos em células de combust́ıvel [35].

Algumas perovskitas adquirem propriedades multiferróicas, caracterizada pela

coexistência de ordens ferróicas, são elas a ferroeletrecidade, o ferromagnetismo, a ferroe-

lasticidade e o ferrotoroicidade 2 [37, 38]. A Figura 2.7 mostra um esquema do comporta-

2ordenamento espontânea de longo alcance dos momentos toroidais;
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mento de um material multiferróico. Ainda é posśıvel a mistura de fases ferromagnéticas

e ferroelétricas simultaneamente, eles são os multiferróicos magnetoelétricos, onde a parte

elétrica pode ser influenciada pela magnética, e vice-versa. Um exemplo disso é o YFeO3

[39].

Figura 2.7: Esquema representativo da caracteŕıstica multiferróica, pela representação do
ferromagnetismo e da ferro-eletricidade; Adaptado de Asish, 2016 [17];

Outras caracteŕısticas como condutividade iônica e propriedades magnéticas,

onde os materiais comportam-se ferromagneticamente, como exemplo o SrRuO3, ou an-

tiferromagneticamente, como o LaMnO3, além de vidro de spins, podem ser encontradas

nas perovskitas, como aplicação industrial, elas podem ser usadas na produção de capa-

citores cerâmicos, de alguns transdutores, algumas dopadas são usadas em dispositivos de

comutação [22, 40].

2.5 Perovskitas do tipo LaEO3, com E = Fe, Mn

A inserção de metais de transição em E em perovskitas do tipo LaEO3 é um

importante fator na busca de propriedades eletrônicas e magnéticas [41]. Um bom exem-

plo disso são as manganitas, onde E = Mn e as ferritas, com E = Fe. Adicionado a isso,

o lantańıdeo funciona como auxiliador destas propriedades [42]. A seguir serão apresen-

tadas algumas discussões sobre a LaMnO3 e LaFeO3, estas duas redes serão importantes

posteriormente para apresentar o objeto de estudo deste trabalho.

2.5.1 A manganita de lantânio - LaMnO3

Os óxidos com base manganita e de estrutura perovskita tem sido alvos de

estudo nos últimos anos devido a alta magnetoresistência, além do comportamento de

ordenamento de carga e magnético [43].
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LaMnO3 é uma perovskita, que em sua forma pura, com estados de oxidação

dados por La3+Mn3+(O2−)3 é um isolante, com fator t = 0,89, que não exibe efeito de

magnetoresistência e com TN = 140 K, oriundo de um efeito cooperativo do ordenamento

orbital e interação de super-troca pela ligação Mn3+–O2−–Mn3+ [44, 17].

Na literatura foram encontrados trabalhos que apontam a LaMnO3 com vários

tipos de estruturas. Por exemplo, Huang et al., 1997 [20] identificou quatro distintas fases

cristalográficas, em amostras produzidas pela mistura direta de La2O3 e MnCO3, onde

foram modificados as temperaturas de tratamentos térmicos, a quantidade de repetições e

as diferentes atmosferas, obtendo duas ortorrômbicas, sendo uma distorcida, ambas com

Pnma, uma monocĺınica (P1121/a) e outra romboédrica (R3̄c). Por outro lado, Töper e

Goodenough, 1997 [45] reportou um trabalho onde prepararam a LaMnO3 pelo método

da precipitação, obtendo estrutura ortorrômbica, com grupo espacial Pbnm. A Figura

2.8 mostra uma das estruturas cristalinas assumidas para o LaMnO3.

Figura 2.8: Representação da estrutura cristalina da LaMnO3, ortorrombicamente distor-
cida. Figura retirada de Ravidran et al., 2002 [46];

No caso de uma mistura de valências, trabalhos tem mostrado que a LaMnO3+δ

podem produzir estruturas diferenciadas, dependendo do valor de δ [47]. O valor de δ

é associada diretamente à presença de Mn4+ na LaMnO3. A Tabela 2.1 mostra alguns

valores de concentração do Mn4+ na LaMnO3 e suas respectivas estruturas.

O arranjo antiferromagnético em LaMnO3 é do tipo A, onde as camadas do

plano ab ordenada ferromagneticamente é acoplada antiferromagneticamente ao longo do
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Tabela 2.1: Estruturas obtidas dos trabalhos publicados para a LaMnO3+δ, onde δ traz
a informação do quantitativo de Mn4+, incluindo um resumo do método de preparação
utilizado. ORT para ortorrômbica, ROM para romboédrica e CUB para cúbica;

% Mn4+ Preparação Estrutura Ref

12 (I) Preparada por RES, usando o La2O3 e o MnO, tratada
a 1223 ◦C por 12 hrs

ORT [48]

24 Depois de (I) a amostra foi calcinada em atmosfera com
oxigênio

ROM [48]

33 Depois de (I) a amostra foi calcinada em atmosfera com
oxigênio

CUB [48]

52 Método do citrato, calcinada a 1000 ◦C, em atmosfera con-
trolada com O2 a 200 bar

ROM [49]

eixo c, este efeito pode ser destrúıdo pela mudança da temperatura.

A presença do estado de oxidação Mn4+ no sistema LaMnO3 é devido as

vacâncias nos śıtios de La3+ e Mn3+, uma vez que o excesso de átomos de oxigênio não se

acomodam na estrutura perovskita. Assim, é necessário reescrever a notação qúımica de

LaMnO3 para La1−εMn1−εO3, com ε = δ/(3+δ), sendo δ relacionado diretamente à quan-

tidade de Mn4+ [48, 45]. Uma notação mais detalhada é dada por LaMn3+
1−2δMn4+

2δ O3+δ.

Por outro lado, por conveniência é mais usualmente, utilizada a escrita LaMnO3+δ para

identificar sistemas do tipo LaMnO3 com a presença de Mn4+ [45].

A LaMnO3 exibe uma distorção do tipo Jahn-Teller [49, 45, 43], sendo em

muitos casos acrescido de dopantes, como por exemplo o Sr, na finalidade de acabar com

este efeito, fazendo com que ele torne-se um material ferromagnético, com temperatura de

Curie (TC) acima da temperatura ambiente, e ainda apresentar comportamento metálico

em baixas temperaturas, inclusive efeitos de magnetorresistência colossal particularmente

próximo de TC podem surgir [27, 45]. O ferromagnetismo é posśıvel devido à dupla-troca

entre os ı́ons de Mn3+ e Mn4+ [27].

Preparada por diferentes técnicas, sejam por métodos f́ısicos ou qúımicos, a

LaMnO3 pode ter em sua constituição ı́ons Mn4+, por outro lado Zhao et al., 2013 [50]

mostra que há um excesso de oxigênio capaz de alterar drasticamente suas propriedades,

fazendo estudos sobre filmes de LaMnO3−δ com deficiência em oxigênio. Foi observado

que além da fase ferromagnética, a magnetização de saturação, a TC e a condutividade

eletrônica foram aumentadas pela quantidade de vacâncias. Outro estudo feito foi relacio-

nado ao estado de oxidação do Mn na ausência de átomos de oxigênio, onde a desproporção

de carga é dada por Mn3+ → Mn2+.
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Os estados de oxidação do Mn geram interação de super-troca com ângulo

de 180 ◦, onde os efeitos de campo cristalino admitem que os estados orbitais t2g são de

energia mais baixa, sendo semi-preenchidos, satisfazendo as regras de Hund [27, 51] para

cada Mn2+ (d5), Mn3+ (d4) e Mn4+ (d3). Para todos os casos de interação entre pares,

dn–O2−–dn, um estado antiferromagnético é favorecido. Por outro lado, a d4–O2−–d3

(obviamente é válido para d3–O2−–d4) promove uma interação ferromagnética.

Tiwari e Rath, 2017 [52] mostraram que o excesso de oxigênio na LaMnO3

altera a sua estrutura cristalina. A Figura 2.9(a) mostra a LaMnO3 pura, onde a ligação

Mn–O–Mn é 180 ◦, em (b) este ângulo é diminúıdo para a LaMnO3 rica em oxigênio.

Figura 2.9: Estrutura cristalina da LaMnO3 obtida do refinamento Reitveld usando o
software Vesta em sua estequiometria básica (a), em (b) a amostra é rica em oxigênio.
Figura adaptada de Tiwari e Rath, 2017 [52];

Ghivelder et al., 1999 [49] produziram amostras pelo método do citrato com

diferentes δ. Medidas de calor espećıfico apontaram mudanças na temperatura de Debye

θD para diferentes δ na LaMnO3+δ. Para δ = 0, 11; 0, 15 e 0, 26 os valores de θD foram

369, 387 e 498 K, respectivamente, mostrando que os efeitos de desordem podem alterar

drasticamente a estrutura cristalina. As medidas magnéticas apontaram que o efeito de

desordem ainda é capaz de gerar fases vidro-de-spins do tipo cluster−glass, advindas da

competição entre as fases ferromagnéticas e as interações antiferromagnéticas. Anomalias

no calor espećıfico sugerem que estas zonas tem ordenamento do tipo ferromagnético, na

presença de campos de baixa intensidade [53].

Töpfer e Goodenough, 1997 [45], fizeram um estudo sobre a presença do Mn4+

na LaMnO3. Reescrevendo-a como La1−εMn1−εO3, onde ε foi inserido para indicar as

vacâncias de cátions, sendo simplificada por LaMnO3+δ, que neste caso, δ não indica

oxigênio em posições intersticiais, sendo válida a relação ε = δ/(3+δ). As amostras foram
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preparadas por precipitação qúımica, calcinadas em diferentes temperaturas. Para àquelas

tratadas termicamente a 1000 ◦C, os resultados apontaram que a estrutura mantém-se

ortorrômbica tipo O′ para δ ≤ 0, 06. Em casos onde δ ≥ 0, 10, a fase romboédrica sofre

uma mudança em baixas temperaturas para ortorrômbica tipo O, fazendo com que t < 1,

essa estrutura é a junção da cooperação entre a distorção de Jahn-Teller sobreposta a

estrutura ortorrômbica tipo O′.

A Figura 2.10 mostra as curvas de histereses em várias faixas de temperaturas,

obtidas por Tiwari e Rath, 2017 [52], para a LaMnO3 pura e rica em oxigênio. Em ambos

os casos, a magnetização é aumentada com a diminuição da temperatura, ocorrendo mais

rapidamente e em maior intensidade na amostra com excesso de oxigênio.

Figura 2.10: Curvas de histerese da LaMnO3 pura (vermelho) e rica em oxigênio (azul).
Figura adaptada de Tiwari e Rath, 2017 [52];

Além disso, Töpfer1 e Goodenough, 1997 [45], através de medidas magnéticas

e de transporte, observaram comportamentos magnéticos heterogêneos. Em amostras com

δ > 0, a estrutura é ortorrômbicas do tipo O além da fase romboédrica, não apresentaram

a deformação de Jahn-Teller. Por outro lado, há a presença de ferromagnetismo devido à

interação de super-troca isotrópica na unidade Mn3+–O–Mn3+, adicionando a interação

também ferromagnética na unidade Mn3+–O–Mn4+, porém por dupla-troca.
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2.5.2 A ortoferrita de lantânio - LaFeO3

As ortoferritas do tipo perovskita, de fórmula qúımica AFeO3, geralmente

apresentam uma distorção em sua estrutura, assumindo grupo espacial Pnma, com uma

temperatura de Néel acima de 600 K, valor mais que suficiente para fornecer um alinha-

mento colinear entre o momento angular orbital e de spin. Especialmente, a ortoferrita

de lantânio LaFeO3 apresenta uma formação pseudo-cúbica onde os parâmetros de rede

são a ≈ b ≈ c/
√

2, com t ≈ 0, 954 [54].

É posśıvel que os sistemas AFeO3, com A sendo uma terra-rara, apresentem

comportamento ferromagnético fraco ”canting”advindo da interação antiferromagnética

com inclinação de aproximadamente 5 ◦ na Fe3+–O–Fe3+(d5–O–d5), ou seja, pela in-

clinação dos octaedros [51]. A LaFeO3 é um material com comportamento antiferro-

magnético do tipo G [55] de estrutura perovskita distorcida ortorrombicamente, com TN

∼ 740 K [56]. A Figura 2.11 mostra a estrutura cristalina da deste material.

Figura 2.11: Estrutura cristalina do LaFeO3, com grupo espacial Pnma; Figura retirada
de Hayes e Grosvenor, 2011[57];

A LaFeO3 já foi produzida por diferentes técnicas de preparação, como por

exemplo o método da combustão [58, 59], do sol-gel [55], o método hidrotérmico [60], e

de precipitação [61], inclusive por reação de estado sólido [56].

Com uma variedade de suas propriedades, a LaFeO3 pode exibir um fraco fer-

romagnetismo [17, 55], originado pela inclinação parcial dos spins de Fe3+. Gaikwad et

al., 2015 [60] observou este efeito nas suas amostras, na curva da magnetização M em

função do campo H, como mostra a Figura 2.12(A). Na Figura 2.12(B) é ilustrado a
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inclinação dos ı́ons de Fe3+ em uma rede bidimensional, o que dá origem ao fraco ferro-

magnetismo na temperatura ambiente. Fujii et al., 2012 [62] mostrou que a LaFeO3 pode

apresentar um fraco ferromagnetismo, com um dubleto nas medidas de Espectroscopia

Mössbauer, para o 57Fe.

Figura 2.12: Estrutura cristalina do LaFeO3, com grupo espacial Pnma; Figura retirada
de Hayes e Grosvenor, 2011[57];

Em aproximadamente 1260 K, uma transição é observada, onde a estrutura

inicialmente ortorrômbica da LaFeO3 passa a ser romboédrica. Sua caracteŕıstica anti-

ferromagnética é atribúıda a interação de super troca na unidade Fe3+–O–Fe3+. Este

material pode ser aplicado em células de combust́ıvel, como catalisador, em sensores

qúımicos, por exemplo, por apresentar caracteŕısticas multiferróicas [60, 62].

Part́ıculas de LaFeO3 com diâmetro menor que 100 nm, podem exibir pro-

priedades fotocataĺıticas além de comportamento superparamagnético adicionado à uma

anomalia na curva de magnetização, e exhange bias em função do tamanho de grão se-

gundo Fujii et al., 2012 [62]. O comportamento de exchange bias também foi verificado

por Ahmadvand et al., 2010 [55], ao qual é atribúıdo um acoplamento de troca entre a

casca ferromagnética e o núcleo antiferromagnético, apresentando gráficos que mostram

a tendência de aumento do campo coercivo, ao passo que o campo de exchange diminui

com o aumento da temperatura.

A Figura 2.13 ilustra a mudança de orientação dos spins, representados por

uma seta apontada para cima (cor vermelha), ou para baixo (cor roxa) mediante aplicação

de campo externo H, na junção de duas zonas ferromagnética e antiferromagnética da

LaFeO3 segundo a perspectiva de Ahmadvand et al., 2010 [55]. Se aplicado H, há uma

tendência dos spins a se orientarem no mesmo sentido do campo externo, porém se H
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Figura 2.13: Ilustração da resistência dos spins à mudança de sentido de H numa junção
de ordenamento ferromagnético e antiferromagnético. Figura adaptada de Ahmadvand et
al., 2010 [55];

é invertido, nem todos os momentos tem anergia para mudar seu sentido, estes são os

spins não reversos, que não contribuem para a histerese do sistema durante o ciclo de

modificação do campo, induzindo a um exchage bias anisotrópico.

2.6 Perovskita do tipo A2E
′E′′X6

Ao longo dos anos, desde a descoberta da perovskita com fórmula qúımica

AEX3, vários estudos foram feitos substituindo os átomos de sua estrutura buscando

novas propriedades. Em grande parte, as particularidades de um material fica responsável

principalmente pelos átomos A e E.

Um caso particular ocorre quando parte dos śıtios em E é ocupado por um

átomo diferente, fazendo com que ele seja ocupado por dois cátions, aqui chamados de E′ e

E′′. Neste caso, estequiometricamente é escrito como AE′yE
′′
1−yX3, onde y é a quantidade de

átomos E′. Uma situação particular de interesse ocorre quando y = 0, 5, fazendo com que

AE′0,5E
′′
0,5X3, onde há a mesma proporção entre E′ e E′′, que pode ser encontrada com outra

notação mais usual na literatura como A2E
′E′′X6. Esses materiais foram introduzidos no

mundo cient́ıfico em 1950 [1], onde a distribuição dos átomos E′ e E′′ pode ser aleatória ou

ordenada. Em casos de ordenamento, a A2E
′E′′X6 é chamada de dupla perovskita (DPr),

a Figura 2.14 mostra algumas possibilidades do arranjo dos octaedros deste sistema, tendo

como base a estrutura da Figura 2.3.
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Figura 2.14: Posśıveis estruturas DPr’s com estequiometria A2E
′E′′X6: tipo rock-salt, em

que a organização é alternada entre E′ e E′′ em (A), do tipo camadas em (B) e em (C)
do tipo colunar. Em (D) o estado desorganizado na A2E

′E′′X6, onde o śıtio E é ocupado
aleatoriamente por E′ e E′′, geralmente considerada somente uma perovskita. Em (E)
estão as legendas usadas e a um octaedro de uma perovskita AEX3;

Obviamente, o controle na substituição do śıtio E é bem complicado. O orde-

namento do tipo camada é comumente usado na produção de filmes. Na preparação de

amostras em pó, o caso mais recorrente é encontrado como um sistema ordenado do tipo

rock-salt, ou como um sistema desorganizado. É posśıvel que haja regiões organizadas e

desordenadas coexistindo simultaneamente, o que poderia produzir regiões ricas em so-

mente um átomo, de um mesmo estado de oxidação, ou seja, a formação de clusters. A

chave para o controle das propriedades da A2E
′E′′X6 é o seu ńıvel organizacional.

O estudo seguirá o caso de DPr’s do tipo rock-salt, que pode ser visto com

mais detalhes da estrutura numa situação ideal na Figura 2.15, nela os átomos E′ e E′′

estão ocupando o śıtio E do octaedro EX6, de forma alternada na A2E
′E′′X6.

Apesar do tipo rock-salt está organizado na DPr A2E
′E′′X6, ainda é posśıvel

algumas imperfeições estarem presentes em sua estrutura. A Figura 2.16 mostra duas

formas de desordens, a do tipo substitucional em (A), em que o octaedro D está atualmente

ocupado por átomos não esperados em uma estrutura organizada, ocasionando a formação

de clusters ricos em E′, ou em E′′, estes defeitos pontuais são de certa forma esperados
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Figura 2.15: Ilustração de uma estrutura ideal de uma DPr de fórmula qúımica A2E
′E′′X6.

Adaptado de Qian et al., 2013 [63];

devido a configuração de entropia, e a do tipo contorno de anti-śıtio, determinado pela

linha de interface, que separada dois domı́nios completamente ordenamentos como um

espelho, e é derivada do acúmulo de defeitos substitucionais em um local, gerando uma

periodicidade mas em ordem reversa [1].

Figura 2.16: Desordens na DPr com estequiometria A2E
′E′′X6 do tipo (A) substitucional

representado pelo defeito D, indicando a formação de clusters e (B) contorno de anti-śıtio,
onde a interface divide duas zonas organizadas;

O fator de amortecimento t, dado pela Equação 2.1 para perovskitas comuns,

sofre uma alteração no caso de sistemas considerados DPr [15], neste caso, representado

por tDPr e escrito como
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tDPr =
rA + rX√

2(〈rE〉+ rX)
, (2.2)

onde 〈rE〉 = (rE′ + rE′′)/2, considerado raio médio entre os átomos intermediários no

śıtio E. Diretamente relacionada a formação da DPr, o fator tDPr pode indicar o tipo

de estrutura adotada, por exemplo, a hexagonal é indicado nos casos em que t > 1, 05,

se 1, 05 > tDPr > 1, 00 a DPr é cúbica com espaço de grupo Fm3m, quando 1, 00 >

tDPr > 0, 97 ela é considerada tetragonal com espaço de grupo I4/m, por conseguinte,

nas situações que tDPr < 0, 97, a DPr torna-se ortorrômbica ou monocĺınica [15].

Vale ressaltar que obter a estequiometria A2E
′E′′X6 não garante a formação da

estrutura dupla perovskita, e para isso são necessário medidas, como por exemplo as de

difratograma de raios X, que confirmem realmente a qual estrutura cristalina a amostra

apresenta. Inclusive, o raio iônico no śıtio E e o seu grau de ordenamento, bem como

instabilidades eletrônicas, e a forma de ligação, e as condições de śıntese também são

fatores que podem modificar a estrutura cristalina [1, 6].

Assim como uma perovskita comum, a DPr apresenta muitas propriedades

diferentes, obviamente a depender de seus átomos integrantes, porém, no caso da DPr, o

próprio ńıvel organizacional é um dos fatores decisivos nos posśıveis comportamentos que

poderão ser apresentados.

Dois casos particulares de DPr chamam a atenção devido aos valores da tem-

peratura de Curie, e ao forte fenômeno de acoplamento elétrico-magnético, a La2CoMnO6

[64] e a La2NiMnO6 [65]. Estas DPr’s, com ordenamento rock salt, apresentam estrutura

monocĺınica, com grupo espacial P21/n. O ordenamento dos ı́ons magnéticos no śıtio E

afetam o acoplamento spin-fônon, temperaturas cŕıticas de fases magnéticas condutivi-

dade elétrica e constante dielétrica [64]. A Figura 2.17 mostra os difratogramas obtidos

para estas amostras e suas respectivas referências. Apesar das semelhanças entre os ı́ons

de Ni, Co e Fe, a La2FeMnO6 é apontada com arranjo ortorrômbico [8, 7].

24



Tese de L. L. L. Sousa, UFRN Caṕıtulo 2

Figura 2.17: Difratogramas das amostras La2CoMnO6, em (A), preparada pelo método de
Pechini, retirada de Silva et al., 2015 [64] e La2NiMnO6, em (B), preparada pelo método
do sol-gel, retirada de Chandrasekhar et al., 2012 [65];

2.6.1 O sistema La2FeMnO6

O La2FeMnO6 (LFMO) de forma idealizada é composto pelo entrelaçamento

das sub-redes da LaFeO3 e LaMnO3, o que gera uma estrutura DPr, é posśıvel ser en-

contrado na literatura como LaFe0,5Mn0,5O3. Experimentalmente, a LFMO tem compor-

tamento que ainda causa discussões na comunidade cient́ıfica. Porém, dependendo da

configuração eletrônica e do estado de oxidação do Fe e do Mn, a LFMO pode apresentar

comportamentos do tipo AFM, FM ou FiM. Analisando mais profundamente, o grau de

ordenamento pode adicionar estados de frustração em seus spins, gerando um estado tipo

vidro-de-spins [30, 12].

Ueda et al., 2001 [12] observou ferromagnetismo na LFMO, além de produzir

uma rede artificial do LaMnO3-LaFeO3, onde o ordenamento dos ı́ons de Mn e Fe altera

drasticamente as propriedades magnéticas; De outra forma, Joly et al. [13] afirma que
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nenhum ferromagnetismo é encontrado na LFMO. Já Zhou et al., 2006 [11] reportou

experimentalmente que a amostra exibe fase antiferromagnética. Qian et al., 2013 [63]

fez um estudo teórico sobre a LFMO, no qual seus resultados indicam comportamento

ferromagnético em temperatura ambiente, e que a tensão sobre a estrutura pode induzir

uma transição de fase eletrônica para semi-metal.

Segundo modelos teóricos, pode prevê que uma interação de super-troca Fe3+–

O–Mn3+, simplificada pelo acoplamento dos ı́ons metálicos d5–d4, pode gerar um ferri-

magnetismo segundo a regra de Goodenough–Kanamori [51, 66], como mostra a Figura

2.18.

Figura 2.18: Ordenamento dos spins dos ı́ons na interação d5–d4 nos śıtios dos octaedros,
com ângulo de ligação de 180◦. Adaptado de Dionne, 2009 [51];

O uso dos átomos de Fe e Mn é conveniente devido ao fato de que eles podem

ser considerados de mesmo raio iônico, porém, com momentos magnéticos diferentes equi-

valentes a 5/2 e 2 para o Fe3+ e Mn3+, respectivamente [10]. Sua estrutura, muitas vezes

apontada como ortorrômbica, pode ser exemplificada pela Figura 2.15 onde E′ = Fe e E′′

= Mn, porém com uma distorção, semelhante as estruturas cristalinas do LaFeO3 e do

LaMnO3.

Alguns trabalhos mantém suas discussões da LFMO com estrutura ortorrômbica

e grupo espacial Pnma, como De Lima et al., 2009 [10], e Qian et al., 2013 [63] para

mostrar que a LFMO pode apresentar comportamento ferromagnético em temperatura

ambiente. Outrora a LFMO foi apontado com Pbnm, é o caso do trabalho de Palakkal

et al., 2015 [8]. Sedykh et al., 2009 [9] faz um estudo sobre as diferentes estruturas da

LaFexMn1−xO3, com x variando entre 0,015 e 0,500. A estrutura ortorrômbica com grupo

espacial Pnma é mostrada na Figura 2.19.

Zhou et al., 2006 [11], produziu amostras pelo método a base de nitratos e
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Figura 2.19: Estrutura cristalina da LFMO, onde os octaedros de centro Mn e Fe estão
em marrom e roxo, respectivamente. Figura retirada de Qian et al., 2013 [63];

glicina, com várias concentrações x na LaFexMn1−xO3, onde foi observada a formação

de estrutura ortorrômbica para x ≥ 0, 5, a romboédrica para x ≤ 0, 4 com excesso de

oxigênio, ou na presença de vacâncias.

O fato de que os raios iônicos do Fe3+ e do Mn3+ sejam aproximadamente

equivalentes a 0,645 Å, evita distorções no śıtio E, maximizando as chances de detecção

das alterações no comportamento magnético [10]. Toda caracteŕıstica apresentada pela

LFMO depende fortemente das condições de preparação e do ordenamento de seus átomos,

o que dificulta entender o seu real comportamento [31].

A aleatoriedade na estrutura da LFMO, pode produzir aglomerado ricos em

Mn e/ou em Fe com diferentes tamanhos, gerando assim, comportamentos do tipo fer-

romagnético, ou antiferromagnético, enquanto que uma distribuição mais uniforme dimi-

nuiria estes efeitos [67].

A LFMO foi produzida por reação qúımica por Thakur et al., 2006 [68], no

qual seus resultados de magnetização DC, a um campo de 5 mT , indicou uma fase de

congelamento dos spins entre 20 e 255 K. Ueda et al., 2001 [12] produziu filmes com

temperatura de Curie de 380 K.

Palakkal et al., 2015 [8] produziu a LFMO pelo método de Pechini, obtendo

uma estrutura ortorrômbica, com grupo espacial Pbnm, medidas de XPS, espectroscopia

de raios X foto-eletrônicos, confirmaram os estados de oxidação dados por Fe3+ e Mn3+.

Através das medidas de magnetização em função da temperatura, M × T , pela curva

dM/dT versus T , uma transição indicada por um mı́nimo nesta curva em T = 60 K, que
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segundo os autores, é atribúıda a uma transição de fase do tipo vidro-de-spins, além de

outra transição em aproximadamente 425 K. Medidas de calor espećıfico na faixa 10−150

K não apontaram transições, no qual um ajuste do tipo polinomial é feito na faixa reduzida

10−50 K, com expoentes ı́mpares de grau 7. Medidas de susceptibilidade indicaram um

ferromagnetismo de curto alcance além da fase de Griffiths em 570 K, nesta temperatura

a LFMO torna-se totalmente paramagnética.

Em outro trabalho, Palakkal et al., 2018 [69], com LFMO preparada pelo

método da combustão, as medidas de calor espećıfico apontaram uma descontinuidade em

133 K associada a localização de carga, pelas presenças dos ı́ons Mn4+ e Fe2+. Medidas

de susceptibilidade indicam a presença de vidro-de-spins.

Todas essas informações aparentemente controversas tornam a LFMO alvo de

pesquisas constantes. Entender seu comportamento é a motivação de muitos cientistas

que, acima de tudo, buscam produzir este sistema totalmente ordenado.
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CAṔITULO 3

MAGNETISMO E CALOR ESPECÍFICO

Neste caṕıtulo serão apresentados os conceitos f́ısicos que servirão de base

para o entendimento dos comportamentos do sistema estudado. Serão introduzidas as

definições usuais no magnetismo e, ainda, alguns modelos de calor espećıficos serão dis-

cutidos na tentativa de melhor descrever o sistema estudado.

3.1 Introdução ao magnetismo

O campo magnético ~B é uma grandeza vetorial associada a cada ponto no

espaço criada pelo movimento dos portadores de carga, ou seja, por uma corrente elétrica

i, ou por uma caracteŕıstica intŕınseca do material, que é o caso de ı́mãs permanentes.

Ele pode ser representado por linhas de campo, e neste caso, ~B é tangente ao ponto

constituinte desta linha [70]. A Figura 3.1 ilustra duas imagens de campos magnéticos

criados por essas situações.

Figura 3.1: Em (A) é mostrado uma ilustração de duas linhas de campos produzida por
uma corrente i; Em (B) é ilustrado as linhas de campos magnéticos quando dois ı́mãs com
polos reversos estão próximos;
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Na Figura 3.1(A), uma corrente i, na direção ı̂, percorre um fio, onde a mesma

gera um campo magnético ao seu redor. Nas posições ~r1 e ~r2, sendo |~r2| > |~r1|, são gerados

os campos ~B1 e ~B2 com | ~B2| < | ~B1|. A interação entre os polos opostos de dois ı́mãs é

ilustrado na Figura 3.1(B), no qual as linhas de campos magnético brotam do polo norte

(N) e chegam ao sul (S). Se os polos são diferentes, estes irão se atrair, caso contrário,

irão se repelir.

Supondo uma corrente i que percorre uma espira circular, o momento de dipolo

magnético (~µ), definido como ~µ = i(πr2)Â, onde r é o raio da espira e o ~A = (πr2)Â é

o vetor área da espira. Como mostrado na Figura 3.2(A), observe que ~µ terá sempre a

mesma direção de ~A. Se a espira é inserida num campo magnético externo, ( ~Bext), o

momento de dipolo ~µ tende a se alinhar com ~Bext, desta forma existe um torque associado

a este efeito, dado por ~τ = ~µ × ~Bext, a Figura 3.2(B) mostra uma exemplificação da

possibilidade de rotação do ~µ.

Figura 3.2: Em (A) é mostrado o vetor momento magnético ~µ, na direção do vetor área
Â, criado por uma corrente i em uma espira circular; Em (B), esta espira é imersa em

um campo magnético externo ~Bext, em que θ é o ângulo entre ~Bext e ~µ, fazendo com que
haja uma rotação em ~µ;

Desse modo, existe uma energia definida como Umag associada à direção dos

vetores ~µ e ~Bext, com ângulo θ entre eles, e dada por [71, 72]

Umag = −~µ · ~Bext = − |~µ|
∣∣∣ ~Bext

∣∣∣ cos θ . (3.1)

Se cada elétron constituinte de um material tiver spins bem definidos, em

movimento cont́ınuo, isso faz com que cada elétron produza um campo magnético, ou

seja, estes se tornam pequenos ı́mãs. Os movimentos de translação e rotação geram

momentos de dipolos magnéticos do tipo orbital (~µorb) e de spin (~µs), respectivamente.

Assim, o momento total magnético é definido pela soma destas duas parcelas [70, 71, 72].
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Para melhor discutir sobre os momentos de dipolos total de um sistema, então

é mais apropriado definir o vetor magnetização ~M por unidade de volume V como ~M =∑
~µi/V , onde µi é o momento magnético por spin. É posśıvel escrever ~M = Mm̂, onde

m̂ é a direção de magnetização do sistema e M é o módulo da magnetização resultante

do material, assim, M é um parâmetro de fácil acesso no laboratório e está relacionado

diretamente ao campo magnético.

O campo magnético ~B de um sistema, depois de definido ~M , deve ser rescrito

como a soma do campo devido a magnetização, ~Bm, somado ao campo na ausência do

objeto magnetizado ( ~B0), ou seja, ~B = ~Bm + ~B0. Nesta perspectiva, ~Bm é proporcional a

~M , logo, ~Bm = µ0
~M , onde µ0 é a permeabilidade magnética. O ~B0 é o campo responsável

por realmente magnetizar o sistema, assim, é definido o campo magnetizante H, sendo

~B0 = µ0
~H. Finalmente, é posśıvel escrever o campo magnetizante no SI como [70, 71, 72]

~H =
1

µ0

~B − ~M . (3.2)

Uma medida que apresenta informações importantes de como um sistema se

comporta quando submetido a um campo magnético externo, é dada com a curva M×H,

chamada de curva de magnetização [73]. Outro parâmetro importante, envolvendo estas

duas grandezas, é definido como suscetibilidade magnética [72], χ = M/H, ou advinda da

forma vetorial ~M = χ ~H. Ela mede diretamente a capacidade que um sistema tem de se

magnetizar na presença de um campo magnetizante, ainda podendo ser escrita na forma

diferencial como [70]

χ =

(
∂M

∂H

)
. (3.3)

Em seções posteriores, a medida de χ se destaca na caracterização de fases magnéticas,

elas são uma resposta de ordenamento dos momentos, quando o sistema de estudo é sub-

metido em um campo magnético externo. Desta forma, para cada tipo de ordenamento,

a susceptibilidade apresenta um comportamento diferente.

3.2 Ordenamento magnético coletivo

Apesar dos elétrons da matéria apresentarem momentos magnéticos resultante

da soma dos momento orbital e de spin, os materiais, geralmente, apresentam magne-
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tização resultante nula, devido às desordens nas direções de ~µ. Cada material possui uma

caracteŕıstica magnética que define seu comportamento coletivo, isso provém diretamente

de um ordenamento em conjunto dos momentos ocasionado pela resposta a presença de

~H, ou pela variação de um parâmetro espećıfico, como por exemplo, a temperatura. Uma

vez, coletivamente ordenados em uma direção especifica, este material é dito magneti-

zado. De maneira simplificada, a partir do estado de magnetização dos materiais, eles

podem ser classificados como diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos ou antifer-

romagnéticos, que serão discutidas a seguir.

A - Diamagnetismo

Diamagnetismo é a resposta magnética contrária ao campo magnético ex-

terno ~H, devido a uma alteração no momento orbital dos elétrons, gerando uma resposta

magnética oposta a ~H [27, 72]. Estes materiais não apresentam dipolos magnéticos per-

manentes. Este tipo de comportamento tem origem na distribuição eletrônica e na lei

de Lenz. Por outro lado, esta magnetização tem baixa intensidade, caracteŕıstica dos

materiais DIA e, como consequência, os valores de χ são negativos e constantes da ordem

de ∼ 10−6 [70].

A mecânica quântica prevê a existência do diamagnetismo. Admitindo que

exista um átomo com todas as camadas eletrônicas preenchidas, onde cada elétron i é

localizado pelo seu vetor posição ~ri, em presença de um campo ~B = Bẑ, o hamiltoniano

Ĥ é dado por [27]

Ĥ =
e2

8me

Z∑
i=1

( ~B × ~ri)2 =
e2

8me

Z∑
i=1

B2(x2i + y2i ) , (3.4)

onde Z é o número de elétrons com massa me e carga e. Assim, segundo a teoria de

perturbação de primeira ordem [72], a correção na energia de mais baixo ńıvel, usando

simetria esférica onde 〈x2i 〉 = 〈y2i 〉 = (1/3) 〈r2i 〉 = (1/3) 〈0| r2i |0〉 é dado por

∆E0 =
e2B2

8me

Z∑
i=1

〈0| (x2i + y2i ) |0〉 =
e2B2

12me

Z∑
i=1

〈0| r2i |0〉 . (3.5)

A magnetização M , usando a energia livre de Helmholtz, é dada como

M = −N
V

(
∂∆E0

∂B

)
T,V

= −NBe
2

6V me

Z∑
i=1

〈
r2i
〉
, (3.6)
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sendo a susceptibilidade diamagnética equivalente a χ = M/H ≈ µ0M/B, admitindo a

situação em que χ� 1, então, usando a Equação 3.6, é posśıvel escrever a susceptibilidade

magnética como

χ = −Nµ0e
2

6V me

Z∑
i=1

〈
r2i
〉
. (3.7)

O resultado encontrado na Equação 3.7 leva somente em consideração a pri-

meira ordem na teoria de pertubação, à medida que é aumentada a temperatura a partir

do zero absoluto, outros ńıveis de energia acima do ńıvel mais baixo posśıvel tornam-se

mais importantes, porém com efeitos irrelevantes no valor de χ, que geralmente são inde-

pendentes da temperatura. São exemplos de materiais diamagnéticos [27]: quartzo (SiO4),

cloreto de sódio (NaCl), cobre (Cu), prata (Ag), chumbo (Pb), dentre outros [27, 72].

B - Paramagnetismo

Um outro tipo de resposta magnética é dada por um material em que seus mo-

mentos magnéticos estão alinhados aleatoriamente, quando aplicado um campo magnético

externo ~H, há um alinhamento paralelo entre ~H e a magnetização induzida ~M , fazendo

com que χ > 0. Tal material é dito ser paramagnético. A Figura 3.3 ilustra este tipo de

comportamento, onde as setas indicam a direção do momento magnético, em uma rede

bidimensional.

Figura 3.3: Em (A) é mostrado um sistema bidimensional desmagnetizado na ausência de

campo; Na (B), quando aplicado um campo externo ~H, os momentos tendem a alinhar-se

na direção ~H, produzindo uma magnetização ~M ;

Na Figura 3.3(A), os momentos estão alinhados aleatoriamente, em campo

nulo, em (B), os momentos tendem a alinhar-se ao campo externo, na direção paralela a

~H. Na verdade não obrigatoriamente todos os momentos tendem a direcionar-se, porém
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a maioria comporta-se como tal, essa ação é proporcional ao campo externo aplicado.

A susceptibilidade de um estado PM pode ser calculada usando mecânica es-

tat́ıstica [72, 74], através do cálculo do valor médio da magnetização 〈m〉 dado por

〈m〉 =

∑
imiexp(−εi/kBT )∑
i exp(−εi/kBT )

≡ m0 tanh(m0x) , (3.8)

onde mi é a magnetização do i-ésimo átomo, dado por mi = gµBJi/h̄, em que µB é o

magneton de Bohr, Ji é o momento angular total e semi-inteiro, g é o fator de Landé e h̄

é a constante de Planck, εi é energia Zeeman associada ao mi, dada por εi = −µ0 ~mi· ~H e

kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, com x = µ0H/kB T e m0 = gµ0J/h̄,

assume-se que ~H = Hẑ.

A susceptibilidade χ para n part́ıculas magnéticas constituintes de um sistema

PM é dada por χ = n 〈m〉 /H que, para baixos campos onde tanh(x) ≈ x, é escrita como

χ =
nµ0g

2µ2
BJ

2

h̄2kBT
. (3.9)

A Equação 3.9 aponta que a susceptibilidade é inversamente proporcional a T . Esta

dependência é conhecida como a lei de Curie, de forma geral χ = C/T [27, 72, 71].

C - Ferromagnetismo

De forma geral, materiais com o comportamento ferromagnético apresentam

magnetização mesmo na ausência de campo externo. Ele existe devido ao alinhamento dos

momentos magnéticos localizados sobre os átomos da rede cristalina. O primeiro a trazer

uma descrição mais detalhada foi P. Weiss, no ińıcio do século XX, onde a existência deste

comportamento foi atribúıda a um campo efetivo, chamado de campo molecular [75].

No modelo de Weiss [70], se um campo magnético ~B for aplicado a um ma-

terial do tipo FM, a hamiltoniana pode ser escrita como a soma da energia de troca de

Heisenberg e a energia Zeeman, dada por

H = −
∑
i,j

Jij ~Si · ~Sj + gµB
∑
j

~Sj · ~B , (3.10)

onde Jij é a constante de troca entre as part́ıculas i e j (i, j = 1, 2), esta constante ganha

maior significado na discussão da Seção 3.2.2, que no caso FM assume valor positivo, ~Si
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é operador de spin da part́ıcula i, g é o fator de Landé, µB é o magneton de Bohr. A

Equação 3.10 pode ser reescrita como

H = gµB
∑
j

~Sj ·
(
~BCM + ~B

)
, (3.11)

para o caso em que o campo molecular ~BCM é definido como ~BCM = − (2/gµB)
∑
j Jij ~Sj,

onde o fator 2 foi colocado de propósito pera levar em conta a permuta de i e j. Ele

atuará sobre o alinhamento nos momentos magnéticos vizinhos, onde a interação de troca

é positiva, então, é apropriado admitir que ~BCM seja proporcional à magnetização ~M do

sistema, então, ~BCM = λ ~M , com λ sendo uma constante e positiva, consequente do caso

FM, em que ~BCM tem a mesma direção de ~M .

Em baixas temperaturas o ordenamento ferromagnético é espontâneo, por ou-

tro lado, à medida que é aumentada a energia térmica, este efeito é destrúıdo a uma

determinada temperatura cŕıtica, caracteŕıstica de cada sistema. No modelo proposto

por Weiss, a magnetização é dependente da função de Brillouin BJ(Jx), assim [27, 71]

M = MSBJ(y) com y = gµBJ(B + λM)/(kBT ) . (3.12)

Onde MS é a magnetização de saturação. A Equação 3.12 apresenta M como função do

próprio M , não sendo posśıvel de maneira direta a separação da variável M , para isso

a Figura 3.4 mostra uma análise gráfica, para apresentar soluções da Equação 3.12, em

diferentes faixas de temperatura, onde fez-se B = 0, por simplicidade.

Figura 3.4: Razão M/MS em função de y, usando a Equação 3.12, para várias faixas de
temperatura T ;
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A curva da primeira parte na Equação 3.12, onde M ∝ BJ(y), é feita na Figura

3.4, em adição as retas reproduzidas neste gráfico vêm da parte final da Equação 3.12, no

caso em que B = 0, em que M = (kBT/gµBJλ)y, para cada temperatura T . As soluções

que são compat́ıveis com as duas partes é então determinada pelo ponto (ou pontos)

em que os comportamentos se cruzam. Duas faixas de temperaturas são determinantes,

delimitada pela temperatura cŕıtica TC . Para T > TC , a função linear em y e a BJ(y)

tocam-se somente na origem, ou seja, M = 0 e y = 0, apresentando comportamento

similar ao paramagnetismo.

De outro modo, nas regiões em que T < TC existem soluções além da solução

trivial. Isso mostra que o ordenamento magnético das part́ıculas, mesmo com B = 0, é

favorecido pela diminuição de T , ou seja, uma magnetização espontânea, principal carac-

teŕıstica dos materiais ferromagnéticos. A Figura 3.5 mostra as regiões térmicas acima e

abaixo de TC das part́ıculas magnéticas num sistema FM, na ausência de campo externo.

Figura 3.5: Em (A) as part́ıculas magnéticas apresentam ordenamento aleatório para
T > TC ; Diminuindo a temperatura a começar de TC , um ordenamento magnético é
obtido, como mostrado em (B);

A temperatura cŕıtica TC que divide as regiões entre o estado ordenado FM

e PM, nos materiais ferromagnéticos é chamada de temperatura de Curie. Usando a

aproximação da função de Brillouin1 é posśıvel mostrar que a solução da Equação 3.12,

quando T = TC , pode ser escrita como [27]

TC =
gµB (J + 1)λMS

3kB
. (3.13)

Se aplicado um campo magnético de baixa intensidade a um sistema de com-

portamento ferromagneticamente, na faixa em que T > TC , que é a região paramagnética,

1Para casos em que Jx ≈ 0, é válido a aproximação da função de Brillouin dada por BJ(Jx) ≈
[(J + 1)/J ]Jx/3;
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é posśıvel escrever a magnetização como

M

MS

≈ TC
λMS

(
B + λM

T

)
, (3.14)

usando o fato de TC ser escrito conforme a Equação 3.13 e a aproximação da função de

Brillouin. Separando as variáveis M e T , é posśıveis reescrever a Equação 3.14 como

[27, 70]

M

B
≈ TC

λ

(
1− TC

T

)−1
, (3.15)

dáı é definida a susceptibilidade χ = H/B = µ0M/B, onde é mostrada que há uma

dependência seguindo a lei de Curie-Weiss, ou seja, χ ∝ (T − TC)−1. As curvas de

susceptibilidade e seu inverso num sistema que se torna FM é mostrado na Figura 3.6.

Figura 3.6: Susceptibilidade χ e o inverso da susceptibilidade χ−1 em função da tem-
peratura para um sistema que vem de um estado paramagnético (PM) e torna-se ferro-
magnético (FM) em TC ;

O efeito do campo magnético em função da temperatura é apresentado na Fi-

gura 3.7, na ausência e na presença do campo magnético B, para os valores B3 > B2 > B1

[27]. Abaixo de TC o sistema torna-se ferromagnético na ausência de campo externo, acima

de TC , todos os momentos estão em direções aleatórias, resultando numa magnetização

ĺıquida nula. Na presença de campo magnético externo, uma maior quantidade de mo-

mentos magnéticos se alinham na direção com o campo, assim, o aumento de B gera um

acréscimo em M . Em T = TC , para campos externos de baixa intensidade M ∝ B1/3 [27].

Exemplos de sistemas com comportamento ferromagnéticos [27, 70, 71]: Fe

(ferro) com TC = 1043 K, Ni (ńıquel) com TC = 627 K e Cu (cobalto) com TC = 1388
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Figura 3.7: Ilustração da razão M/MS em função de T , para diversos campos magnéticos
B. Com B = 0, M equivale a zero em TC . Quanto maior B (B3 > B2 > B1), maior será
a parcela de momentos magnéticos alinhados ao campo. Figura adaptada de Blundell,
2001 [27];

K, e algumas ligas metálicas com base nestes três elementos em sua estrutura, dentre

outras. Alguns ı́mãs usam terras raras por apresentam comportamento ferromagnéticos

extraordinários.

D - Antiferromagnetismo

Para um material cristalino, quando o ordenamento dos momentos magnéticos

apresentarem uma mesma direção e as sub-redes vizinhas apontarem em sentidos inversos,

este comportamento é dito ser antiferromagnético, sendo assim, a constante de interação

de troca J para os materiais antiferromagnéticos é negativa [27, 70]. Desta forma, a

magnetização total de um material AFM é nula. Com o aumento da temperatura este

alinhamento tornar-se paramagnético, isso ocorre na chamada temperatura de Néel (TN),

que é um parâmetro de caracterização dos materiais [71]. A Figura 3.8 mostra alguns

arranjos antiferromagnéticos.

As diferentes possibilidades de formação das sub-redes, vistas na Figura 3.8,

trazem uma perspectiva diferenciada em relação ao antiferromagnetismo entre os primeiros

vizinhos. Vale ressaltar que a mudança de estrutura cristalina é um fator determinante

a somar a orientação dos spins. São exemplos de materiais antiferromagnéticos [27, 72]:

fluoreto de manganês (MnF2), cromo (Cr), óxido de ńıquel II (NiO), entre outros.

Em perovskitas com estrutura cristalina do tipo cúbica, com comportamento

antiferromagnético, o ordenamento de maior ocorrência é o do tipo G, como mostrado
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Figura 3.8: Alguns arranjos antiferromagnéticos em redes cúbicas: tipo A em (A), tipo C
em (B), tipo E em (C) e o tipo G em (D); Ocorrências em estruturas de corpo centrado
em (E), (F) e (G), assumindo dois estados do spin (paralelo e antiparalelo). Adaptada
de Blundell, 2001 [27];

na Figura 3.8(D), onde a interação de super-troca2 pelos átomos de oxigênio forçam

os primeiros vizinhos magnéticos a se alinharem antiparalelamente [72]. A Figura 3.9

apresenta um sistema bidimensional antiferromagnética, formada pelo entrelaçamento

das sub-redes 1 e 2.

Figura 3.9: Sistema antiferromagnético com rede cristalina bidimensional dividida em
duas sub-redes;

As análises a seguir podem ser vistas em literaturas especializadas do magne-

tismo, como por exemplo o Blundell, 2001 [27], ou em Coey, 2010 [72]. Assumindo que o

campo magnético de uma sub-rede é proporcional a magnetização da outra, sendo a mag-

netização da sub-rede i (com i = 1, 2) dada por ~Mi, é posśıvel mostrar que ~M1 = − ~M2.

Desta forma, os campos moleculares atuando sobre cada sub-rede 1 e 2 são dados por, ~H1

e ~H2, respectivamente, que podem ser escritos como

2Posteriormente será explicado em maiores detalhes o significado desta expressão;
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~H1 = α11
~M1 + α12

~M2 + ~H e (3.16)

~H2 = α21
~M1 + α22

~M2 + ~H , (3.17)

onde αij (i, j = 1, 2) são constantes que representam o acoplamento entre as sub-redes(α11 =

α22 e α12 = α21), ~H é o campo externo, se ~H = 0 a magnetização total dada por

~M = ~M1 + ~M2 é equivalente a zero. No regime antiferromagnético, com T < TN , os

~M1 e ~M2 são representados pela função de Brillouin BJ(xi) como

Mi = Mi0BJ(xi) , (3.18)

onde i = 1, 2, M10 = −M20 = (n/2)m0, neste caso n é o número de ı́ons magnéticos por

unidade de volume, assim cada sub-rede contribui com metade do total deste número, m0

é a magnitude do momento magnético, xi = µ0m0 |Hi| /kBT , onde µ0 é a permeabilidade

magnética no vácuo, kB é a constante de Boltzmann e T é a temperatura.

Um sistema antiferromagnético ao tornar-se paramagnético, na região em que

T > TN , onde Mi = χHi, tem como comportamento χ = C ′/T =
[
µ0(n/2)m2

eff/3kB
]
/T .

Assim, usando as Equações 3.16 e 3.17, tem-se

~M1 =
C ′

T

[
α11

~M1 + α12
~M2 + ~H

]
e (3.19)

~M2 =
C ′

T

[
α21

~M1 + α22
~M2 + ~H

]
. (3.20)

No estado paramagnético, ~M deve ser nulo para ~H = 0, então o determinante dos coefi-

cientes de ~M1 e ~M2, das Equações 3.19 e 3.20, deve ser equivalente a zero, e desta forma

é posśıvel estipular a temperatura de Néel (TN) do sistema de estudo, advinda desta

argumentação, sendo escrito como [71]

TN = C ′(|α11|+ |α12|) . (3.21)

A susceptibilidade acima de TN é dada por χ = (M1 + M2)/H que, corrobo-

rando com as Equações 3.19 e 3.20, pode ser escrita como

χ =
2C ′

T − C ′(α11 − α12)
, (3.22)
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que é a forma da lei de Curie-Weiss do paramagnetismo, com C = C ′ e a temperatura

de Curie dada por θ = −C ′(α11 − α12). A Figura 3.10 mostra a curva do inverso da

susceptibilidade (χ−1) em função da temperatura T de um sistema com comportamento

antiferromagnético para T < TN e PM em T > TN .

Figura 3.10: Inverso da susceptibilidade (χ−1) em função da temperatura T para um
sistema paramagnético (PM), com transição em TN para o estado antiferromagnético
(AFM), quando é diminúıdo T . Adaptada de Blundell, 2001 [27];

O uso do artif́ıcio χ−1×T é importante na determinação da fase paramagnética,

pois a mesma tem um comportamento linear nesta faixa, e através da extrapolação é

posśıvel mensurar o valor de θ.

E - Ferrimagnetismo

O comportamento antiferromagnético admite que a magnetização das subredes

anti-paralelas sejam iguais
∣∣∣ ~M1

∣∣∣ =
∣∣∣ ~M2

∣∣∣, porém quando há uma diferença entre os momen-

tos magnéticos das sub-redes, ou seja,
∣∣∣ ~M1

∣∣∣ 6= ∣∣∣ ~M2

∣∣∣, o sistema é dito ser ferrimagnético

[70, 71], resultando numa magnetização resultante diferente de zero para ~H = 0. A Figura

3.9 ilustra um sistema ferrimagnético onde a sub-rede 1 apresenta magnetização maior

que a sub-rede 2, indicado pelo tamanho da seta usada como demonstrativo do momento

magnético.

As Equações 3.16 e 3.17 são válidas para o ferrimagnetismo, porém com ~M1 6=
~M2 e α11 6= α22, e ainda o α22 é negativo. Vale ressaltar que não há a obrigatoriedade das

constantes αij (i, j = 1, 2) sejam necessariamente valores que indicam a interação entre as

sub-redes. Para cada uma das sub-redes, a magnetização é dada pela função de Brillouin,

como na Equação 3.18 [27, 72].
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Figura 3.11: Sistema ferrimagnético (FiM) com rede cristalina bidimensional dividida em
duas sub-redes;

Para campo externo nulo, as sub-redes tem magnetização nula em Tc, chamada

de temperatura de Néel ferrimagnético. Em alguns casos, é posśıvel que em temperaturas

abaixo de Tc haja uma situação em que pontualmente a magnetização resultante M seja

nula, mantendo as sub-redes ainda magnetizadas. A ilustração do comportamento da

magnetização M em função da temperatura T para duas sub-redes, em duas situações,

são mostradas nas Figuras 3.12(A) e (B), na ausência de campo externo.

Figura 3.12: Ilustração da magnetização da sub-rede 1, M1, da sub-rede 2, M2 e da
magnetização resultante M = M1 + M2 nas situações em que: (A) |α12| � |α11| e |α22|;
(B)|α22| � |α12| e |α11|; Tcp é a temperatura de compensação e Tc é a temperatura de
Néel FiM. Adaptada de Blundell, 2001 [27];

Para T > Tc, região paramagnética, tem-se que ~Mi = χi ~Hi, no caso a sus-

ceptibilidade é dada por χi = C
′
i/T , com C

′
i = µ0nim

2
eff/3kB, onde ni assume o valor

equivalente a quantidade de átomos por unidade de volume da sub-rede i (i = 1, 2). As

magnetizações das sub-redes são equivalentes as Equações 3.19 e 3.20, com a correção das

constantes de cada equação, que são diferentes entre si, dáı [27, 70]

~M1 =
C ′1
T

[
α11

~M1 + α12
~M2 + ~H

]
e (3.23)
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~M2 =
C ′2
T

[
α21

~M1 + α22
~M2 + ~H

]
. (3.24)

Lembrando que α21 = α12. Mais uma vez, no estado paramagnético, a magnetização

espontânea das sub-redes devem ser equivalentes a zero, em campo nulo, e desta forma,

o determinante com base nos coeficientes equivalem a zero, então,

[(C ′1/T )α11 − 1] [(C ′2/T )α22 − 1]−
(
C ′1C

′
2/T

2
)
n2
12 = 0 , (3.25)

que admite um valor de temperatura único de transição, para que haja um limiar entre

os estados ordenado e desordenado, equivalente a Tc, solução da Equação 3.25, assim

Tc =
1

2

[
(C ′1α11 + C ′2α22) +

√
(C ′1α11 − C ′2α22)

2 + 4C ′1C
′
2α

2
12

]
. (3.26)

Na região paramagnética, consequentemente, na faixa de temperatura em que

T > Tc, usando o fato de que as magnetizações são dadas pelas Equações 3.23 e 3.24, a

susceptibilidade χ é escrita como [27]

1

χ
=

T − θ
C ′1 + C ′2

− Cred
T − θ′

, (3.27)

que no caso a constante reduzida Cred, θ e θ′ são dados, respectivamente, por

Cred =

(
C ′1C

′
2n

2
12

C ′1 + C ′2

)
[C ′1 (1 + α11)− C ′2 (1 + α22)]

2
, (3.28)

θ =

(
C ′1C

′
2n12

C ′1 + C ′2

)[
α11

C ′1
C ′2
− α22

C ′2
C ′1
− 2

]
e (3.29)

θ′ =

(
C ′1C

′
2n12

C ′1 + C ′2

)
[α11 + α22 + 2] . (3.30)

Para altos valores de temperatura (T � Tc) a parcela Cred/(T − θ′) ≈ 0 na Equação 3.27,

e consequentemente, a χ na região paramagnética pode ser representada pela Figura 3.13.

Grande parte dos materiais com comportamento FiM não permite condução

eletrônica, ou seja, são isolantes [70]. Alguns ferrimagnetos metálicos desenvolvem cor-

rentes de Foucault, quando aplicado campos magnéticos alternados, por isso, este tipo de

material torna-se adequado para aplicações em hipertermia.

Contudo, uma sáıda é o uso de excitações magnéticas em alta frequência. Os

43



Tese de L. L. L. Sousa, UFRN Caṕıtulo 3

Figura 3.13: Inverso da susceptibilidade no comportamento paramagnético (PM) com
transição em Tc para um sistema ferrimagnético (FiM) em T < Tc. Adaptada de Blundell,
2001 [27];

óxidos com caracteŕısticas ferrimagnéticas têm importância tecnológica por serem bem

resistentes à corrosão, em comparação aos ferrimagnetos metálicos. São exemplos de

materiais ferrimagnéticos [27, 71]: ferrita de bário (BaFe12O19), magnetita (Fe3O4), ferrita

de ńıquel (NiFe2O4), dentre outros.

3.2.1 Curva de magnetização

Para entender melhor a resposta magnética de certo material magnético, quando

o mesmo é submetido a um campo externo H, é feita a curva de magnetização que é a me-

dida da magnetização total M em função de H. A Figura 3.14 mostra um exemplo desta

relação para um material magnético hipotético que apresenta magnetização espontânea

na fase ferromagnética ou ferrimagnética em temperatura estabelecida, inicialmente não

magnetizado, ou seja, nesta situação, seus domı́nios magnéticos estão organizados de ma-

neira desordenadas quando nenhum campo magnético externo está aplicado sobre ele,

então, simplificando M = 0 para H = 0 [73].

Partindo de M = 0 para H = 0, a curva virgem é produzida enquanto a

intensidade de H aumenta gradativamente, fazendo com que os momentos magnéticos

tendem a sair de seu posicionamento aleatório, vencendo seu atrito e inércia, para orientar-

se na direção do campo magnético, como resultado, um momento magnético total diferente

de zero surge no material.

Quando todos os momentos magnéticos estiverem orientados na mesma direção

do campo H, então a magnetização total alcançou seu valor limite, assim chamada de

magnetização de saturação, Ms, não importando quanto seja aumentado o valor do campo
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Figura 3.14: Esquema de uma curva de histerese em que é mostrada a curva virgem, além
de todo comportamento da magnetização M em função do campo H. É usado os seguintes
parâmetros: os śımbolos + e − indicam valores positivos e negativos, respectivamente, o
Mr é a magnetização remanescente, o Ms é a magnetização de saturação, Hc é o campo
coercivo e Hs é o campo necessário para saturar a amostra. As setas em vermelho mostram
os momentos e suas modificações com a mudança de H. Adaptado de Della, 2000 [73];

externo. O campo externo capaz de fazer todos os momentos se orientarem na mesma

direção é chamado de campo de saturação, Hs. Os śımbolos + e − são utilizados para

especificação dos valores positivos e negativos, respectivamente [70].

Ainda na Figura 3.14 são mostradas quatro situações, indicadas pelas setas que

mostram o comportamento médio dos momentos magnéticos alterados pela modificação

do campo externo H. Em (1), todos os momentos estão alinhados na mesma direção e

sentido que H, é a saturação da amostra, onde a magnetização alcança seu valor máximo,

Ms. De (1-2), o H é reduzido continuamente até zero, nesta zona, parte dos momentos

tendem a orientar-se em outras direções, diminuindo assim a magnetização ĺıquida até Mr,

quando H = 0. Mr, chamada de magnetização remanente sendo equivalente a parcela dos

momentos que permanecerem ainda direcionados de Ms.

Seguindo a análise da Figura 3.14, de (2) para (3), o campo é aumentado

continuamente, na direção oposta a inicial, nesta situação alguns dos momentos tendem a

organiza-se no sentido de H, porém ainda existirão àqueles em seu direcionamento inicial,

além de outros em direções aleatórias, desta forma, a magnetização reduz até seu valor

mı́nimo M = 0, em Hc, este valor de campo é o responsável por desmagnetizar a amostra
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e é chamado de campo coercivo. O valor de H continua sendo aumentado, e isso faz com

que mais e mais momentos sejam direcionados ao longo do campo, fazendo com que M

aumente seu módulo, isso ocorre no caminho de (3) para (4), até o ponto em que todos

eles estejam alinhados com H, que é a situação descrita em (4).

O processo de (1) para (4) é repetido no sentido inverso (4)-(5) e (6)-(1), onde

os parâmetros estão somente em sentidos opostos à análise inicial da Figura 3.14. A área

do ciclo é dada como a energia para magnetização/desmagnetização do sistema, ou seja, a

energia necessária para vencer a resistência interna dos momentos magnéticos. Materiais

considerados moles magneticamente tem áreas pequenas, geralmente com baixo valor de

Hc, enquanto que os duros magneticamente tem altos valores de Hc, a Figura 3.15 ilustra

as curvas de histerese destes dois tipos de materiais em comparação. Como exemplo,

os ı́mãs permanentes são produzidos com materiais duros, enquanto que, o núcleo dos

eletróımãs e transformadores, que são submetidos a campos alternados continuamente,

são produzidos com materiais moles [27].

Figura 3.15: Ilustração comprativa das curvas de histerese dos materiais duros e moles
magneticamente;

É importante ressaltar que a classificação magnética entre moles e duros é de

certa forma uma análise comparativa, e não de maneira absoluta, em que somente uma

medida seria suficiente para esta nomeação.

3.2.2 Interações magnéticas

Vários tipos de interações magnéticas podem ser levadas em consideração num

sistema, a depender das condições sob as quais elas são submetidas além de suas carac-

teŕısticas intŕınsecas. É através destas interações que várias propriedades, ou comporta-

mentos são modificados.
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A interação mais simples a ser considerada ocorre entre dois momentos de

dipolos magnéticos, aqui definidos por ~µ1 e ~µ2, separados por uma distância ~r, no qual a

energia da interação de um dipolo com o outro, Ed, é dada por

Ed =
µ0

4πr3

[
~µ1 · ~µ2 −

3

r2
( ~µ1 · ~r) ( ~µ2 · ~r)

]
. (3.31)

Observando esta equação é posśıvel entender que o valor de Ed é diretamente afetado por ~r

e pela direção de alinhamento entre os momentos. Experimentalmente, a interação dipolar

é desprezada na maioria dos casos, sendo irrelevante frente a outros tipos de interação

magnética [70, 27]. A interação de troca é o ponto de partida para o entendimento do

ordenamento magnético de longo alcance, ela é proveniente de interações eletrostáticas.

Considerando o modelo em que dois elétrons estão localizados em ~r1, com

estado ψa(~r1) e ~r2, com estado ψb(~r2), a função de onda que descreve o conjunto é dado

pelo produto entre as funções de cada elétrons separadamente, ou seja, ψa(~r1)ψb(~r2). Este

valor é diferente de ψa(~r2)ψb(~r1), mostrando que a permuta entre os estados de posição não

gera uma multiplicidade na função original. Assim, os únicos estados permitidos, sejam

eles simétricos ou antissimétricos, são àqueles que permitem a troca entre as part́ıculas.

As funções de onda do estado de interação entre os elétrons são escritas como função dos

estados singleto ΨS (S = 0) e tripleto ΨT (S = 1), respectivamente dadas por

ΨS(~r1, ~r2;σ1, σ2) =
1√
2

[ψa(~r1)ψb(~r2) + ψa(~r2)ψb(~r1)] ΦS(σ1, σ2) e (3.32)

ΨT (~r1, ~r2;σ1, σ2) =
1√
2

[ψa(~r1)ψb(~r2)− ψa(~r2)ψb(~r1)] ΦT (σ1, σ2) , (3.33)

onde foram adicionadas as funções de estado de spin, ΦS e ΦT . A função de estado deve

ser antissimétrica em relação às trocas de variáveis dos elétrons, desta forma os estados

orbitais deverão ter uma simetria oposta ao estado de spin, ou seja, sendo a parte orbital

simétrica, por conseguinte, o estado de spin deve ser antissimétrico [74].

As energias dos estados singleto e tripleto, descritos por funções de ondas dadas

pelas Equações 3.32 e 3.33, aqui chamadas respectivamente por ES e ET com [27]

ES =
∫

Ψ∗S(~r1, ~r2;σ1, σ2)HΨS(~r1, ~r2;σ1, σ2) d~r1 d~r2 e (3.34)

ET =
∫

Ψ∗T (~r1, ~r2;σ1, σ2)HΨT (~r1, ~r2;σ1, σ2) d~r1 d~r2 , (3.35)
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no qual foi admitido que as funções ΦS(σ1, σ2) e ΦT (σ1, σ2) são normalizadas. Usando

as Equações 3.32 e 3.33, juntamente com as Equações 3.34 e 3.35, a diferença de energia

entre os estados de singleto e tripleto equivale a

ES − ET = 2
∫
ψ∗a(~r1)ψ

∗
b (~r2)Hψa(~r2)ψb(~r1) d~r1 d~r2 ≡ 2J, ou seja, (3.36)

J =
∫
ψ∗a(~r1)ψ

∗
b (~r2)Hψa(~r2)ψb(~r1) d~r1 d~r2 , (3.37)

onde J é a constante de troca. E, desta forma, o hamiltoniano de acoplamento entre estes

elétrons é dado por

Hspin = −2J ~S1 · ~S2 , (3.38)

com ~Si sendo o operador de spin da part́ıcula i (i = 1, 2). O valor de J é determinante

para o estado final do sistema, para J > 0, ou seja, ES > ET , há um favorecimento ao

estado de tripleto com S = 1, se J < 0, então ES < ET há um favorecimento para o

singleto com S = 0 [27, 70, 71].

Para um sistema de muitos corpos é admitido que as interações mais fortes

ocorrem entre os primeiros vizinhos, o H pode ser escrito como

H = −
∑
i,j

Jij ~Si · ~Sj , (3.39)

onde Jij é a constante de troca entre o i-ésimo e j-ésimo spin. O H descrito na Equação

3.39 é conhecido como o hamiltoniano de Heisenberg. Como a soma da Equação 3.39 é

feita sobre todos os valores de i e j, e devido a permuta entre os pares i e j, o fator 2 da

Equação 3.38 foi suprimido [70].

Para elétrons dos átomos magnéticos que interagem por interação de troca

é conhecido por troca direta, uma vez que não necessitam de intermediários. Para os

elétrons estejam localizados, que é o caso das terras-raras com elétrons na camada 4f , a

troca direta não tem relevância para as propriedades magnéticas. Até mesmo em metais

de transição, como Fe, Co e Ni, com orbitais 3d, é dif́ıcil responsabilizar a troca direta

pelas propriedades magnéticas. Assim, muitos materiais magnéticos necessitam considerar

interações de troca indiretas [72].

O óxido de manganês, MnO, tem comportamento magnético do tipo antiferro-

magnético no estado de mais baixa de energia. A interação, mesmo não sendo de primeiro
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grau, entre os ı́ons de Mn2+ é feito através do O2−. A ilustração de sua estrutura cristalina

pode ser vista na Figura 3.16(A). A interação é normalmente de curto alcance, por isso

a interação direta responsável pelo comportamento magnético destes sistemas é chamada

de super-troca, que é definida como um tipo de interação indireta entre ı́ons magnéticos

mediante um ı́on não-magnético.

Para o MnO, onde a ligação entre os átomos de Mn ocorre indiretamente

através de um átomo de O, onde a configuração de mais baixa energia favorece o estado

antiferromagnético. Para ilustrar tal situação, as Figuras 3.16(B) e (C) considera dois

metais de transição representado pela letra M separados por um ı́on de oxigênio O [27].

Figura 3.16: (A) Estrutura cristalina do MnO, em que os ı́ons de Mn3+ são ligados entre
si por um ı́on de O2−; Em (B) e (C) mostram os esquema de interação entre dois metais
M através do oxigênio O para diferentes comportamentos magnéticos, representando uma
super-troca num óxido magnético. Adaptada de Blundell, 2001 [27];

Cada seta na Figura 3.16 representa o spin dos quatro elétrons que foram dis-

tribúıdos entre O e os M’s, no orbital p e d, respectivamente. Onde os metais estão no

estado de mais baixa energia com um desemparelhamento entre seus elétrons, tornando-o

magnético. Na Figura 3.16(B) há três configurações (i), (ii) e (iii) em que os elétrons

magnéticos podem ser alocados no sistema M–O–M. As três representam o estado an-

tiferromagnético, elas tem um gasto de energia menor que as configurações da Figura

3.16(B), onde é mostrado outros posśıveis acoplamentos do tipo ferromagnético em (iv),

(v) e (vi). Neste caso, o gasto de energia é mais elevado, apesar de ser menos comum que

a antiferromagnético e mais fraca. As situações (v) e (vi) da Figura 3.16(B) não podem

ser considerados estados eletrônicos devido ao prinćıpio da exclusão de Pauli [27].

A super troca é fortemente dependente da energia cinética atrelada ao grau de

sobreposição entre os orbitais, obviamente o ângulo entre a ligação de M’s e O.
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Em materiais metálicos, fica como responsável pela interação de troca a condução

eletrônica neste sistema, onde os momentos magnéticos de spin polarizam os elétrons de

condução, que por sua vez são acopladas aos momentos magnéticos a uma distância r.

Esta interação indireta é conhecida como troca itinerante, ou interação RKKY3. A cons-

tante de troca deste efeito, dado por JRKKY , segue a proporcional como descrito na

Equação 3.40, assim,

JRKKY ∝
cos(2kF r)

r3
, (3.40)

onde kF é o raio da superf́ıcie de uma esfera de Fermi. A interação RKKY é de longo

alcance com dependência oscilatória em função de r[27].

Segundo a teoria de campos cristalinos, o orbital d pode ser dividido em duas

classes de orbitais, os que apontam em direções intermediárias entre dois quaisquer veto-

res unitários (em coordenadas cartesianas representados por x̂, ŷ e ẑ), representado por

t2g, e àqueles que apontam ou, somente na direção ẑ, ou com ambas as direções x̂ e ŷ,

representado por eg.

Alguns materiais podem apresentar diferentes valências, onde os estados de

oxidação podem gerar interações de troca com estado ferromagnético, que é o caso de

alguns óxidos. Esta situação pode ocorrer com o Mn, que pode apresentar variantes como

o Mn3+ e Mn4+. Desta forma, em casos onde a interação é feita entre estados de oxidação

diferentes é chamado de dupla-troca, conforme ilustrado na Figura 3.17.

Figura 3.17: Ilustração da dupla-troca no sistema Mn3+–O2−–Mn4+ gerando uma in-
teração ferromagnética;

A Figura 3.17 ilustra a situação de dupla-troca em que o sistema unitário

Mn3+–O2−–Mn4+ permite a troca de elétrons entre os átomos de manganês, em uma

3A interação RKKY ganha este nome devido a as letras que iniciam os nomes dos descobridores deste
efeito, são eles Ruderman, Kittel, Kasuya e Yosida;
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interação ferromagnética. Este efeito pode ser entendido a começar pela Figura 3.17(i),

em que o Mn3+ contém um elétron em eg, enquanto os elétrons em t2g permanecem com

alinhamento entre si ferromagneticamente. A falta de um elétron em Mn4+ em eg permite

que o mesmo ganhe um, através do O, essa mudança faz com que ele torne-se Mn3+, como

mostrado na Figura 3.17(ii), em fase transitória. O desemparelhamento de elétrons em O

é resolvido pela doação de um elétron pelo Mn3+, tornando-o Mn4+, como mostrado na

Figura 3.17(iii).

Por outro lado, se o alinhamento entre os elétrons de t2g for antiferromagnético,

como mostrado na Figura 3.18, o salto eletrônico é impossibilitado. Isso é justificado

pelo desfavorecimento energético deste salto. O que fortalece o estado ferromagnético na

Figura 3.17 é justamente o menor gasto de energia. E, de certa forma, a dupla-troca é

uma interação de super-troca ferromagnética de forma estendida.

Figura 3.18: Ilustração do alinhamento antiferromagnético entre os elétrons de t2g, que
impossibilita o efeito de dupla-troca no sistema Mn3+–O2−–Mn4+;

A interação spin-órbita de um ı́on magnético pode ter função similar que

o oxigênio na interação de super-troca, advinda da ação do ı́on no estado mais baixo

de energia sobre àquele num grau maior de excitação, conhecida como interação de

Dzyaloshinsky-Moriya, ou de troca anisotrópica.

Ela faz com que seja acrescido um termo ao hamiltoniano do sistema, dado

por HDM , responsável por representar a interação de um spin ~S1 sobre outro ~S2, e então,

HDM = ~D · ~S1× ~S2, onde ~D é um limitador de simetria, que é equivalente a zero quando o

campo cristalino tem simetria de inversão em relação ao ponto central dos ı́ons magnéticos,

ou seja, ele é paralelo ou perpendicular à direção formada pela conexão entre os dois spins

[27].

Visando tornar a energia negativa, este tipo de interação entre ~S1 e ~S2 tende
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a orienta-los na direção perpendicular ao plano do vetor ~D, então eles são rotacionados

em pequenas amplitudes de tal forma a produzir em materiais antiferromagnéticos, um

ferromagnetismo apontado perpendicularmente à direção do comportamento antiferro-

magnético. Este pequeno efeito é chamado de fraco ferromagnetismo.

3.2.3 Frustração e vidro-de-spins

A frustração em sistemas magnéticos ocorre devido aos conflitos nas interações

entre os spins, que como consequência, não exista uma configuração privilegiada. Como

exemplo, tem-se as redes antiferromagnéticas mostradas na Figura 3.19 [27] .

Figura 3.19: Exemplos de frustração bidimensional com ordenamento antiferromagnético
com arranjo triangular em (A), e em (B) uma rede kagomé;

Para mostrar a frustração, é usado o exemplo de uma rede de spins, para

simplificar, apontando somente em uma direção, seja para cima, ou para baixo, arranjados

triangularmente, em duas dimensões, que pode ser visto na Figura 3.20, em (A) todos os

spisn apontam em um mesmo sentido, t́ıpico do ordenamento ferromagnético. Por outro

lado, na Figura 3.20(B), tem-se dois spins anti-paralelos, o terceiro com duas opções

de posicionamento, seja pra cima (I) ou pra baixo (II), ainda sim, haveria sempre uma

interação do tipo ferromagnética com um outro spin, dáı o sistema é considerado frustrado.

Figura 3.20: Ilustração dos alinhamentos em uma rede triangular do tipo: (A) ferro-
magnético e (B) antiferromagnético, onde independente da situação I ou II, a interação
resulta em frustração;

52



Tese de L. L. L. Sousa, UFRN Caṕıtulo 3

Em caso de frustração, como o exemplo mostrado no sistema da Figura 3.20(B),

é necessário uma configuração desordenada para a minimização da energia do sistema.

Em ciência dos materiais, é considerado um vidro aquele material que não

apresenta ordenamento atômico espacial de longo alcance. Dáı, baseado nesta informação,

é definido um vidro de spin, em que os momentos estão organizados de forma aleatória,

mas ainda assim cooperando dentro de um estado de organização, que é uma diferença

importante entre um estado paramagnético, por exemplo.

Em metais, estes momentos interagem entre si via interação de troca RKKY,

discutida anteriormente na Seção 3.2.2. Dois fatores são determinantes para existência

deste efeito, são eles, a frustração e a desordem magnética. O vidro de spins pode ser

encontrado em materiais magneticamente dilúıdos, alguns amorfos, inclusive em sistemas

cristalinos [71].

Uma cúspide na susceptibilidade magnética a uma temperatura determinada,

representada por Tg, caracteriza um estado em que há um congelamento destes momen-

tos, sem ordenamento de longo alcance. Um material ferromagnético tem uma resposta

reverśıvel quando aplicado campos de baixa intensidade, por outro lado, um sistema

comportando-se como um vidro de spins, tem resposta magnética lenta, geralmente de-

pendente do logaritmo do tempo. Existem alguns modelos que identificam este efeito,

eles são necessárias para diferenciar esta fase de outros efeitos que as amostras possam

apresentar [70].

3.3 Calor espećıfico

O calor espećıfico (c) é definido como uma grandeza que mede qual a variação

de temperatura dT sofrida por um grama de um sistema de massa m, quando o mesmo

ceder/receber uma porção de calor dQ. Desta forma, se neste processo for mantido cons-

tantes as propriedades x, y, ..., então,

cx,y,... =
1

m
lim
dT→0

(
dQ

dT

)
x,y,...

=
1

m
Cx,y,... . (3.41)

A unidade de c, descrito na Equação 3.41, no SI é dado em joule por grama, por kelvin

(J g−1K−1). Na Equação 3.41 a capacidade térmica é C, também chamada de capacidade

caloŕıfica. Geralmente, nos laboratórios, a pressão P e o volume V são parâmetros de
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fácil controle, podendo ser mantidos constantes enquanto é medido o calor espećıfico [76].

A quantidade de calor dQ pode ser escrita como a soma do trabalho realizado

por um sistema dW e o incremento de energia interna dE, e se o processo é reverśıvel, da

segunda lei da termodinâmica e da definição de entropia S, é posśıvel escrever dQ como

função do produto entre a temperatura T e dS, logo

dQ = dE + dW = TdS , (3.42)

esta equação é conhecida como a 1o lei da termodinâmica, e descreve a conservação da

energia em um sistema termodinâmico. É válido ressaltar que a variação de energia em

forma de trabalho, dW , está associada a variação de volume sofrido dV por um sistema,

de volume V , quando mantido a uma pressão P , ou seja, dW = PdV .

Usando de relações termodinâmicas, é posśıvel mostrar que os calores es-

pećıficos a pressão e a volume constante, respectivamente, cP e cV são dados por

cP =
1

m

(
dQ

dT

)
P

=
T

m

(
∂S

∂T

)
P

, (3.43)

cV =
1

m

(
dQ

dT

)
V

=
T

m

(
∂S

∂T

)
V

. (3.44)

Uma relação muito importante pode ser dada pela diferença entre cP e cV , a

mesma está relacionada com a estabilidade mecânica de uma substância, desta forma

cP − cV =
TV

m

(
α2
T

κT

)
≥ 0 . (3.45)

onde, κT = −V −1 (∂P/∂T )V equivale ao coeficiente de compressibilidade térmica, e αT =

V −1 (∂V/∂T )P é o coeficiente de expansão.

Na Equação 3.45 o valor mı́nimo desta diferença é zero, o que acarreta na

informação de que para todos os casos o valor de cP ≥ cV . Esta relação se torna simples

quando conhecida a equação de estado do sistema. Esta diferença é maior em gases e

ĺıquidos, para a maioria dos sólidos, a diferença é entorno de 5% a temperatura ambiente,

decrescendo drasticamente com a diminuição da temperatura, podendo ser considerado,

sem prejúızos, cP ≈ cV .

Em 1819, os estudos de Dulong e Petit apontavam que o calor espećıfico era
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constante com a variação da temperatura, sendo independente do material. Apesar desta

afirmação está errada, ela descreve a tendência do calor espećıfico em altas temperaturas,

e é considerada até hoje como o limite de muitos modelos que descrevem a variação de

c com T . Com base na lei da equipartição da energia, é posśıvel obter o valor do calor

espećıfico segundo este modelo [77].

Supondo que os átomos interagem entre si por forças que podem ser represen-

tadas por sistemas massa-mola, considerando que cada grau de liberdade de uma part́ıcula

contribui com kBT/2, a energia interna E de N átomos pertencentes a este sistema equi-

vale a 3NkBT , devido a seis graus de liberdade, três da energia cinética e três da potencial.

Sendo c = (1/m)(∂E/∂T ), então c = 3NkB/m, esta é a conhecida Lei de Dulong-Petit

para o calor espećıfico de sólidos [77, 76].

Uma vez que o calor espećıfico é associado à energia que o sistema possa obter,

que pode ser advinda de diferentes contribuições separadamente, foi necessário realizar

um estudo destas posśıveis parcelas, a iniciar-se pela rede cristalina.

3.3.1 Calor espećıfico da rede cristalina

Um sistema cristalino mantem organizadamente seus átomos em toda sua ex-

tensão. Consequentemente, existe uma energia associada a esta organização e como estes

átomos interagem entre si de maneira estrutural, e consequentemente, a isso há um calor

espećıfico vinculado a esta organização [76].

Em muitos casos, é interessante fazer uso dos potenciais termodinâmicas, que

são formas de energias sobre várias condições bem definidas, no qual sua variação depende

somente dos estados inicial e final, entre elas está a energia livre de Helmholtz (F ), mais

apropriada em casos em que T e V são os parâmetros que estarão variando, que é escrita

em sua forma diferencial como [74]

dF = d(E − TS) = −SdT − PdV . (3.46)

A diferencial total de F , sendo que F → F (T, V ), é dado por

dF (T, V ) =

(
∂F

∂T

)
V

dT +

(
∂F

∂V

)
T

dV , (3.47)

assim, é posśıvel mostrar que a entropia pode ser escrita como
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S = −
(
∂F

∂T

)
V

. (3.48)

Das Equações 3.44 e 3.48, é posśıvel mostrar que

cV = − T
m

(
∂2F

∂T 2

)
V

. (3.49)

A probabilidade de encontrar um sistema cristalino que está imerso num banho

térmico, a uma temperatura T , num determinado estado microscópico j, é fortemente

dependente da energia deste estado, Ej. É neste caso que pode ser derivado o termo

chamado de função de partição, Z, que, a partir dela, é posśıvel descrever as propriedades

estat́ısticas deste sistema, sendo definido por [74, 77]

Z =
∑
j

exp (−βEj) , (3.50)

onde, β ≡ (kBT )−1, sendo kB a contante de Boltzmann, kB = 1, 38×10−23J/K. A conexão

de Z com a termodinâmica pode ser feita pelo uso da energia livre de Helmoholtz, fazendo

Z → exp (−βF ) . (3.51)

A energia livre de Helmholtz [74], admitindo que Z = exp (−βF ), adicionado

a Equação 3.51, pode ser escrita como,

F = − 1

β
lnZ = − 1

β
ln
∑
j

exp (−βEj) . (3.52)

Os átomos constituintes de um sistema, entorno das suas posições de equiĺıbrio,

vibram devido às influencias das forças provenientes de todos os outros átomos deste

material. Desta forma, é posśıvel descrever esta vibração usando conceitos de modos

normais e osciladores harmônicos. Para um sistema com N part́ıculas, haverá 3N modos

normais de vibração devido aos graus de liberdade existentes. Na formulação da mecânica

quântica, os ńıveis de energia dos osciladores lineares Ej é dado em função do estado j, e

da energia e equivale a

Ej =
(
j +

1

2

)
hν , (3.53)

com j = 0, 1, 2, 3, ..., e h é a constante de Planck (h = 6, 63×10−34Js), ν é a frequência de
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vibração. O valor E0 = hν/2, ocorrendo para j = 0, é o menor valor de energia permitido

para o sistema [78].

Devido a grande quantidade de modos normais existentes em um sistema real,

do tipo cristalino, valores da ordem de 1023/cm3, é necessário fazer a mudança de um

sistema discreto na Equação 3.52 para cont́ınuo, inserindo a frequência de distribuição

g(ν), que está vinculado diretamente às caracteŕısticas do material em questão. Sabendo

que a quantidade de modos normais que estão com frequências entre ν e ν + dν é dado

por 3Ng(ν)dν. A distribuição de frequência obedece a condição de normalização em que

∫
0

∞
g(ν) dν = 1 . (3.54)

A energia livre de Helmholtz [74], escrita na Equação 3.52, na forma discreta,

pode ser reescrita em sua forma cont́ınua, usando a Equação 3.53, com o aux́ılio de g(ν),

assim é feita a conversão dada como apresentado na Equação 3.55.

F = − 1

β
ln

 ∞∑
j=0

exp (−βEj)

→ F =
3N

β

∫
0

∞
ln

[
2 sinh

(
hνβ

2

)]
g(ν) dν . (3.55)

O calor espećıfico da Equação 3.49, diante da parte cont́ınua da Equação 3.55,

pode ser escrita de forma geral para diferentes modulações de sistemas cristalinos, cada

um caracterizado por uma função g(ν). Assim,

cV =
3NkB
m

∫
0

∞
(
hνβ

2

)2 [
sinh

(
hνβ

2

)]−2
g(ν) dν . (3.56)

Determinar corretamente g(ν) é muito complexo, porém os modelos que mais

obtiveram êxito nesta especificação foram propostos por Einstein e por Debye. O modelo

de Einstein, não consegue descrever completamente toda a dependência do calor espećıfico

em função da temperatura, isso porque, nesta perspectiva, cada átomo vibra independen-

temente com a mesma frequência νE, ainda sim, este modelo pode ser usado em caso de

rede atômicas muito longas, com muitos átomos.

Assim, a frequência de distribuição será zero para ν 6= νE (valor constante), e

assume valor g(ν) para ν = νE, então a Equação 3.56, para o modelo de Einstein, será

escrita como [77, 20]
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cV (T )|E =
3NkB
m

(
hνE

2kBT

)2 [
sinh

(
hνE

2kBT

)]−2
. (3.57)

No modelo proposto por Debye, no qual as frequências de vibração ν assumem

valores até νD, que é o valor limite de vibração atômica da rede. Estas vibrações geram

ondas na rede cristalina, estas são chamadas de fônons.

Através da equação de propagação de uma onda plana numa rede cristalina é

que se torna posśıvel descrever a distribuição de frequência, sabendo que g(ν) iguala a

zero para ν > νD, e que assume valores iguais a

g(ν) = 3

(
ν2

νD3

)
, (3.58)

para ν ≤ νD. Desta forma, o calor espećıfico do modelo de Debye, usando a Equação

3.56, é dado por [77]

cV (T )|D =
3NkB
m

∫
0

νD
(
hνβ

2

)2 [
sinh

(
hνβ

2

)]−2 [
3

(
ν2

νD3

)]
dν . (3.59)

O termo caracteŕıstico deste modelo, chamado de temperatura de Debye θD,

que está relacionado diretamente ao valor νD, assim definido por θD = (hνD/kB). Em

altas temperaturas, onde θD << T , a função sinh (hνβ/2) ≈ (hνβ/2), consequentemente,

a Equação 3.59 pode ser dada por

cV (T >> hν/kB)|D ∼=
3NkB
m

, (3.60)

que é o valor limite de calor espećıfico estipulado pela Lei de Dulong-Petit.

Fazendo a mudança de variável onde x = hνβ, é posśıvel mostrar matemati-

camente que a Equação 3.59, para este modelo, pode ser escrita como

cV (T )|D =
9NkBT

3

m(θD)3

∫
0

θD/T x4 exp(x)

[exp(x)− 1]2
dx . (3.61)

Em baixas temperaturas, em que T < θD/10, a integral da Equação 3.61 é equivalente a

12π4/45, assim esta equação pode ser reescrita da seguinte maneira

cV (T < θ/10)|D =

[
12NkBπ

4

5m

] (
T

θD

)3

. (3.62)
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A Equação 3.62, em sua condição de temperatura, mostra que o modelo de

Debye aponta dependência cúbica com a temperatura, e a mesma consegue descrever o

comportamento da maioria dos sistemas cristalinos neste regime [77].

3.3.2 Calor espećıfico eletrônico

Sistemas metálicos permitem que os portadores de carga movimentem-se li-

vremente por sua rede cristalina, que por sua vez, geram contribuições significantes no

calor espećıfico somente em baixas temperaturas [76]. Para descrever corretamente esta

contribuição é usada a estat́ıstica de Fermi-Dirac, no qual o número provável de part́ıculas

Nk, com energia εk, de um sistema com volume V , a uma temperatura T , é dado pela

expressão

Nk =
1

exp[(εk − εF )β] + 1
, (3.63)

onde β equivale a (kBT )−1, εk é a energia do ńıvel k, εF é a energia de Fermi, que é uma

forma de energia associada aos ńıveis mais altos de ocupação quânticos no zero absoluto,

sabe-se que, se N é o número total de part́ıculas, então, N =
∑
kNk [74].

No limite termodinâmico, a somatória sobre todos os valores de k da Equação

3.63 pode ser escrita, usando a definição do espectro de energia εj = εk = h̄2k2/2m, onde

k é o número de onda, na ausência de campos eletromagnéticos, como [74]

N =
∑
k

Nk → N = γ
V

(2π)3

∫
d3k

1

exp[(εk − εF )β] + 1
, (3.64)

onde γ = (2S+1) é um fator que mede a degenerescência dos estados de spins S. Fazendo

uma mudança de variável para a energia na Equação 3.64, então,

N = γ
V

4π2

(
2m

h̄2

)3/2 ∫
0

εF
dεk

√
εk

exp[(εk − εF )β] + 1
, (3.65)

como todos os estados com energia εF estão ocupados, então se ε > εF , os mesmos

estarão vazios, e desta forma, não se faz necessário a integração da Equação 3.65 em todo

o espectro de energia.

Um parâmetro importante relacionado diretamente com a energia de Fermi, é

a temperatura de Fermi [74, 77, 76] (TF ) dado por
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TF =
1

kB
εF . (3.66)

No limite em que T << TF , a Equação 3.65 tem valor dado aproximadamente por

N ≈ γ
V

4βπ2

(
2m

h̄2

)3/2√
εF . (3.67)

Sendo a energia interna eletrônica dada por Ee = N/β, com N escrito na Equação 3.67,

o calor espećıfico eletrônico por massa ce = (1/m)(∂Ee/∂T )V será equivalente a [77]

ce(T � TF ) =

[
γ
V kB

2

2mπ2

(
2m

h̄2

)3/2√
εF

]
T , ou seja, ce(T � TF ) ≡ βeT , (3.68)

onde βe é uma constante de proporcionalidade relacionado diretamente à energia εF . A

contribuição do calor espećıfico relacionado à mobilidade eletrônica, em baixas tempera-

turas (T � TF ), é proporcional à temperatura.

3.3.3 Calor espećıfico magnético

Uma outra forma de contribuição na energia de um sistema é derivado ao com-

portamento magnético que o mesmo apresenta. Devido aos vários tipos de ordenamentos

magnético, o calor espećıfico apresenta comportamentos diferentes em função da tempe-

ratura. Em muitos casos, a mudança de ordenamento magnético é identificada por um

pico no calor espećıfico que caracteriza uma transição de fase magnética [77, 74].

Quando o material apresenta momento magnético permanente nulo, não há

contribuição do calor espećıfico magnético por massa (cM). Por outro lado, é posśıvel

produzir um ordenamento magnético induzido quando aplicado um campo magnético

externo, ou com a variação de parâmetros espećıficos, como a temperatura.

Para mensurar quantitativamente cM , é necessário adicionar um termo re-

lacionado ao trabalho feito para orientar os momentos magnéticos M na direção do

campo magnético H, quando este variar dH. Assim é reescrita a Equação 3.42, fazendo

dW → (MdH + PdV ), desta forma, [74]

TdS = dE + dW = dE + (PdV +MdH) . (3.69)

Considerando a nova energia interna como sendo E ′ = E + MH, a Equação
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3.69 pode ser reescrita como

TdS = dE ′ −HdM . (3.70)

Assim, são escritas os calores espećıficos por massa a campo constante, cH , e a magne-

tização constante, cM , dadas, respectivamente, por [77]

cH =
1

m

(
dQ

dT

)
H

=
T

m

(
∂S

∂T

)
H

, (3.71)

cM =
1

m

(
dQ

dT

)
M

=
T

m

(
∂S

∂T

)
M

. (3.72)

Demonstração similar foi feita no ińıcio da Seção 3.3, nos cálculos de cP e cV . Ainda é

posśıvel mostrar que

cH − cM = − T
m

(
∂H

∂T

)
M

(
∂M

∂T

)
H

=
T

m

[(∂M/∂T )H ]2

(∂M/∂H)T
. (3.73)

A razão entre cH e cM , em função das compressibilidades isotérmica e adiabática, é dada

por

cH
cM

=
(∂M/∂H)T
(∂M/∂H)S

. (3.74)

Da Equação 3.74 é notável que o calor espećıfico magnético está associado à

susceptibilidade do material(χ), uma vez que, χ = (∂M/∂H) [72, 27, 70].

Apesar de um posśıvel ordenamento magnético está associado à aplicação de

um campo externo H, em baixas temperaturas, mesmo a campo nulo, é posśıvel haver

tal ordenamento, devido as interações de troca entre elétrons vizinhos. Uma vez que, os

sistemas são constitúıdos por átomos, ou moléculas que possuem momentos magnéticos

permanentes, e estes tem seus estados diretamente afetados pela temperatura, o calor

espećıfico magnético pode apresentar diferentes comportamentos, mesmo em campo nulo

[27].

Um alinhamento perfeito de spins a produzir um sistema ferromagnético ideal

deve ocorrer no zero absoluto. Por outro lado, agitações térmicas podem provocar uma

distorção nesta rede, fazendo com que a direção do momento angular aponte em outras

direções. Para descrever este efeito, é usado a representação da propagação de um conjunto

de ondas dentro do sistema de estudo. Dáı o conceito de mágnons, ou ondas de spin, como
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sendo um distúrbio periódico no sistema de arranjo dos spins.

Seja considerada uma cadeia linear deN spins com ordenamento ferromagnético,

com a sendo a constante da rede, no qual é aplicado um campo externo ~Hext = −H0ẑ.

Com os spins apontados na direção ẑ, o momento angular do spin localizado no śıtio i

é dado por h̄si, na direção ẑ. Pela mecânica clássica, no zero absoluto, os spins preces-

sionam todos em fase com a frequência de Larmor ω0 = γH0 sobre o eixo ẑ, sendo que

γ = ge/2mec, onde g é o fator de Landé, e em ferromagnetos assume valor igual a 2, e é

a carga elementar do elétron, me é a massa de repouso do elétron e c é a velocidade da

luz. Assim, todos os spins estão paralelos entre si [77].

A Figura 3.21 mostra este sistema segundo a mecânica clássica, com amplitude

de precessão dada por R. Neste caso, a interação entre os spins não modifica a frequência

de precessão.

Figura 3.21: Precessão coletiva dos spins classicamente, todos em fase;

O modelo proposto pela Figura 3.21 não consegue reproduzir resultados con-

sistentes com as medidas em laboratórios, em baixas temperaturas, para o calor espećıfico

magnético. Uma forma mais consistente de descrever a contribuição no calor espećıfico da

parte magnética é introduzir uma excitação em forma de onda de spin no sistema apre-

sentado. A Figura 3.22 ilustra tal situação em que há uma diferença de fase na precessão

em relação ao śıtio vizinho.

Na Figura 3.22 (A) é ilustrada uma onda de spin no qual os spins precessionam

com fases diferentes com amplitude R, na direção ẑ, em (B) é mostrada a visão sobre o

plano xy, no qual o atraso entre os momentos pode ser descrito em sua totalidade como

uma função senoidal. A diferença de fase entre dois spins vizinhos, i e j, equivale a

φi,j = 2πa/λ, com λ sendo o comprimento desta onda. É mais simples reescrever o valor

de φi,j em função do número de onda q, assim, φi,j = qa.

Pelo prinćıpio da exclusão de Pauli, se dois elétrons tem spins ~s1 e ~s2, a energia
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Figura 3.22: (A) Ondas de spin em uma cadeia linear com interação ferromagnética com

campo ~Hext = −H0ẑ; (B) projeção do vetor de spin ~s no plano xy;

de interação entre eles tem valor igual a −2J ~s1 · ~s2, onde J é uma constante quântica de

troca, que depende fortemente da distância entre os elétrons, assumindo valor positivo

para ordenamentos paralelos, caso ferromagnético, e negativo para antiparalelos, para o

antiferromagnetismo, e tem maior valor para os primeiros vizinhos. Uma vez que este

sistema está imerso no campo ~Hext, a energia total do sistema, Etotal, pelo modelo de

Heisenberg, é dada por

Etotal = −2J
∑

i,j(i 6=j)
~si · ~sj − ~Hext ·

∑
i

~µi , (3.75)

onde a somatória na primeira parcela deve ser feita entre os pares vizinhos de um elétrons

espećıfico, µi é o momento de dipolo magnético do i-ésimo spin, que pode ser dado por

~µi = gµB~si, sendo g o fator de Landé e µB o magneton de Bohr [70]. Reescrevendo a

Equação 3.75, definindo o campo magnético efetivo ~Hi, ou campo de troca, para o i-ésimo

spin, tem-se

Etotal = −gµB
∑
i

~si ·
[
~Hext +

2J

gµB
(~si−1 + ~si+1)

]
= −gµB

∑
i

~si · ~Hi , (3.76)

com ~Hi = ~Hext +
2J

gµB
(~si−1 + ~si+1) . (3.77)

O torque sobre o i-ésimo spin, τi, é a taxa com que seu momento angular

varia, neste caso, d(h̄~si)/dt, de outro modo, ele equivale ao produto vetorial entre o seu

momento de dipolo magnético e o campo de troca, ou seja, ~µi × ~Hi, resumindo [77]
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d(h̄~si)

dt
= gµB~si ×

[
~Hext +

2J

gµB
(~si−1 + ~si+1)

]
. (3.78)

As componentes da Equação 3.78 são:

dsix
dt

=
gµB
h̄

{
−H0siy +

2J

gµB

[
siys(i−1)z − sizs(i−1)y + siys(i+1)z − sizs(i+1)y

]}
, (3.79)

dsiy
dt

=
gµB
h̄

{
H0six +

2J

gµB

[
sizs(i−1)x − sixs(i−1)z + sizs(i+1)x − sixs(i+1)z

]}
(3.80)

e
dsiz
dt

=
2J

h̄

[
sixs(i−1)y − siys(i−1)x + sixs(i+1)y − siys(i+1)x

]
. (3.81)

Se a amplitude de precessão é pequena, é posśıvel fazer spx, spy � spz = s,

com p sendo um número inteiro, consequentemente, desprezando os produtos entre as

componentes na direções x̂ e ŷ, as Equações 3.79, 3.80 e 3.81 podem ser reduzidas a

dsix
dt

=
2Js

h̄

[
2siy − s(i−1)y − s(i+1)y

]
, (3.82)

dsiy
dt

= −2Js

h̄

[
2six − s(i−1)x − s(i+1)x

]
, (3.83)

dsiz
dt

= 0 . (3.84)

Usando condições de contorno em função do parâmetro de rede, a, e do número

de onda, q, uma solução posśıvel para as Equações 3.82 e 3.83 é, respectivamente, dada

por

six = Ax cos(pqa− ωt) , (3.85)

siy = Ay sin(pqa− ωt) . (3.86)

onde Ax e Ay são constantes e p é um número inteiro. A condição de que as Equações

3.85 e 3.86 sejam as soluções das Equações 3.82 e 3.83, respectivamente, é que

h̄ω = 4Js [1− cos(qa)] . (3.87)

Se, qa� 1, ou seja, para longos comprimentos de onda, a Equação 3.87 pode ser reduzida,
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uma vez que cos(qa) ∼= [1− (qa)2], e escrita na forma

h̄ω ∼= 2Js(qa)2 . (3.88)

Os mágnons obedecem a estat́ıstica de Bose-Einstein [76, 77, 74], e desta forma, se a

quantidade de mágnons excitados nq, com energia εq = h̄ω, num sistema a uma tempera-

tura T , equivale a [exp(h̄ωβ)− 1]−1, então a energia total EFM relacionada diretamente

ao ordenamento ferromagnético deste sistema é dada por

EFM =
∑
q

nqεq → EFM =
∫ D(ω)h̄ω

exp(h̄ωβ)− 1
dω , (3.89)

com o número de modo por intervalo de energia dado por D(ω) = 4πV q2. Usando a

Equação 3.88 na 3.89, tem-se

EFM = 4πV
∫ (2Jsa2q2)q2

[exp(2Jsa2q2β)− 1]
dq =

=
8πV Jsa2

(2Jsa2β)5/2

∫ x4dx

[exp(x2)− 1]
, (3.90)

fazendo a substituição x2 = 2Jsa2βq2.

Em baixas temperaturas, a integral do lado direito da Equação 3.90 varia de

zero à infinito e pode ser calculada por métodos de aproximação, de todo modo, ela em

si não é modificada no cálculo do calor espećıfico, uma vez que o mesmo está relacionado

diretamente à derivada com respeito à temperatura. Para facilitar, é calculado o calor es-

pećıfico por massa da energia por volume eFM = EFM/V , sendo cFM = (1/m)(∂eFR/∂T ),

então,

cFM(T ) =

{
10πkB
a3

∫ x4dx

[exp(x2)− 1]

}(
kBT

2Js

)3/2

, ou seja, (3.91)

cFM(T ) = δFR

(
kBT

2Js

)3/2

, (3.92)

onde δFR é uma constante caracteŕıstica da estrutura do sistema.

A Equação 3.92 mostra que a dependência do calor espećıfico para os sistema

ferromagnéticos, ou ferrimagnéticos, é proporcional a T 3/2. A diferença entre elas fica

a cargo da contribuição eletrônica, onde geralmente, os materiais ferrimagnéticos não
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permitem condução de elétrons, fazendo βe nulo da Equação 3.68 [77]. Considerando a

contribuição magnética total em baixas temperaturas, o calor espećıfico dos sistemas com

comportamento ferro- (cFM(T )|total) e ferrimagneticamente (cFiM(T )|total) são escritos,

respectivamente como

cFM(T )|total = βeT + δFR

(
kBT

2Js

)3/2

e (3.93)

cFiM(T )|total = δFR

(
kBT

2Js

)3/2

. (3.94)

No caso de ordenamento antiferromagnético, Hulthén [77] demonstrou que

h̄ωAF ∼= 2J ′sa2q . (3.95)

Então, a energia do ordenamento antiferromagnético pode ser escrito como

EAF = 4πV
∫ 2J ′sa2q

exp(2J ′sa2q2β)− 1
q2 dq , (3.96)

que gera um calor espećıfico a baixas temperaturas do tipo

cAF (T ) = kAF
NkB
m

(
kBT

2J ′s

)3

, (3.97)

onde a constante kAF é um parâmetro que depende do tipo de rede do sistema. O com-

portamento do calor espećıfico magnético do sistema antiferromagnético em baixas tem-

peraturas, dado pela Equação 3.97, tem comportamento semelhante ao calor espećıfico

apresentado pelo modelo de Debye, Equação 3.62, porém bem diferente para o ordena-

mento ferro- ou ferrimagnético.

3.3.4 Calor espećıfico de defeitos em sólidos

Uma rede cristalina apresenta defeitos em sua estrutura quando em certas

regiões o padrão cristalino é perdido [76]. Estas imperfeições podem ser geradas por

vários fatores: um átomo deslocado de sua posição usual, a troca de posições entre átomos

diferentes, existência de uma vacância, dentre outros. Como discutido na Seção 3.3.1, a

rede cristalina fornece uma contribuição para o calor espećıfico do material, por outro

lado, separadamente, em baixas temperaturas, os defeitos podem também contribuir de
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forma significativa produzindo anomalias na curva c × T [77].

A Figura 3.23 ilustra uma situação recorrente em amostras que apresentam

defeitos em sua estrutura, ao apresentar a curva de c × T . Quando aumentado T , os

valores de c deveriam seguir a lei de Dulong e Petit, porém, c continua aumentando.

Isso ocorre devido aos defeitos ativados termicamente, que produz um excesso de calor

espećıfico a partir de uma temperatura espećıfica (Td) [79].

Figura 3.23: Exemplificação do excesso de calor espećıfico sofrido por um sistema com
defeitos ativados termicamente;

A Figura 3.24 ilustra três situações em que uma rede bidimensional apresenta

defeitos. Um deles ocorre quando um átomo sai de sua posição inicial de organização na

estrutura, para uma localização intersticial, é o conhecido defeito de Frenkel. Por outro

lado, se a estrutura apresentar uma vacância, onde o śıtio encontra-se então desocupado,

mantendo sua organização ao redor não modificada, é chamado de defeito de Schottky.

Um defeito substitucional ocorre pela presença de um átomo não previsto seguindo a

estrutura organizacional, podendo inclusive vir da permuta entre os átomos vizinhos da

própria rede, ou pela presença de um dopante em baixas concentrações [76].

Dois tipos de defeitos ganharam uma atenção especial devido às boas com-

parações com os resultados experimentais de sistemas iônicos, ambos relacionados à des-

locamentos atômicos de suas posições de equiĺıbrio [80]. São os defeitos de Frenkel e

Schottky [76, 77]. Para mensurar o calor espećıfico destes tipo de defeitos é usado o

sistema de dois ńıveis, este ilustra a situação em que o śıtio está, ou não, desocupado.

No modelo de Schottky, se uma rede cristalina com N átomos, contém Nd lacu-

nas, a probabilidade de se encontrar o śıtio desocupado, Psc, usando o fator de Boltzmann,
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Figura 3.24: Uma rede bidimensional formada por átomos representados pelas cores ver-
melha e verde. A cor azul foi utilizada para atribuir a um átomo que ocasionalmente não
deveria estar localizado no espećıfico śıtio. É feito a exemplificação dos defeitos ocasio-
nados por um átomo numa posição intersticial (Frenkel), por uma vacância (Schottky) e
por uma substituição atômica, separadamente;

é dado por [74]

Psc =
Nd

N −Nd

= exp (−βεd) , (3.98)

onde εd é a energia de formação de um defeito, e β = (kB T )−1. Quando Nd � N , é válida

a aproximação Nd
∼= N exp(−βεd), e o número de vacâncias é crescente com o valor de

T . A energia total associada ao modelo de Schottky, Esc, é dado por [81]

Ed = Nd εdPsc = Nd εd exp(−βεd) . (3.99)

Derivando a Equação 3.99 com respeito a T , tem-se o calor espećıfico no modelo de

Schottky, csc, então escrito, já fazendo a substituição de β = (kB T )−1, como

csc(T ) = Nd kB

(
εd
kBT

)2

exp
(
− εd
kBT

)
. (3.100)

No modelo de Frenkel, onde os átomos deslocados de sua posição de origem

são posicionados em lugares intersticiais, o número de defeitos é dado pela multiplicação

entre as probabilidades relacionadas a sáıda, que gera o defeito, e a de localização na rede

em local não esperado, produzindo um segundo defeito, ambos equivalentes entre si em

probabilidade de ocorrência. Assim, usando o fator de Boltzmann, tem-se [81]

Pfk =
Nd

N −Nd

com
(

Nd

N −Nd

)2

= exp (−βεd) , (3.101)

o que resulta em, admitindo que Nd � N , Nd
∼= N exp(−βεd/2), com a probabilidade de
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formação de um defeito intersticial dado por

Pfk = exp

(
−βεd

2

)
. (3.102)

A energia do modelo de Frenkel, Efk = Nd εd Pfk, equivale a

Efk = Nd εdPfk = Nd εd exp(−βεd/2) , (3.103)

resultando em um calor espećıfico, cfk, equivalente a

cfk(T ) =
Nd kB

2

(
εd
kBT

)2

exp
(
− εd

2kBT

)
. (3.104)

As expressões das Equações 3.100 e 3.104 descrevem o calor espećıfico de de-

feitos criados termicamente, válidas para valores de energia térmica kBT muito menor

que εd, e não contribuem expressivamente para o calor espećıfico do sistema, exatamente

como mostra a Figura 3.23 [82, 81, 77].

3.3.5 Anomalias no calor espećıfico

Certos materiais conseguem manter seu ordenamento magnético, ou estrutural,

somente em certas faixas de temperaturas. Um sistema com alinhamento do tipo antiferro-

, ou ferri-, ou ferromagnético entram no regime paramagnético em altas temperaturas. A

mudança no ordenamento magnético é chamada de transição de fase magnética, ocorrendo

a uma temperatura cŕıtica, Tc. Pela técnica de calor espećıfico medido para o sistema,

esta mudança é reconhecida por um pico caracteŕıstico localizado em Tc, como mostra a

Figura 3.25. Podendo ocorrer na presença, ou na ausência de campo magnético externo

[77] .

Uma vez que houve a mudança de fase mostrado na Figura 3.25, é claro que, o

comportamento do calor espećıfico é modificado drasticamente, pois existem dois regimes

de ordenamento, um totalmente magnético, quando T < Tc, no qual os spins estão

organizados em direções espećıficas caracteŕıstico de sua fase magnética, e outra fase,

na região T > Tc, em que os mesmos apontam em todas as direções, produzindo calor

espećıfico magnético nulo. Note que, em T = Tc, o calor espećıfico apresenta seu valor

máximo, podendo, ou não cair abruptamente dependendo do material, pois é posśıvel que
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Figura 3.25: Ilustração de uma transição de fase magnética de um estado ferro- (FM),
ou ferri- (FiM), ou antiferromagnética (AFM), para paramagnético (PM), com regiões
delimitadas por Tc

existam outras contribuições ao calor espećıfico total, ou inclusive, para uma região com

outro estado magnético.

Todo o desenvolvimento que foi apresentado nesta seção pode ser encontrado

em livros de termodinâmica, estat́ıstica e, obviamente naqueles que discutem a temática

do calor espećıfico em si, como por exemplo, o Gopal, 2012 [77].
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CAṔITULO 4

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO

Neste caṕıtulo serão discutidas as técnicas experimentais utilizadas para as

caracterizações do material apresentado neste trabalho. De forma sucinta, é discutido

sobre o funcionamento dos equipamentos e a f́ısica envolvida nas medidas. Entre eles,

tem-se o Difratômetro de Raios-X e o PPMS R©, este último é um conjunto de técnicas

e algumas delas serão discutidas adiante, como por exemplo, a magnetometria e o calor

espećıfico. Todos eles atualmente estão em funcionamento nos laboratórios de pesquisa

do Departamento de F́ısica Teórica e Experimental (DFTE) da UFRN, em Natal-RN.

4.1 Difratograma de raios-X

A partir de 1912, com Max von Laue, foi percebido que as redes cristalinas

poderiam servir como grades de difração de raios-X, pois o comprimento de onda λ deste

feixe é da ordem das distâncias interatômicas do cristal, que contém organizadamente seu

arranjo de átomos, exatamente como um espelho, o ângulo de incidência (θi) é equivalente

ao ângulo do feixe difratado (θd), ou seja, θi = θd = θ. Uma ilustração desta situação é

apresentada na Figura 4.1. Assim, parte do feixe incidente é espalhado quando interagiam

com os átomos de um cristal [83].

Na Figura 4.1 é mostrado uma porção de um material cristalino com três redes,

igualmente espaçadas por d, no qual os átomos funcionam como centro espalhadores para

o feixe incidente, apesar de parte atravessar o cristal. O feixe de raios-X atinge a superf́ıcie

de cada rede com ângulo θ, que é o mesmo valor de ângulo do feixe difratado. Uma parte
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Figura 4.1: Ilustração do espalhamento de feixes incidentes provocado pela interação entre
os Raios-X e os átomos do material, com ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência;

dos raios-X são difratados pelos átomos da REDE 1.

O feixe que ultrapassa este primeiro arranjo chega à REDE 2, que por conse-

guinte tem sua parte difratada, e assim por diante, percorrendo todo o cristal, que finaliza

na REDE 3. Neste exemplo é posśıvel notar que uma fração atravessa completamente o

material, isso é dependente da caracteŕıstica intŕınsecas estruturais e de formato [84].

Apesar dos planos refletirem os feixes incidentes nas localizações dos átomos,

ainda é necessário que estes raios difratados interajam de forma construtiva para que seja

feita uma figura de difração, ou seja, uma diferença de fase de números inteiros de 2π,

satisfazendo a Lei de Bragg. A Figura 4.1 é uma ilustração para o entendimento desta lei,

que mostra que a diferença de caminho entre os RAIOS 1 e 2 é igual ao dobro do produto

da distância entre as redes vezes o seno do ângulo incidente. No caso, 2d senθ.

Para que os raios difratados gerem uma figura de difração com máxima am-

plitude, a diferença de caminho deve ser equivalente à números inteiros de comprimento

de onda do feixe [76]. Simplificando e equacionado a Lei de Bragg, tem-se

nλ = 2d senθ, com n = 1, 2, 3, ... (4.1)

A Equação 4.1 é reflexo da relação de dependência entre o ângulo de incidência,
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associado às caracteŕısticas do cristal, e a intensidade do feixe que foi difratado. A figura

de difração é a soma de inúmeras medidas da interferência dos raios-X. Com esta percepção

é caracterizado a estrutura cristalina de um material [76].

Figura 4.2: (A) Difratômetro de Raios-X da Rigaku, modelo Miniflex II; (B) Espaço da
amostra em análise no difratograma;

Para realizar as medidas de difratometria por raios-X foi utilizado um di-

fratômetro da Rigaku, modelo Miniflex II, com tubo de emissão com alvo de Cu e mo-

nocromador para análise de estrutura cristalina, com geometria θ-2θ, com λ = 0,154 nm

e filtro de Ni (seleciona os raios do tipo Kα, bloqueando os Kβ). A Figura 4.3 mostra a

geometria θ-2θ, conhecida como geometria de Bragg-Bretano.

Figura 4.3: Esquema do aparato do sistema de medida do difratômetro, com geometria
Bragg-Bretano. Indicado em (1) tem a fonte emissora, em (2) o receptor, (3) é a amostra,
(4) e (5) são os graus de liberdade do emissor e receptor, respectivamente, (6) e (7) são
os raios emitidos e captados; θ é o ângulo entre o feixe incidente e o plano da amostra; 2θ
é o ângulo entre a prolongação do feixe incidente e o difratado;
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Usando o difratograma, a amostra de estudo é posta sobre uma plataforma

amorfa, em muitos casos uma placa de vidro. Nos casos em que o sistema é cristalino, o

padrão difratométrico é dado por um conjunto de picos que tem intensidade bem elevada

em relação à linha de base do vidro.

A intensidade é mensurada em função da posição angular 2θ. Elas corres-

pondem à soma das difrações dos feixes incidentes sobre os planos cristalinos de igual

distância entre si, cada um deles pode ser representado por um ı́ndice de Miller. Para

cada plano há um pico com largura e tamanho caracteŕısticos.

Cada sistema de estudo apresenta um arranjo cristalino único, com posições

atômicas bem definidas, que produzem padrões de difração que podem ser usados para

identificação e confirmação de fases por exemplo. Amostras que apresentem mudanças

de estrutura ou a existência de impurezas podem ser determinantes nesta análise. Para

tal é utilizado o método comparativo entre difratometrias existentes disponibilizados pela

ICSD1 (iniciais de Inorganic Crystal Structure Database), que é um banco de dados crista-

lográficos com excelente qualidade, atualizados continuamente, com informações de células

unitárias e coordenadas atômicas.

Para análises dos difratogramas obtidos foi usado um software espećıfico, o

MAUD2 (iniciais de Material Analysis Using Diffraction) que utiliza o método de Rietveld

para fornecer informações tais como parâmetro de rede, estrutura cristalina, pureza da

amostra e posições cristalinas dos picos.

4.2 Physical Property Measurements Systems

O Physical Property Measurements Systems (PPMS R©), fornecido pela Quan-

tum Design3, é um dos aparelhos mais versáteis atualmente usados nos laboratórios de

pesquisa. Isso deve-se principalmente as diferentes técnicas contida nele com alto controle

térmico. É posśıvel realizar medidas magnéticas e termoelétricas, bem como adaptá-lo

para novas experiências a depender da necessidade do experimentador. A Figura 4.4

mostra o PPMS R© Modelo DynaCollTM, utilizado para medidas nas amostras estudadas.

1Para mais informações acessar o site http://www2.fiz-karlsruhe.de/icsd home.html, acesso em 22 de
maio de 2018;

2Para mais informações acessar o site http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-
mirrors/lutterotti/∼luttero/maud/index.html, acesso em 22 de maio de 2018;

3É uma empresa internacional que fabrica plataformas automatizadas, utilizadas para testes de tempe-
ratura e campo magnético, usadas nos campos das ciências exatas, ciência dos materiais e nanotecnologias;
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Figura 4.4: PPMS R© Modelo DynaCoolTM do Departamento de F́ısica Teórica e Experi-
mental da UFRN, em Natal - RN;

Os modelos mais antigos de PPMS R© necessitavam de inserção de ĺıquidos

criogênicos constantemente, como por exemplo, hélio ĺıquido. O do tipo DynaCoolTM

traz um diferencial em relação aos outros modelos anteriormente fabricados, a existência

de um sistema fechado de resfriamento à base de uma pequena quantidade de hélio conden-

sado, responsável pelo resfriamento do eletróımã de supercondutor e do controle térmico

no espaço da amostra.

Sendo totalmente automatizado, o PPMS R© DynaCoolTM pode produzir cam-

pos magnéticos de até ±14 teslas (±140 kOe) e a faixa de temperatura alcançada é de

1.9−400 K, com precisão média de ±0.5 %. As bombas de vácuo associada ao crios-

tato permitem medidas num ambiente controlado e isolado, onde a pressão é ∼ 10−4

Torr. Dentre as técnicas contida neste aparelho, destaca-se a medida do calor espećıfico

e magnetização variando o campo magnético e a temperatura na faixa estipulada.

Para cada técnica é utilizado um módulo espećıfico, além de um aparato para

inserção da amostra em seu espaço. O software utilizado faz toda a verificação an-

tes da ativação de cada módulo, o que dá maior segurança em equipamentos de grande

importância e com muitas técnicas atribúıdas. Uma vez que, todo o equipamento está

corretamente instalado é posśıvel dar ińıcio as medidas desejadas.

Nas subseções seguintes é feito um detalhamento sobre cada técnica utilizada

junto ao PPMS R© para realização das medidas que foram feitas nos sistemas de estudo.
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4.2.1 Técnica de medida do calor espećıfico

Uma das técnicas de medidas realizada pelo PPMS R© é a de medida do calor

espećıfico (c) de amostras, que é uma das formas de se obter informações sobre as pro-

priedades magnéticas, eletrônicas e da rede cristalina. Ajustando o módulo de aquisição

e ativando esta função no software, o equipamento controla a quantidade de calor inje-

tada/retirada (∆Q) na amostra enquanto é medida a sua variação de temperatura (∆T )

neste processo.

Como visto na Equação 3.41, na Seção 3.3, a capacidade caloŕıfica (C) é dada

por Cx,y,... = (∆Q/∆T )x,y,..., onde x, y, ... são os parâmetros controlados em laboratório.

Não são consideradas as posśıveis variações de volume das amostras, e o PPMS R© mantendo

a pressão (P ) constante, a campo magnético nulo, a capacidade caloŕıfica medida é CP .

O puck é o conjunto de uma carcaça e corpo metálicos que faz a conexão entre

amostra e todo o equipamento e a tecnologia necessária para realização da medida de CP

[85]. A Figura 4.5 mostra a localização deste componente no PPMS R©, além de imagens

em vistas diferentes com a identificação da plataforma da amostra.

Figura 4.5: (A) Localização do puck no criostato; Vistas lateral (B) e superior (C) do
puck;

No puck é encontrado a plataforma da amostra, que é uma placa de 4×4 mm2,

de material com boa condutividade térmica, instalados na parte inferior dela é encontrado

o termômetro, responsável por fazer a leitura das temperaturas da plataforma da amostra,

e um resistor, coma função de dissipar calor por efeito Joule. Os fios de conexão servem

de suporte para sustentação da plataforma, que suporta uma massa de até 200 mg de
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amostra, e comunicação elétrica. A graxa de vácuo faz com que haja um bom contato

térmico entre amostra e plataforma, isso faz com que ambos tenham a mesma temperatura

no equiĺıbrio térmico. A Figura 4.6 apresenta o esquema de uma amostra já montada na

plataforma.

Figura 4.6: Esquema de uma amostra montada sobre a plataforma. Adaptado do manual
do PPMS R©, 2011 [85];

A medida do calor espećıfico é dada pela modelagem da constante de dois

tempos, advinda da expressão Two-τ ModelTM [85, 86]. Neste caso assume-se que amostra

e plataforma não tenham um perfeito contato térmico, o que resulta em uma diferença de

temperatura entre elas. A plataforma, a graxa de vácuo e a amostra formam um conjunto

nesta análise. A Figura 4.7 mostra o esquema de aquecimento, enquanto P0 é inserido no

sistema, e resfriamento pela sua ausência.

Figura 4.7: Potência P0 aplicada na plataforma da amostra em função do tempo, por
um peŕıodo t0, ao passo que a amostra de estudo aumenta a temperatura de Tb até Tm.
Quando a potência é desligada, é permitido a amostra resfriar livremente. Adaptada do
manual do PPMS R©, 2011 [85];

Em t = 0, o sistema encontra-se na temperatura Tb. A eletrônica manda um

pulso bem definido, podendo ser estudado na forma de potência, P0, fazendo com que a
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amostra de estudo seja aquecida. No tempo t0, a potência é desligada, a temperatura do

sistema encontra-se no seu maior valor, Tm, então ela é diminúıda, ou seja, o sistema é

resfriado naturalmente. Similar as curvas de carga e descarga de um capacitor, onde a

constante de tempo é definida pelas caracteŕısticas do resistor e capacitor.

Seguindo o modelo da constante de dois tempos, que modula o efeito do fluxo

de calor entre a plataforma e a própria amostra, usando a lei de conservação da energia

é posśıvel descrever este processo usando as equações

Cpl
dTpl
dt

= P (t)−Kf [Tpl(t)− Tb] +Kg [Ts(t)− Tpl] e (4.2)

Cs
dTs
dt

= −Kg [Ts(t)− Tpl(t)] , (4.3)

onde os ı́ndices foram usados para identificar os parâmetros da plataforma (pl), da amostra

(s), da graxa (g), do fio (f), em que K é a condutância térmica, T é a temperatura, C é

a capacidade caloŕıfica, P é potência e t é o tempo. No caso P (t) é uma função quadrada

equivalente a P0 para 0 ≤ t ≤ t0, e para qualquer outro valor de t, P (t) = 0 [85].

Usando a Equação 4.2 em 4.3 é posśıvel mostrar que

d2Tpl
dt2

+
dTpl
dt

[
(CsKf/Kg + Cs + Cpl)Kg

CsCpl

]
+
KfKg

CsCpl
Tpl =

Kg

CsCpl
[P (t) +KfTb] . (4.4)

A Equação 4.4 é do tipo diferencial ordinária de segunda ordem, com soluções espećıficas

para cada região da função P (t), dadas por

Tpl(t) |(0≤t≤t0)=
P0

Kf

+ Tb +
P0

2βKf

[
et/τ2

τ1
− et/τ1

τ2

]
e (4.5)

Tpl(t) |(t>t0)=
P0

4βKf

[
e−(t−t0)/τ1

τ2
− e−(t−t0)/τ2

τ1

]
[2− 1

β

(
e−t0/τ1

τ2
− e−t0/τ2

τ1

)
] + Tb. (4.6)

Os parâmetros τ1 e τ2 são as constantes de tempo e equivalem, respectivamente, a

τ1 =
1

α− β
e τ2 =

1

α + β
, com (4.7)

α =
Kg

2Cs
+

Kg

2Cpl
+

Kf

2Cpl
e β =

√
−4CplCsKfKg + (CplKg + CsKg + CsKf )2

2CplCs
. (4.8)

As soluções descritas pelas Equações 4.5 e 4.6 tem duas constantes de tempo,

dáı o nome do modelo de duas contantes de tempo (Two-τ ModelTM). Através de um
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algoŕıtimo de ajuste, o PPMS R© realiza uma comparação entre as medidas feitas e o

resultado encontrado para Equações 4.5 e 4.6. Os valores teóricos que geram menor

desvio são usados para o cálculo de C.

Uma vez que, a capacidade caloŕıfica do sistema envolvido é dado por

Csistema = Cpl + Cg + Cs (4.9)

ou seja, a soma de todas as contribuições de cada parte envolvida, para a medida somente

de Cs é necessário ter conhecimento de Cpl e Cg, separadamente.

4.2.2 Técnica de Magnetometria

Um dos módulos do PPMS R© é a Magnetometria por Amostra Vibrante, o

VSM, esta sigla é aceita pela comunidade cient́ıfica, advinda da expressão em inglês

V ibrating Sample Magnetometer [87]. Então são realizadas medidas de magnetização

DC e susceptibilidade AC [85].

Usando a lei de Faraday onde um fluxo magnético variável no tempo produz

uma diferença de potencial, a amostra deve oscilar próximo a uma bobina de detecção.

Um cabeçote é instalado na ponta da entrada para o espaço da amostra do criostato, nele

contém um vibrador (drive) com função de produzir uma vibração na amostra. Na Figura

4.8 é posśıvel ver este cabeçote instalado no criostato do PPMS R©.

Figura 4.8: Criostato com o cabeçote do módulo VSM no criostato do PPMS R©;
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Sendo a mostra de estudo com certa magnetização M , devido a aplicação de

um campo magnético externo H de baixa intensidade constante, ela produz um campo

magnético próprio. No PPMS R©, ela é instalada nas proximidades de dois conjuntos de

espiras. Estando parada, o fluxo magnético é constante no tempo, produzindo uma ddp

induzida igual a zero, pela Lei de Faraday.

O cabeçote é responsável pela movimentação periódica da amostra. É ne-

cessário o conhecimento de sua posição ao longo do tempo para facilitar a medida de M .

As Figuras 4.9(A) e (B) ilustram uma das forma de medida da magnetização de uma

amostra, neste exemplo o cabeçote com o motor é substitúıdo por uma mola.

Figura 4.9: Em (A) é mostrado de forma simplificada como é feita a medida de magne-
tização; (B) O movimento periódico ao longo de uma direção da amostra;

Pela lei de Faraday [70], a ddp Va produzida em um anel da Figura 4.9(A) é

proporcional à variação de fluxo magnético Φm no tempo, ou seja, à variação da quantidade

de linhas de campo que atravessam cada espira, assim

Va =
dΦm

dt
. (4.10)

Como a amostra, devido ao equipamento utilizado (nas Figuras 4.9 este aparelho é repre-

sentada por um conjunto de espiras), oscila controladamente somente em uma direção,

escolheu-se a ẑ por conveniência, a sua posição pode ser dada por z(t)ẑ, sendo z(t) =

Acos(ωt), onde A é a amplitude de oscilação e ω é a frequência angular ω = 2πf , onde

f é a frequência. Este movimento repetitivo é ilustrado na Figura 4.9(B), onde a massa

oscila entre as espiras de captação para vários tempos t. Com estas informações, é posśıvel
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reescrever a Equação 4.10 da seguinte forma:

Va(t) =
dΦm

dt

dz

dz
=
dΦm

dz

dz

dt
=
dΦm

dz
[Aω cos(ωt)] . (4.11)

A quantidade dΦm/dz é proporcional a magnetização M da amostra. Assim,

Va(t) = MGv [Aω cos(ωt)] , (4.12)

onde Gv é uma constante relacionada a sensibilidade da bobina do VSM. Os valores de M

podem variar para cada campo magnético externo H e temperatura T a que se encontrar

a amostra, portanto, M → MDC(H,T ), chamada de curva de magnetização DC. Então,

da Equação 4.12, é posśıvel escrever [70]

MDC(H,T ) =
Va(t)

GvAω cos(ωt)
. (4.13)

O parâmetro Va(t) na Equação 4.13, dependendo da amostra, pode variar com H e T ,

de certa forma, a melhor descrição deve ser feita quando Va(t) → Va(H,T, t). Mantendo

T constante, a função MDC(H), que é a curva de magnetização em função do campo

aplicado M ×H.

Quando a amostra for resfriada até uma temperatura mı́nima sem a presença

de campo magnético, para, a partir dáı, medir MDC aumentando T , aplicando baixos

valores de H, este procedimento é chamado de medida da magnetização à zero-field-

cooled4, representado por MZFC(T ).

Por outro lado, se o resfriamento ocorrer na presença de baixo campo magnético,

por conseguinte, medir MDC aumentando T , o processo é chamado de field-cooled5, re-

presentado por MFC(T ).

Das medidas de MZFC(T ) e MFC(T ) é posśıvel obter informações das propri-

edades e comportamentos magnético das amostras, tais como, temperatura de bloqueio,

ordenamento dos momentos magnéticos, mudanças nos domı́nios magnéticos, a irreversi-

bilidade magnética, etc.

Na opção de susceptibilidade AC [85], um sistema produz um campo magnético

alternado, a uma frequência f determinada, sobreposto ao campo DC. Isso faz com que a

4Esta expressão inglesa é muito utilizada no meio acadêmico e cient́ıfico exatamente nesta ĺıngua,
traduzindo pode ser considerada ”resfriado a campo nulo”;

5Expressão inglesa que pode ser entendida como ”resfriado na presença de campo”;
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amostra tenha uma magnetização que varia com t. A faixa de f é estipulada para variar

entre 101 e 105 Hz.

Para campos AC produzido com frequência f na direção ẑ, por exemplo, tem-se

~HAC = hAC cos(2πft)ẑ, onde hAC é a amplitude do campo AC. Contudo, a magnetização

AC MAC tem um atraso devido ao sinal de acionamento do campo, então, é mais conve-

niente escrevê-la como MAC = M0 cos(2πft−φ), onde M0 é a amplitude de magnetização

da amostra e φ é a diferença de fase. Assim, por relações trigonométricas, é posśıvel

escrever

MAC(t) = M0 cos(φ) cos(2πft)−M0 sen(φ) sen(2πft) . (4.14)

A Equação 4.14 foi escrita de forma escalar pois HDC e HAC são paralelos entre si, e

mostra que MAC tem duas componentes, uma em fase com HAC e outra em ∂HAC/∂t,

pois, cos(2πt) = HAC/hAC e sen(2πt) = −(1/2πfhAC)(∂HAC/∂t), respectivamente.

Por conveniência, são escritos o campo AC HAC e a magnetização MAC em

uma notação complexa, respectivamente, como

HAC(t) = hAC e
−i(2πf)t e (4.15)

MAC(t) = M0 e
−i(2πf−φ)t . (4.16)

A susceptibilidade AC é dada por χ = ∂MAC/∂HAC [70]. Usando as Equações 4.15 e

4.16, a expressão de χ pode ser escrita como

χ =
M0

hAC
eiφt = χ

′
+ iχ

′′
, com (4.17)

χ
′
=

M0

hAC
cosφ e χ

′′
=

M0

hAC
senφ . (4.18)

Em baixas frequências, a MAC permanece em fase em relação a HAC , fazendo

com que χ ≡ χ
′
, que é considerada a dispersão paramagnética da amostra, aumentando

f , a existência da defasagem entre MAC e HAC origina a componente imaginária χ
′′
, que

é proporcional à energia absorvida pelo material. Estas componentes χ
′

e χ
′′

são senśıveis

às mudanças de fases termodinâmicas, dependentes diretamente de f .

As medidas de M podem ser feitas na faixa de temperatura de 1,9 a 900 K, com

campo magnético externo de até 14 teslas. Para tal a amostra deve ter uma massa de até 1

grama [85]. As informações aqui disponibilizadas sobre o Physical Property Measurements
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Systems (PPMS R©) podem ser encontradas no manual do equipamento [85], ou no site do

fabricante6. Por outro lado, alguns procedimentos, ou detalhes adicionais são advindos

diretamente das técnicas experimentais que foram adaptadas no desenvolvimento das

atividades.

4.3 Espectroscopia Mössbauer

A emissão de raios γ por um átomo livre, o faz recuar, uma vez que a energia

envolvida neste processo é dado por Er, que pela conservação da energia é escrito como

Er = E2
γ/2mAc

2, onde Eγ é a energia do raio γ, mA é a massa do átomo recuado e c é a

velocidade da luz. O efeito Mössbauer é justamente a possibilidade da emissão/absorção

de raios γ sem este recuo [88].

A espectroscopia Mössbauer, a partir do uso da radiação γ, é utilizada para

identificar as interações presentes no sistema de estudo. A Figura 4.10 mostra esquema-

ticamente o arranjo experimental utilizado para a espectroscopia Mössbauer.

Figura 4.10: Arranjo experimental para medição do espectro Mössbauer;

No esquema descrito na Figura 4.10, uma fonte se movimenta com velocidade

contante ~v. Aproximando-se da amostra o ~v é positivo, e se afastando ~v é negativo. Tudo

isso ocorre enquanto ela emite raios γ. Após a amostra é posto um detector.

O experimento em si tem o objetivo de montar a curva de radiação absorvida

pelos átomos do sistema de estudo em função da velocidade fonte, resultando num desvio

energético devido ao efeito Doppler, com Eγ = E0(1 + v/c), onde c é a velocidade da luz,

e como tal, o número de fótons que poderão ser absorvidos/emitidos pelo observador é

fortemente dependente de ~v.

A depender das condições de ressonância, um fóton emitido pela fonte ao

atingir a amostra de estudo, contendo elemento de igual núcleo em relação à fonte, então

6https://www.qdusa.com/index.html, acesso em março de 2018
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podendo ser absorvido, e por consequência reemitido diminuindo a contagem de fótons

no sensor, ou não absorvido.

No estudo de amostras com presença de Fe no sistema, a fonte emissora ge-

ralmente é composta por um fonte radioativa de 57Co sobre matrizes de Rh (ródio), em

que o 57Co decai para 57Fe segundo o diagrama da Figura 4.11, com as energias E1 ≈ 136

eV para emissão de um fóton diretamente para um estado estável, E2 ≈ 122 eV para um

estado meta-estável do 57Fe, que em seguida muda para o estado estável com E3 ≈ 14 eV

e vida média de Vm ≈ 100 ns [21].

O efeito Mössbauer usaE3 para filtragem dos sinais eletrônicos no espectrômetro.

O uso do Rh se dá pela produção de linhas mais finas na medida final. A importância de

amostra deve ser tal que haja somente interações entre átomos de Fe de longo alcance,

para isso não é necessário o uso de amostras.

Figura 4.11: Ilustração do decaimento na espectroscopia Mössbauer para o 57Fe;

A fonte emissora, então movendo-se continuamente, é responsável por emitir

linhas monocromáticas a depender do efeito Doppler, para que o haja ressonância com a

amostra que contenha 57Fe. Dáı, em escala nuclear, a interação dos momentos de dipolos

magnéticos e o campo magnético gerado pelos próprios elétrons do átomo de 57Fe geram

linhas de separação, chamadas de interações hiperfinas [89]. A Figura 4.12 mostram essas

divisões.

Alguns parâmetros que poderão ser obtidos da espectroscopia Mössbauer são

a posição relativa da linha de absorção, conhecido também por deslocamento isomérico δ,

originado da mudança do centro do espectro, estando relacionado à densidade eletrônica

na camada s do 57Fe, a quantidade de divisões nas interações hiperfinas, podendo ser

do tipo quadrupolar (∆EQ), que é a distância entre os pontos 1 e 2, na Figura 4.12, ou
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Figura 4.12: Desdobramento dos ńıveis nuclear dos estados fundamental e excitado do
57Fe, com as transições de estado permitido adicionado à intensidade relativa nas in-
terações de quadrupolo (dubleto) e magnética (sexteto); um exemplo de deslocamento
isomérico δ foi adicionado ao dubleto. Adaptado de Brent, 2012 [89];

magnética (Hhf ), é a distância entre os picos 3 e 4, na Figura 4.12.

O estado fundamental do 57Fe é dado por Is = 1/2, enquanto o primeiro estado

excitado é identificado por Is = 3/2, originado pelos raios γ com E3. Cada estado pode

ser dividido em até (2I+1) sub-ńıveis, com transições permitidas que satisfaçam a relação

∆mI = 0,±1. Desta forma, as interações hiperfinas originadas pelo núcleo emissor da

amostra e os campos gerados, sejam elétricos ou magnéticos, pelas cargas ao seu redor

geram linhas de ressonância.

O dubleto na Figura 4.12 é gerado devido ao momento de quadrupolo nuclear,

dado por Q, provocado pelo desvio da simetria esférica da carga no núcleo, então, através

de Q, a interação entre o núcleo observador, sua vizinhança e o gradiente de campo

elétrico na posição em que se encontra é posśıvel. Assim, o dubleto surge somente devido

às interações de campo elétrico com o núcleo.

Por outro lado, o núcleo pode interagir com os campos magnéticos em sua

vizinhança, fazendo com que o ńıveis de energia degenerados sejam divididos, pelo efeito

Zeeman, dáı o surgimento do sexteto da Figura 4.12 [89].
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Figura 4.13: Espectrômetro Mössbauer por transmissão do 57Fe, com fonte radioativa de
57Co:Rh do DFTE, da UFRN, localizado em Natal - RN;

A Figura 4.13 mostra o espectrômetro Mössbauer usado. Ele possui um sistema

de resfriamento, que por consequência permite que sejam realizadas medidas na faixa da

temperatura ambiente até 10 K. Este estudo é importante na identificação da mudança

de fases magnéticas pela diminuição da temperatura.
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CAṔITULO 5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste caṕıtulo serão apresentados os resultados obtidos para as amostras LFMO.

A iniciar-se pela obtenção da La2FeMnO6 com estrutura dupla perovskita. Nas seções

seguintes serão apresentadas as curvas de caracterização estrutural, de magnetização DC,

susceptibilidade AC, histerese magnética, de calor espećıfico e espectroscopia Mössbauer.

Todas elas feitas com equipamentos do DFTE, da UFRN, em Natal - RN.

5.1 Obtenção da La2FeMnO6 por RES

As amostras La2FeMnO6 (LFMO) já foi produzida por técnicas diferenciadas,

na maioria dos casos, por processos à base de reações qúımicas em soluções [8, 9, 10]. Foi

escolhido a reação de estado sólido (RES) para produção da LFMO, considerada de fácil

acesso e utiliza somente elementos necessários na formação do produto final, descartando

o uso de meios aquosos.

Dong et al., 2010 [30] preparou a LFMO por RES usando La2O3, MnCO3 e

Fe2O3, com mistura tratada termicamente a 1000 ◦C por 10 horas, sendo repetido o trata-

mento térmico a 1100 ◦C e 1200 ◦C por 10 horas, e finalmente as pastilhas são sinterizadas

a 1300 ◦C por 20 horas. Karpinsky et al., 2007 [31] trocou MnCO3 por Mn2O3, e tratou

termicamente a mistura 1420 K por 6 horas, sinterizando-as por 1790 K por 2 horas.

De Lima et al., 2009 [10], utilizando La(OH)3, MnCO3 e Fe2O3, tratado termicamente

a 1100 ◦C por 24 horas. Em todos estes trabalhos não foram confirmadas se realmente

a LFMO tem uma estrutura dupla perovskita, por outro lado, este trabalho apresenta
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outra forma de produção desta amostra com este tipo de estrutura cristalina.

Na RES é desejável que os reagentes estejam na forma de óxidos, principal-

mente se a calcinação ocorrer em atmosfera aberta. Isso evita a formação de fases se-

cundárias. Por isso, foram utilizados 1 mol o óxido de lantânio, La2O3, 1/2 mol do óxido

de ferro, Fe2O3, e 1/3 mol do óxido de manganês, Mn3O4, nas proporções de massa como

mostrado na Tabela 5.1, adicionado à massa molar de cada um deles.

Tabela 5.1: Valores das massas dos reagentes utilizados para a RES;

Reagente Massa (g) Massa molar (g/mol)

La2O3 0,67 325,81

Fe2O3 0,17 159,69

Mn3O4 0,16 228,82

Para dar ińıcio ao processo de RES, as quantidades de reagentes da Tabela

5.1 foram separadas e reunidas no almofariz, como mostra o ESTÁGIO 1 da Figura 5.1.

Logo após, usando uma espátula, o sistema é misturado iniciando o processo de homoge-

neização. É certo que os precursores ainda não estão prontos para calcinação, porém este

procedimento é importante na tentativa de minimizar posśıveis zonas de concentração de

somente um composto. O ESTÁGIO 2 mostra o resultado desta primeira mistura. Deste

ponto em diante, o sistema é macerado continuamente até que haja partes coladas nas

paredes do almofariz, como dado no ESTÁGIO 3. A cor da mistura dos pós nesta etapa

é terrosa.

Figura 5.1: Estágios de preparação da mistura precursora;

Esta mistura do ESTÁGIO 3 da Figura 5.1 é comprimida em forma de pastilhas

usando uma prensa e pastilhador como mostrado na Figura 5.2. Vale lembrar que para

uma melhor reação entre os sólidos é necessário o contato entre os reagentes, por isso,
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aumentar a densidade dos precursores é importante para que ocorra uma reação completa,

além de eliminar posśıveis zonas com bolhas de ar.

Figura 5.2: (A) Prensa hidráulica da Marcon, referência MPH-45, capacidade de 45 tone-
ladas já com o pastilhador acoplado. Em (B) há uma ampliação da zona da prensa onde
localiza-se o pastilhador detalhado em (C);

Apesar da alta capacidade da prensa, a força usada na compressão para pro-

duzir as pastilhas é de aproximadamente 1 tonelada, por um tempo de 15 min. Elas

apresentavam formato ciĺındrico com diâmetro de 5,0 mm e altura média de 1-2 mm.

Seguindo, as amostras são postas num forno tubular para cozimento a uma temperatura

fixa de Ttrat = 1200 ◦C, por um tempo de tratamento ∆ttrat, em ambiente aberto. Aqui é

importante ressaltar que para chegar a uma conclusão de formação da estrutura desejada,

foram necessários várias tentativas usando diferentes valores de Ttrat e ∆ttrat até obter

parâmetros mı́nimos desejáveis para formação da estrutura desejada.

Os valores de ∆ttrat para produção da La2FeMnO6 foram 24, 48 e 96 horas,

elas foram identificadas por LFMO24, LFMO48 e LFMO96, respectivamente. Apesar

da LFMO estar sendo calcinada em altas temperaturas, o valor de ∆ttrat é um fator

determinantes na formação da amostra e possivelmente em seu ńıvel organizacional. A

Figura 5.3 mostra as amostras em formato de pastilhas (mistura precursora) antes e depois

de calcinada.

Depois de calcinada, o produto final está pronto para as caracterizações dese-

jadas. Ele apresenta certa dureza, mas ainda sim é posśıvel macerar quando a técnica de
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Figura 5.3: Mistura precursora antes e depois de ser submetida ao tratamento térmico;

caracterização exige o uso certa porção em estado de pó, além da mudança na coloração

em relação à cor da mistura precursora original. A primeira delas é a confirmação da

forma do sistema desejado pelo difratograma de raio-X, para confirmar a formação da

LFMO, e em sequência medidas de caracterização magnética e de calorimetria poderão

ser realizadas. A Figura 5.4 apresenta o processo da produção da LFMO por RES.

Figura 5.4: Resumo das ações desenvolvidas para produção da LFMO por RES;

A simplicidade dos procedimentos da Figura 5.4 é facilidade com que ele pode

ser realizado em diferentes laboratórios. O custeio e manutenção destes equipamentos é

considerado de baixo custo comparado à outras técnicas de preparação de amostras, que

necessitam de mecanismos mais elaborados, com eletrônica mais avançada. A produção da

LFMO pelo método descrito rendeu uma patente com Número do Processo: BR 10 2018

013866 9, instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Depositado em 05/07/2018.

5.2 Caracterização estrutural

Foi usado um difratômetro de raios-X, da Rigaku, modelo Miniflex II, com tubo

de raios X de Cu e monocromador, com comprimento de onda λ = 0, 154 nm, usando

a geometria θ-2θ para análise de estrutura cristalina das amostras. Os difratogramas
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por raios-X (DRX) das amostras de LFMO24, LFMO48 e LFMO96 são apresentados

na Figura 5.5. Através do software MAUD é feito o refinamento Rietveld dos DRX’s,

usando uma estrutura cristalina para identificação do posicionamento dos átomos das

células unitárias da estrutura, tais como La2MnNiO6, que já foi caracterizada como dupla

pervskita (DPr) [90, 65].

Figura 5.5: Em (A) é mostrado os padrões de raios X das amostras LFMO24, LFMO48
e LFMO96, com inset indicando os picos (-111), (111), ambas próximas entre si, e (012)
caracteŕısticos da estrutura de DPr. Na (B) é deixado em destaque o pico de maior
intensidade;

A Figura 5.5(A) mostra os padrões de DRX das LFMO’s, na faixa de 20 a

90◦, com passo de 0,005◦ para a LFMO24 e LFMO96, e 0,05◦ para a LFMO48, todas

com aproximadamente o mesmo comportamento, em relação à posição dos picos. A

confirmação da estrutura DPr foi feita via refinamento Rietveld, onde foram identificados

os picos em (-111) e (111), praticamente na mesma posição, e o (012) indicam a formação

da DPr, com estrutura monocĺınica, espaço de grupo P21/n, com parâmetros de rede

idênticos dados por a = 5,52 Å, b = 5,51 Å e c = 7,81 Å.
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Os inset ’s da Figura 5.5(A) mostra em detalhes os picos de baixa intensidade,

caracteŕısticos de outros sistemas que apresentaram estrutura do tipo DPr, como por

exemplo o La2CoMnO6 [91] e o La2NiMnO6 [92, 65]. Vale ressaltar que as perovskitas

LaFeO3 e LaMnO3 não apresentam tais picos.

Não foram observadas outras fases além da desejada. Essas medidas apre-

sentam uma estrutura cristalina diferenciada de outras publicações que apontam para a

ortorrômbica como, por exemplo, o trabalho de Zeng et al., 2013 [93], no qual a amostra

foi preparada pelo método do sol-gel.

Outra informação importante, observando a Figura 5.5, é que o ∆ttrat tornou-se

irrelevante na formação da estrutura, sem fases secundárias. Isso pode ser visto compa-

rando as posições de todos os picos. De fato, como falado anteriormente, o Mn3+ e o Fe3+

têm raios iônicos próximos entre si. Então, tal DRX não traz informações de como estão

organizados estes átomos.

Os valores encontrados para os tamanhos dos cristalitos são 361,0 nm (LFMO24),

348,9 nm (LFMO48) e 370,8 nm (LFMO96). A variação entre estas medidas mostra que

os tratamentos térmicos não provocaram drásticas modificações no tamanho do cristalito.

Outras publicações, mostram a produção do sistema LFMO por diferentes técnicas, e com

tamanhos dos cristalitos entre 17 e 40 nm [94, 93].

Uma vez que as amostras produzidas foram identificadas como DPr, o próximo

passo é realizar medidas de caracterização como forma de identificar o ńıvel organizacional

dos átomos e seus efeitos. Dando ińıcio a esta análise, a seguir será mostrada as medidas

de magnetização das amostras.

5.3 Medidas de magnetização

Nesta seção serão apresentadas as medidas de magnetização realizadas nas

amostras deste trabalho, as técnicas usadas estão descritas da Seção 4.2.2, iniciando com

as curvas de Magnetização DC, que traz informações sobre o comportamento magnético

sob influência de campo externo.
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5.3.1 Magnetização DC

As medidas de magnetização DC em função da temperatura para as amostras

LFMO’s foram feitas no PPMS, para diferentes campos externos H, nos processos FC,

abreviação de field-cooled, com magnetização MFC e ZFC, de zero-field-cooled, com

magnetização MZFC . A faixa de temperatura escolhida foi da ambiente até 2 K, para

H = 50, 55, 65 e 100 Oe. Os resultados podem ser vistos nas Figuras 5.6, onde são

mostradas as curvas da magnetização DC (M) em função do logaritmo de T .

Figura 5.6: Magnetização zero-field-cooling (MZFC) e field-cooling (MFC) em função
do logaritmo da temperatura T das amostras LFMO24, LFMO48 e LFMO96, para os
campos H = 50, 55, 65 e 100 Oe;

As curvas M × logT mostram irreversibilidade magnética evidenciada pela

bifurcação nos processos FC–ZFC, que é um indicativo da existência de comportamento

do tipo vidro de spin (spin glass like behavior) nas LFMO’s [95]. O aumento de H fez
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com que mais momentos magnéticos se alinhassem, aumentando o valor de M . Para todos

os valores de H, a LFMO48 foi a amostra com maior valor de M em baixas temperaturas,

possivelmente ocasionado pelas diferenças quantidades de defeitos em cada amostra. Isso

deve refletir diretamente nas medidas de M em função de T em baixas temperaturas. Por

outro lado, a LFMO24, apresentou menor valor de M .

De todo modo, é importante perceber que a magnetização não é nula em

temperatura ambiente, devido a um ferromagnetismo fraco em 300 K. Na temperatura

ambiente, a LFMO24 obteve maior valor de M . Para os vários campos externos H, as

medidas de M no processo FC para T = 2 e 300 K são mostrados na Tabela 5.2.

Tabela 5.2: Valores de MFC na temperatura ambiente e em 2 K das amostras LFMO’s,
para H = 50, 55, 65 e 100 Oe;

H = 50 Oe H = 55 Oe H = 65 Oe H = 100 Oe
2 K 300 K 2 K 300 K 2 K 300 K 2 K 300 K

MFC MFC MFC MFC MFC MFC MFC MFC

(emu/g) (emu/g) (emu/g) (emu/g) (emu/g) (emu/g) (emu/g) (emu/g)

LFMO24 2,660 0,0181 2,576 0,0403 2,898 0,0535 3,449 0,1008

LFMO48 2,815 0,0070 2,975 0,0072 3,307 0,0081 4,179 0,0113

LFMO96 2,659 0,0031 2,825 0,0035 3,142 0,0043 4,015 0,0074

As curvas de MZFC , com H = 100 Oe na Figura 5.6 apresentou um máximo

consistente com o efeito Hopkinson (EH) [96], em TEH = 72 K, mais alargado, carac-

teŕıstico de materiais magneticamente moles de baixa coercividade, entretanto, em siste-

mas magneticamente duros, com alta coercividade, o pico é mais pronunciado [97].

Para campos menores o EH é diminúıdo, mas ainda assim está presente. Bhame

et al., 2005 [67] obtiveram uma leve descontinuidade na curva MZFC em 70 K, para um

campo de 50 Oe, que foi indicada como a temperatura de transição super-paramagnética,

consistente com o pico de Hopkinson aqui observado. De fato, na busca por produções que

destacassem este acontecimento na LFMO, não foram encontrados resultados semelhante

na literatura estudada.

O EH é identificado por um máximo nas curvas M×T , abaixo da temperatura

de Curie, reflexo do movimento das paredes de domı́nio ao modificar a temperatura,

quando aplicado baixas intensidades de campo magnético [96, 98]. Outra justificativa

para o EH é a contribuição da magnetização inicial das rotações incoerentes dos momentos

magnéticos [99]. O aumento de M e consequentemente o pico de Hopkinson também

pode ser explicado pela diminuição da anisotropia causada pelo ińıcio de um processo de
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relaxação dos momentos magnéticos (superparamagnetismo, vidro de spins, etc.) [100,

101].

Devido ao comportamento bastante similar entre os campos H = 50, 55 e

65 Oe, foi decidido mostrar as derivadas das curvas de magnetização nos processos de

field-cooling (dMFC/dT ) e zero-field-cooling (dMZFC/dT ), para H = 50 e 100 Oe. As

curvas dMFC/dT e dMZFC/dT em função do logT são mostradas nas Figuras 5.7(A) e

(B), respectivamente.

Figura 5.7: Curvas de dMFC/dT versus logT das amostras LFMO24, LFMO48 e
LFMO96, para H = 50 e 100 Oe;

Para T < 12 K, as curvas dMFC/dT × logT tem comportamento linear, en-

quanto dMZFC/dT×logT , em média, tem seus valores constantes. Apesar da magnetome-

tria não ser determinante em apontar qual o tipo de interação magnética esteja ocorrendo
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neste caso, ela ainda aponta para uma modificação do comportamento magnético entorno

de 10 K.

O mı́nimo nas derivadas da Figura 5.7(A) ocorre em 65 K independentemente

da amostra LFMO, que, matematicamente, é o ponto no qual a função dM/dT (T ) muda

sua concavidade, na Figura 5.7(B), as curvas apresentaram um máximo no mesmo ponto.

Palakkal et al., 2015 [8] mostraram derivadas nas curvas de dMFC/dT com dois mı́nimos,

um em 60 K e outro em 425 K, o primeiro foi atribúıdo a uma transição vidro de spins, o

segundo a uma transição ferromagnética, onde acima dessa temperatura a amostra LFMO

torna-se paramagnético. Por outro lado, De Lima et al., 2009 [10], observaram na curva

dM/dT (T ) um máximo em T = 65 K, que foi atribúıda a uma fase ferromagnética na

amostra.

Uma variação brusca das derivadas em 250 K é observada nas Figuras 5.7.

Thakur et al., 2006 [68], realizaram medidas de magnetização DC em função da tempera-

tura e em 50 Oe, que exibiram picos em 20 e 255 K. Suas conclusões apontaram a presença

de uma fase relacionada aos clusters de spins congelados entre estas duas temperaturas.

É posśıvel notar que há na literatura diversas conclusões quanto a magneto-

metria DC da LFMO. Possivelmente derivados dos diferentes clusters que possam ter

na amostra e suas quantidades relativas. Ainda assim nas amostras, há uma mudança

no comportamento de M em baixas temperaturas, que pode ser gerada pela interação

de super-troca entre Fe3+–O–Mn3+, possivelmente fortalecida por posśıveis interações

do tipo Fe3+–O–Mn4+, onde SFe3+ = 3/2 e SMn4+ = 3/2. Deste modo, quanto maior a

quantidade de interações Fe–O–Mn, maior a magnetização em baixas temperaturas, como

pode ser visto na Tabela 5.2. A magnetização para campos acima de 50 Oe, descreve na

seguinte sequência: LFMO48, LFMO96 e LFMO24.

5.3.2 Susceptibilidade AC

A parte real da susceptibilidade AC, χ
′
AC , das amostras em função do logT são

apresentadas na Figura 5.8, na faixa de temperatura entre 3–120 K, para as frequências

f = 100, 500, 1000 e 5000 Hz. As medidas das amostras LFMO48 e LFMO96 apresenta-

ram um pico pronunciado por volta de 33 K, que se desloca para a direita com o aumento

da frequência f . Um máximo alargado é observado entorno de 65 K, constante em f . Na

LFMO24 estes máximos são mais alargados, com leve deformidade. Abaixo de cada curva
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χ
′
AC × logT , são apresentadas as suas respectivas derivadas, na forma dχ

′
AC/dT × logT .

Elas têm comportamento quase constante abaixo de 12 K, as medidas de magnetização

DC apontaram mudança na mesma região.

Figura 5.8: Curvas de χ
′
AC versus logT das amostras LFMO24, LFMO48 e LFMO96,

para f = 100, 500, 1000 e 5000 Hz;

Foi identificado que as amostras de manganitas com desordem substitucional

de forma aleatória apresentam uma fase de Griffiths (FG) [102]. Esta interpretação leva

em conta as interações magnéticas provenientes de um sistema desordenado fazendo com

que o mesmo assuma diferentes valores de constantes de troca em vários śıtios da rede

cristalina.

Uma das formas de identificação é através do desvio da função linear de

(χ
′
AC)−1, exatamente em TG, temperatura no qual há uma completa ausência de interações

devido às desordens, TCG seria a temperatura associada às interações de ordenamento

aleatório, na faixa TCG < T < TG, o sistema encontra-se num estado de mistura entre

os dois desordenado [103]. Acima de TG, o comportamento de χ
′
AC

−1
é linear em T . A

Figura 5.9 mostra uma ilustração de uma destas identificações. De outro modo, a FG é

univocamente caracterizada pelo expoente 0 ≤ λ < 1, em [104, 103]

χ−1 ∝ (T − TCG)1−λ . (5.1)
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Figura 5.9: Identificação da fase de Griffiths na curva do χ
′
AC . Figura adaptada de He et

al., 2007 [102];

Para mostrar que há uma FG, as Figuras 5.10(A), (B) e (C) mostram as curvas

de χ
′
AC(T ) e

[
χ
′
AC(T )

]−1
, para f = 1000 Hz, de cada amostra, em função de T . O cálculo

de λ é aplicado no ajuste das regiões das curvas log[χ
′
AC ]−1 versus log(T − TCG) nas

Figuras 5.10(i), (ii) e (iii), consistentes com a formação de clusters e grandes regiões

correlatas. Os valores encontrados para TG e TCG foram 230 e 65 K, respectivamente.

Em uma análise direta, através do inverso da susceptibilidade as LFMO48 e

LFMO96 apresentaram uma fase de Griffiths (FG) diretamente observada pela queda no

comportamento linear da (χ
′
AC)−1, ocorrendo a partir de uma temperatura espećıfica TG

[105]. Possivelmente, a LFMO24 por apresentar menor quantidade de defeitos tenha este

efeito diminúıdo, ou existe uma competição entre estados ordenados e desordenados.

Para T < TG, na Equação 5.1, λ = λ1, caso contrário, λ = λ2. Quando o

sistema comporta-se paramagneticamente, acima de TG, o valor de λ1 é muito menor que

λ2 [103, 104]. Os valores dos λ’s para cada amostra é mostra diretamente nas Figuras

5.10(i), (ii) e (iii). O λ1 para cada amostra tem resultados aproximados, por outro lado,

os valores de λ2 têm maior discrepância.

Para analisar o máximo em χ
′
AC(T ) da Figura 5.8, é usada as curvas de

dχ
′
AC/dT × logT , onde dχ

′
AC/dT (T = TM) ≡ 0, em que TM indica o valor máximo

na função χ
′
AC(T ) e varia diretamente com os valores de f . O estudo da variação de TM

com f pode ser eficaz para avaliar o comportamento do tipo vidro de spins, aqui TM

torna-se a temperatura de congelamento dos spins.

Uma das formas de estipular o grau de interação apresentado nas amostras é

dado pela mudança de TM por década de f , segundo o modelo independente pelo cálculo

do parâmetro φ, que é escrito como [106]
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Figura 5.10: Em (A), (B) e (C) são mostradas a susceptibilidade (χ
′
AC) e seu

inverso(1/χ
′
AC) para as amostras LFMO48 e LFMO96, com f = 1000 Hz. Os ajustes

da fase de Griffiths, usando a Equação 5.1, são mostrados em (i), (ii) e (iii);

φ =
∆TM

TM∆logf
, (5.2)
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onde φ para sistemas ideais não interagentes é aproximadamente 0,1 para interações do

tipo super-paramagnético, é 0,005 para vidro de spins [106, 53, 107]. Valores inter-

mediários da ordem de ∼ 0,05 são atribúıdos ao cluster-glass [108]. Na Tabela 5.3 são

mostrados os valores de TM , retirados da Figura 5.8, quando dχ
′
AC/dT ≡ 0, em adição

aos valores médios de φ, usando a Equação 5.2.

Tabela 5.3: Valores de TM das LFMO’s, para os valores de frequência f e cálculo do φ
médio usando a Equação 5.2;

f (Hz)
Valores de TM (K)

LFMO24 LFMO48 LFMO96

100 33,41 34,50 34,29

500 34,70 35,33 35,09

1000 35,44 35,91 35,49

5000 37,00 37,50 36,57

Valores médios de φ
LFMO24 LFMO48 LFMO96

φ 0,056 0,040 0,035

Os valores de φ da Tabela 5.3 são consistentes com o esperado para sistemas

do tipo cluster-glass. Bhame et al., 2005 [67], reportou a LFMO com estado vidro

de spins com clusters ricos nas unidades Mn4+–O–Mn3+, gerando um comportamento

ferromagnético, e/ou E3+–O–E3+ com E = {Mn, Fe}, o que gera um comportamento

antiferromagnético. No caso da LFMO24, os valores de φ estão mais próximos do limite

de um sistema não interagente.

Outra forma de confirmar a fase vidro de spins é a aplicação da lei de potência

que modula a variação de f , usando os valores de TM da Tabela 5.3 [109, 110, 111], escrita

como

f =
1

2πτ0

[
TM(f)

Tg
− 1

]−zv
, (5.3)

onde τ0 é a escala de tempo caracteŕıstico da relaxação do sistema, Tg é a temperatura

de transição de vidro de spin, zv é o produto de dois expoentes cŕıticos.

Outra forma de medir o grau de interação em sistemas com fase vidro de spins

é dado usando a lei emṕırica de Vogel-Fulcher (VF) [112, 113], dada como

f = f0 exp

[
−Ea/kB
TM − TV F

]
, (5.4)
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onde f0 é frequência caracteŕıstica e TV F é a temperatura de VF, associada diretamente

à interação entre clusters, Ea é a energia de ativação média. Neste modelo, a diminuição

da temperatura faz com que os clusters orientados aleatoriamente sejam congelados, o

que produz uma susceptibilidade AC dependente da frequência.

A aplicação dos dois modelos podem ser vistos nas Figuras 5.11(A), nas li-

nearizações lnf × ln(TM/Tg − 1) e em (B), lnf × (TM − Tg)
−1, que no caso foi dado

a equivalência TV F ≡ Tg, os parâmetros encontrados com os ajustes são mostrados na

Tabela 5.4.

Figura 5.11: Em (A) é mostrado as curvas ln f versus ln(TM/Tg − 1) e (B) ln f versus
1/(TM − Tg) para as amostras LFMO24, LFMO48 e LFMO96, usando as Equações 5.3
(lei de potência) e 5.4 (modelo de VF);
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Tabela 5.4: Parâmetros encontrados nos ajustes da lei de potência (usando a Equação
5.3) e Volgel-Fulcher (pela Equação 5.4, fazendo TV F ≡ Tg);

Lei de potência Modelo VF
Tg (K) τ0 (s) zv TV F ≡ Tg (K) τ0 (s) Ea/kB (K)

LFMO24 23,8 10−8 12,2 23,8 10−9 12

LFMO48 32,5 10−8 4,2 32,5 10−6 137

LFMO96 29,6 10−11 9,8 29,6 10−8 56

Segundo a Tabela 5.4 as LFMO’s apresentaram parâmetros distintos de ajustes

associados diretamente a organização interna de cada sistema. De et al., 2006 [68], através

das medidas de magnetização DC, com campo de 50 Oe encontraram Tg = 20 K para a

LFMO preparado por reação qúımica. Os valores de zv indicam comportamento do tipo

cluster-glass [109, 112, 113] para as amostras LFMO48 e LFMO96, por outro lado, a

LFMO24 estão no limite dos valores do modelo proposto.

Pelas análises desenvolvidas nesta seção, usando as medidas de susceptibilidade

AC das LFMO’s, uma fase tipo cluster − glass é identificada, associada à presença de

clusters existentes em cada sistema. Novamente, uma mudança de comportamento nas

curvas ocorre em uma temperatura abaixo de 10 K. Uma fase de Griffiths foi observada

mais acentuadamente nas duas amostras, LFMO48 e LFMO96, porém existentes nos três

sistemas, em menos intensidade na LFMO24, com TG = 230 K e TCG = 65 K. Assim,

pode ser dito que entre 65 e 230 K, correlações de curto alcance se desenvolve formando

clusters magnéticos.

5.3.3 Curvas de histerese

As curvas de histerese (M ×H) das LFMO’s foram realizadas no intervalo de

campo entre -130 e 130 kOe, para vários valores de temperatura T na faixa de 5 a 300

K. Uma vez que, todas apresentaram comportamento semelhantes entre si, em todo os

valores de H, para uma mesma temperatura T , foi escolhido a LFMO48 para apresentar

a mudança isotérmica sofrida por M pela influência de H. A Figura 5.12(A) mostra as

curvas para T = 5, 50, 150 e 300 K, da amostra LFMO48, o destaque para as zonas

próximas à origem são detalhadas nas Figuras 5.12(B)-(E).

De forma geral, as histereses da LFMO24 e LFMO96 apresentaram os mesmos

comportamento da LFMO48. Inicialmente é observado na Figura 5.12(A) que as LFMO’s

são magneticamente moles. Comportamento semelhantes foram observados por Palakkal
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Figura 5.12: Em (A) é mostrado as curvas de histerese da LFMO48, para T = 5, 50, 150
e 300 K com destaque para as zonas próximas da origem de cada curva separadamente
em (B)–(E);

et al., 2015 [8] e De Lima et al., 2009 [10]. O laço de histerese está presente em toda a

faixa de temperatura estudada, como mostram as Figuras 5.12(B)–(E).

No limite de campo externo, as LFMO’s deste trabalho não chegaram a saturar

magneticamente devido a não homogeneidade associada a estrutura [8]. Para mensurar

os valores da magnetização de saturação Ms em cada laço de M(H) foi necessário realizar

uma modelagem de M(H) para altos campos.

Em altos campos, a rotação dos domı́nios magnéticos é um efeito predomi-

nante nesta região, fazendo com que a resposta magnética à aplicação do campo seja

relativamente pequena. E, então, é posśıvel escrever, usando a lei de aproximação para

altos campos, a dependência de M em relação à H, como

M(H) = Ms

(
1− α

H
− β

H2

)
+ χH, (5.5)

onde Ms é a magnetização de saturação, α é uma constante relacionada diretamente

à quantidade de defeitos estruturais e inclusões de átomos não magnéticos, β é uma

constante (geralmente negativa) relacionada diretamente à anisotropia do material, de

valor β = 8K2
1/105M2

s . O valor K1 é a constante de anisotropia de primeira ordem e

o termo χH representa o aumento do campo induzido na magnetização espontânea dos

domı́nio magnéticos [114, 70].
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Define-se a magnetização reduzida como Mred(H) ≡ M(H) − χH, é através

desta manipulação que, matematicamente, é razoavelmente mais prático para o cálculo

de Ms, pois, sabe-se que no limite de altos campos Mred(H)→Ms, neste limite M(H) ≈

Ms + χH. Nas curvas de histerese, é ajustado um comportamento linear, que posterior-

mente é subtráıdo de M(H).

A magnetização reduzida Mred na maior faixa de campo é representada por

Mred(H) ≈ Ms (1− α/H). Isso fica claro quando é mostrado a linearidade na função

[Mred(H)] |H| = Ms |H|−αMs. A Figura 5.13 apresenta os dados da reta [Mred(H)] |H|×

|H| para as três amostras de estudo, em vários valores de temperatura T . A seta indica

o aumento dos parâmetros α e T .

Figura 5.13: Linearização da curva Mred(H), fazendo os gráficos de [Mred(H)] |H| × |H|,
que apresentam comportamento linear na maior faixa de temperatura, para as amostras
LFMO24 (A), LFMO48 (B) e LFMO96 (C);

O aumento de α ocorre na proporção que é aumentado T , como mostram as

Figuras 5.13(A)–(C), que é uma indicação do aumento da anisotropia local originado dos

defeitos estruturais e do número de regiões não magnéticas [114].
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Para uma análise mais detalhada do efeito térmico sobre as curvas de histerese

de cada amostra, e ainda, estudar o comportamento dos parâmetros envolvidos em cada

ciclo, é feito os gráficos de Mred × H, obtidos nas curvas originais menos a componente

linear, para todas as amostras em todas as faixas de temperaturas. Isso pode ser visto

nas Figuras 5.14(A)–(C), (i)–(iii).

Dos gráficos mostrados na Figura 5.14 é posśıvel perceber gradativamente o

efeito do aumento da temperatura no alinhamento dos momentos magnéticos em relação

ao campo externo, que tendem a diminuir com o aumento de T , mas como dito anterior-

mente, ainda presente em 300 K.

Os parâmetros relacionados à uma curva de histerese foi discutido na Seção

3.2.1, como por exemplo o campo coercivo Hc, definido como Hc = (Hc+ − Hc−)/2, a

magnetização remanente Mr e saturação Ms.

Nas Figuras 5.15(A) e (B) os valores das medidas da magnetizações remanente

Mr e de saturação Ms das amostras são colocados em função da temperatura T , respecti-

vamente. Há um decréscimo em Mr, observado com uma pequena elevação para a amostra

LFMO24 com o aumento de T . Os valores de Ms tendem a diminuir com T , assumindo

valores próximo de zero a partir de 250 K, sendo em baixas temperaturas a LFMO24 com

menor valor de Ms. A razão Mr/Ms, mostrado na Figura 5.15(C), tem um acréscimo

mais abrupto abaixo de 10 K, possivelmente influenciado pela proximidade da região de

mudança de comportamento da magnetização em função da temperatura, que contribui

para o aumento do sinal magnético das amostras, que obtiveram valores próximos entre

si.

As medidas de Mr/Ms da amostra LFMO24 tem um aumento em 100 K,

separando-se das outras amostras, com máximo em 200 K (tomando por base somente os

valores das medidas em si). Aparentemente, as amostras LFMO48 e LFMO96 tem igual

tendência, porém com menor intensidade. Pode-se notar que a amostra LFMO24 torna-se

mais mole magneticamente, como a amostra LFMO24 é a que possui menor quantidade

de interações Fe–O–Mn, pode atribuir este efeito às diferenças no conteúdo dos clusters.

Por exemplo, as amostras LFMO48 e LFMO96 devem conter mais clusters com interação

Mn3+–O–Mn4+, que são ferromagnéticas e por isso mais duros.

As variações de Hc × T são mostradas na Figura 5.15(D) para a LFMO24,

LFMO48 e LFMO96. Na temperatura ambiente e até 250 K, todas as LFMO’s obtiveram
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Figura 5.14: Curvas de Mred(H) das amostras LFMO24(A), LFMO48(B) e LFMO96(C),
com respectivas regiões aumentada em (i), (ii) e (iii), para diversos valores de T ;
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Figura 5.15: Em (A) é apresentado os valores de Mr versus T , (B) Ms versus T , (C)
Mr/Ms versus T e em (D) Hc versus T para as amostras LFMO24, LFMO48 e LFMO96;

os mesmos valores de Hc. A faixa 100 <T< 250 K é a única região em que há uma

divergência entre os Hc’s das amostras. A que apresentou menor valor de campo para

desmagnetiza-la, foi a LFMO24. Ao contrário da LFMO48 e LFMO96, que necessitaram

de maior intensidade de campo para que isso ocorresse.

Acredita-se que esse comportamento seja consequência da quantidade de de-
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feitos existentes em cada amostra, resultando em interações entre os clusters. Essas

regiões são centro de pinning que dificultam a rotação dos momentos magnéticos na vi-

zinhança. Um aumento abrupto é observado na região em que T < 10 K, onde medidas

de magnetização DC e AC em função da temperatura mostraram modificações na mesma

região.

A Figura 5.16 mostra as curvas de histerese das amostras nos dois extremos

de temperatura estudados, em 5 e 300 K.

Figura 5.16: Curvas de histerese das LFMO’s a 300 K em (A), e a 5 K em (B);

Praticamente com os mesmos valores de Hc e Mr em 5 K, elas diferem na Ms.

Em baixas temperaturas, no caso o ordenamento de maior contribuição é o Fe3+–O–Mn3+.

Na temperatura ambiente, a maior área da curva de histerese pertence a LFMO24, com

maior Mr e Ms, possivelmente advinda do fraco ferromagnetismo de clusters ricos em Fe,

ou que não ocorre nas LFMO48 e LFMO96, amostras ricas em Mn4+, o que diminui a

magnetização em 300 K.

Através das medidas de magnetização em função do campo, para diferentes

temperaturas foi posśıvel observar como os sistemas produzidos apresentam caracteŕısticas

de ordenamento próprios, dependendo dos defeitos constantes em suas estruturas.
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5.4 Medidas de capacidade caloŕıfica

Nesta seção serão apresentadas as medidas de capacidade caloŕıfica a pressão

constante CP em função da temperatura T das amostras produzidas. Elas foram feitas

usando o PPMS R©, no módulo de calorimetria, a campo nulo.

Lembrando que, o sistema envolvido em cada medida é composto pelo ca-

loŕımetro, a graxa de vácuo e a amostra objeto de estudo, cada uma com sua capacidade

caloŕıfica envolvida. Para obter somente o valor de Cs da amostra foi necessário me-

dir separadamente os calores espećıficos da graxa de vácuo e do caloŕımetro. Assim, a

capacidade caloŕıfica total a pressão constante do sistema utilizado, Csistema, é dado por

Csistema = Cs + Cpl + Cg , (5.6)

onde C é a capacidade caloŕıfica, on ı́ndices estão relacionado à amostra (s), ao caloŕımetro

(pl) e a graxa de vácuo (g). Nas subseções a seguir, é detalhado todo o processo para

medida de Cs, iniciando pela caracterização do caloŕımetro e da graxa de vácuo, separa-

damente.

5.4.1 Caracterização do caloŕımetro e da graxa de vácuo

Inicialmente, à pressão constante, foi medida a capacidade caloŕıfica do ca-

loŕımetro Cpl em função da temperatura T , na faixa de 2-200 K, a campo nulo. A curva

pode ser vista na Figura 5.17. Vale ressaltar que o próprio PPMS R© traz consigo valores

de calibração que representam o caloŕımetro por si só, isso relacionado à uma porção

constante de graxa de vácuo, porém, por decisão do experimentador, estes foram descon-

siderados, e então foram realizadas medidas adicionais de caracterização do caloŕımetro e

da graxa de vácuo.

A Figura 5.17 não apresenta descontinuidades, como por exemplos picos, e

desta forma é posśıvel ajusta-la através de uma função polinomial Fp(T ) do tipo

Fp(T ) =
n=6∑
i=0

αiT
i , (5.7)

onde os αi são constantes com unidades apropriadas na equivalência de Cpl(T ) e FP (T ),
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Figura 5.17: Medida de capacidade caloŕıfica do caloŕımetro na faixa 2–200 K, adicionado
ao ajuste do tipo polinomial dado pela Equação 5.7;

o valor máximo n = 6 é emṕırico, valores maiores de n não melhoram os ajustes. Todos

as constantes αi, para o caloŕımetro, são dados na própria Figura 5.17. Agora é posśıvel

ter a informação da contribuição de Cpl para qualquer valor de T , obviamente na faixa de

temperatura estipulada.

O segundo passo foi medir a contribuição adicionada pela quantidade de graxa

de vácuo usada em cada medida. A graxa escolhida foi a Apiezon N, amplamente usada

para medidas em baixas temperaturas, apesar de apresentar anomalias próximo da tem-

peratura ambiente, isso não ocorre entre 2-200 K. Outra informação importante é que a

mesma não apresenta histerese magnética ou térmica.

No caloŕımetro foi adicionado 1,6 g de Apiezon N para medida da capacidade

caloŕıfica total do sistema, aqui considerado somente graxa e caloŕımetro. Novamente é

medida a capacidade caloŕıfica do sistema, agora equivalente a Csistema = Cg +Cpl. Sendo

o calor espećıfico da graxa de vácuo cg igual a razão entre Cg e a massa de graxa usada

mgc, então

cg =
Cg
mgc

=
Csistema − Cpl

mgc

. (5.8)

Neste caso, Cpl da Equação 5.8 já é conhecido e descrito pela função da Equação 5.7.

A Figura 5.18 mostra os valores do calor espećıfico da graxa de vácuo em
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função da temperatura, ou seja, a curva cg × T , uma vez que ela também não apresenta

transições de fase aparentes, como nas medidas de Cpl × T na Figura 5.17, é aplicado

o ajuste da Equação 5.7, onde os valores encontrados dos α’s são mostrados na própria

figura, fazendo cg(T ) = FP (T ). As constantes α’s tem as unidades necessárias para a

correspondência desejada.

Figura 5.18: Medida de calor espećıfico da Apiezon N na faixa 2–200 K, adicionado ao
ajuste do tipo polinomial dado pela Equação 5.7;

Como último passo, uma vez caracterizado o caloŕımetro e a graxa de vácuo, o

PPMS R© pode realizar a medida da capacidade caloŕıfica da amostra, Cs. O sistema final

é considerado o conjunto feito pela amostra, a graxa de vácuo e o caloŕımetro. Agora

que a função de cg(T ) é conhecida, é posśıvel obter o valor do calor espećıfico da amostra

cs ≡ Cs/ms, sabendo que ms é a massa da amostra, a quantidade de Apiezon N, mg,

usada para acoplamento entre a plataforma do caloŕımetro e a amostra. Então,

cs =
Cc
ms

=
Csistema −mgcg − Cpl

ms

. (5.9)

No caso, cg e Cpl para próximas análises serão modelados pelos polinômios Fp(T ) como

apresentado anteriormente, usando os valores de α’s dados nos gráficos das Figuras 5.17

e 5.18.
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5.4.2 Calor espećıfico das amostras

Usando o caloŕımetro do PPMS R©, as medidas de calor espećıfico molar a

pressão constante, cPs , das LFMO’s produzidas são mostradas na Figura 5.19, na faixa de

temperatura 3–200 K, a campo nulo.

Figura 5.19: Medida de calor espećıfico molar cPs em função da temperatura T , a campo
nulo, entre 3-200 K para as amostras LFMO24, LFMO48 e LFMO96

Todas as contribuições da graxa de vácuo e do caloŕımetro foram subtráıdas,

como descrito na Seção 5.4.1. Para realizar as medidas de cPs , foram usadas pastilhas

das amostras de LFMO, nas proporções estabelecidas pelo tamanho da plataforma do

caloŕımetro e respeitando o limite de massa suportada pela plataforma do PPMS R©.

Inicialmente, há uma diferença de calor espećıfico nas amostras LFMO48 e

LFMO96, em relação à LFMO24, além do que, cada sistema, apresentou um desvio em

formato de pico em diferentes temperaturas, que varia entre 130,0 e 138,7 K. Ghivelder et

al., 1999 [49], realizou medidas de capacidade caloŕıfica para o sistema LaMnO3+δ, para

δ = 0, 11 (23% de Mn4+), 0,15 (33% de Mn4+) e 0,26 (52% de Mn4+), δ indica o ńıvel de

desordem em sua estrutura cristalina. Os resultados indicaram que quanto maior for a

quantidade de Mn4+ maior será os valores da capacidade caloŕıfica.

A presença dos ı́ons de Mn4+ na LFMO pode ser considerada como defeitos em
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sua estrutura, e como tal, quanto maior for sua quantidade maior será o calor espećıfico

do sistema. É importante detalhar que existem outras formas de defeitos.

Medidas de capacidade caloŕıfica na faixa de 10–150 K da LFMO, preparada

pelo método de Pechini, já foram apresentadas em 2015, por Palakkal et al. [8]. Foram

feitos ajustes no calor espećıfico, usando funções polinomiais entre 10–50 K, estes suge-

rem a coexistência entre a fase ferromagnética metálica e um estado de ordenamento de

carga. Esses resultados não apontaram evidências relacionados a transições de fase. Pos-

teriormente, Palakkal et al., já no ińıcio de 2018 [69], publicou resultados de capacidade

caloŕıfica apontando uma leve descontinuidade em 133 K na LFMO, aliado as medidas de

resistividade, devido a presença de localização de carga, termo usado quando há valência

intermediária num mesmo átomo.

Para uma melhor análise dos gráficos da Figura 5.19, na zona em que as

descontinuidades aparecem, elas são separadas por amostra nas Figuras 5.20(A)–(C).

Nelas é posśıvel observar picos em 130,0 K (LFMO24), 138,7 K (LFMO48) e 132,3 K

(LFMO96), identificados por Td.

Figura 5.20: Medida de cPs detalhada na região por volta de Td, respectivamente para
LFMO24(A), LFMO48(B) e LFMO96(C);

Os picos presentes nas LFMO’s podem ser atribúıdos à presença de clusters

do tipo Mn3+–Mn4+. A LFMO24 tem o pico de mais baixa intensidade, que á a amostra

que apresenta menor valor de calor espećıfico molar em toda faixa de temperatura, assim

com o menor Td entre os três sistemas estudados. No outro extremo, a LFMO48, a que

apresentou maior valor de calor espećıfico molar tem o pico mais pronunciado e em mais
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alta temperatura.

Ghivelder et al., 1999 [49] mostra que descontinuidades vistas nas medidas de

capacidade caloŕıfica para a LaMnO(3+δ) são associadas à presença de Mn4+, inclusive

deslocados para mais alta temperatura com o aumento de δ. Portanto, acredita-se que os

valores de Td das Figuras 5.20 indicam que a posição do pico depende da quantidade de

Mn4+ em cada amostra, pois Td(LFMO24) < Td(LFMO96) < Td(LFMO48).

Através da derivada do calor espećıfico molar dcPs /dT é posśıvel notar transições

de fase não aparentes na função cPs (T ) [115, 116]. A curva log(dcPs /dT ) × logT é mostrada

na Figura 5.21.

Figura 5.21: Curvas log(dcPs /dT ) × logT das amostras LFMO24, LFMO48 e LFMO96;

A Figura 5.21 apresenta mudanças no comportamento da função, em todas as

amostras, em forma de pico em aproximadamente 10 K, acrescido das transições de fase

em mais altas temperaturas, àquelas apontadas por Td, na Figura 5.20.

Considerando a rede única LaMnO3, ela apresenta uma transição de ordena-

mento antiferromagnético no calor espećıfico em 140 K, devido a interação de super-troca

do tipo Mn3+–O–Mn3+, espera-se que na substituição de metade dos ı́ons de Mn3+ por

ı́ons de Fe3+, novas interações possam produzir contribuições a ńıveis quânticos no calor

espećıfico, que segundo as regras de Kanamori-Goodenough [117, 66, 51], a LFMO tem

um comportamento ferrimagnético em baixas temperaturas.

O pico em baixas temperaturas na Figura 5.21 sugere que existe uma fase bem

114



Tese de L. L. L. Sousa, UFRN Caṕıtulo 5

definida em T < 10 K. Para isso, foram feitas alguns ajustes em baixas temperaturas

usando os comportamentos conhecidos do calor espećıfico. Na faixa 3–10 K, o modelo

que melhor descreve como cPs varia com a temperatura foi descrito como a soma das

contribuições dos fônons, segundo o modelo de Debye, adicionado ao comportamento do

tipo ferrimagnético. Assim, o calor espećıfico molar em baixas temperaturas (cLT ) é dado

por

cLT (T ) =
12

5
NRπ4

(
T

θD

)3

+ δfT
3/2 , (5.10)

onde N é o número de átomos na molécula unitária, R é a constante dos gases, θD é a

temperatura de Debye e δf é a constante caracteŕıstica do modelo de ondas de spin, dada

por

δf = 0, 113NA k
5/2
B

[
SFe − SMn

4JFeMn SFe SMn

]3/2
, (5.11)

onde NA é o número de Avogrado, o valor Si é o momento de spin do átomo i, com

i = {Fe, Mn} e JFeMn representa a interação de troca entre as sub redes de octaedros de

centros Fe e Mn [77, 118, 119, 120].

Na fase ferrimagnética em baixas temperaturas, o gráfico cPs T
−3/2 versus T 3/2

deve apresentar comportamento linear [77]. Nas medidas das LFMO’s deste trabalho, este

ajuste, baseado na Equação 5.10, pode ser visto na Figura 5.22 na faixa de temperatura

3–10 K, com os parâmetros δf , θD e JFeMn descritos na Tabela 5.5.

Tabela 5.5: Parâmetros obtidos dos ajustes das funções cPs T
−3/2 versus T 3/2 para as

LFMO’s;

Amostra δf (mJ/mol K5/2) θD (K) JFeMn (µeV)

LFMO24 18,57 464 0,294

LFMO48 17,59 365 0,305

LFMO96 18,69 422 0,293

Através dos os valores de δf encontrados nos ajustes feito na Figura 5.22, e

supondo SFe = 5/2 e SMn = 2, foi posśıvel obter a constante JFeMn para cada amostra

de LFMO, usando a Equação 5.11.

Tomioka et al., 2000 [120], através de medidas de capacidade caloŕıfica da

Sr2FeMoO6, com estrutura dupla perovskita, produzida pela mistura de SrCO3, Fe2O3 e

MoO3, tratada termicamente a 1270 ◦C, por 12 horas, com fluxo cont́ınuo de H2(7%)/Ar,
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Figura 5.22: Medidas de cPs T
−3/2 versus T 3/2 para as LFMO’s, na faixa 3–10 K, além do

ajuste usando a Equação 5.10;

mostraram um comportamento ferrimagnético para T < 10 K, com JFeMo = 4, 1 meV.

Os valores encontrados de θD da Tabela 5.5 estão dentro da faixa de tem-

peraturas estipuladas para algumas perovskitas do tipo manganitas [49, 121, 122]. As

temperaturas de Debye (θD) de algumas perovskitas são apresentadas na Tabela 5.6,

inclúıda as referências. Tomando por base as amostras (i) e (ii), onde a estequiometria

mostrada ressalta as diferentes quantidades de defeitos presentes na estrutura LaMnO3,

representada por LaMnO3+δ, com a mudança de δ de 0,11 para 0,26 foi capaz de produzir

uma variação em θD.

Tabela 5.6: Alguns exemplos de perovskitas e suas temperaturas de Debye θD, ao lado a
referência ao qual o dado foi retirado;

Amostra θD (K) Ref

MnCr2S4 410 [119]

Sr0,9La0,1Ti0,9Co0,1O3 429 [123]

La0,88Sr0,12MnO3 360 [124]

La0,7Sr0,3MnO3 440 [124]

Nd0,7Pb0,3MnO3 292 [121]

La0,7Pb0,3MnO3 263 [121]

(i)LaMnO3,11 369 [49]

(ii)LaMnO3,26 498 [49]

La0,67Ba0,33MnO3 383 [122]

Com o aumento da temperatura , outras contribuições tornam-se relevantes à
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capacidade caloŕıfica total do sistema. Considerando que a estrutura ideal da LFMO é

dado quando a ligação Fe+3–O–Mn+3 ocorre de forma ordenada, a aleatoriedade na subs-

tituição atômica e os átomos inseridos intersticialmente na rede, bem como a existência

de lacunas produzem um excesso no calor espećıfico nas amostras, além da contribuição

da rede cristalina clat. A função clat(T ) é ajustada pelo Modelo de Thirring (MT) dado

por

clat(T ) = 3NR

1 +
∞∑
n=1

bn

[
1 +

(
2πT

θD

)2
]−n (5.12)

onde os bn são constantes adimensionais [125, 126, 127, 128].

O MT produz um erro de aproximadamente 0,03 % numa faixa de temperatura

em que T ≤ θD/4, em relação ao Modelo de Debye, para n = 4 [125]. A Figura 5.23

apresenta o ajuste do MT para a LFMO24, que apresentou menor quantidade de defeitos

em sua estrutura cristalina. Fazendo com que cPs ∼ clat, obtêm parâmetros equivalentes a

b1 = – 3,015, b2 = 4,946, b3 = – 4,619 e b4 = 1,687 e θD = 472,6 K, este último é 1,85%

maior que o valor encontrado pelo ajuste de baixas temperaturas do modelo ferrimagnético

dado pela Tabela 5.5.

Figura 5.23: Ajuste nas medidas de cPs (T ) para a LFMO24 segundo o MT;

O pico de baixa intensidade na curva de cPs verus T na LFMO24, em 130 K,
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não gerou desvios significativos no ajuste do MT, o que gerou valores próximos de θD

na comparação entre os modelos ferrimagnéticos e MT, isto não ocorreu para as outras

amostras. Desta forma, os valores de cPs da LFMO48 e da LFMO96 apresentaram um

excesso de calor espećıfico cexc, então cPs = clat + cexc, uma vez que este é derivado

do quantitativo de átomos intersticiais, substitucionais, ausências e/ou ocasionado por

mudanças de valência, e de outras contribuições não especificadas. Cada excesso no calor

espećıfico das amostras LFMO48 e LFMO96 podem ser vistas nas Figuras 5.24(A) e (B).

Figura 5.24: Ajustes nos valores de cP (T ) das amostras de LFMO48 e LFMO96, seguindo
as contribuições dos fônons e dos defeitos;

A transição magnética afeta diretamente uma faixa muito curta de tempera-

tura, o que não provocou nas análises propostas. Os valores de cexc são relevantes para

T > 60 K, competindo diretamente com outras fases que possam apresentar a LFMO48

e LFMO96. O excesso de calor espećıfico foi maior na LFMO48.

Nesta seção, através das medidas de capacidade caloŕıfica, foi posśıvel mos-

trar que, em baixas temperaturas, as amostras produzidas apresentaram comportamento

ferrimagnético, confirmados através de uma modelagem teórica. Seguindo as análises foi

identificado um excesso de capacidade caloŕıfica, atribúıdo aos defeitos existentes, que

foram determinantes às transições observadas por volta de 130 K.
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5.5 Espectroscopia Mössbauer

A Figura 5.25 apresenta as medidas de Espectroscopia Mössbauer da LFMO24,

em 13, 140, 190 250 e 300 K. Observa-se a existência de um dubleto em 300 K, carac-

teŕıstico de um sinal paramagnético, com parâmetros hiperfinos correspondentes ao Fe3+.

Resultados consistentes com outros trabalhos [94, 9]. Em 13 K, o espectro mostra um

sexteto bem definido. Esta componente tende a diminuir com o aumento da temperatura,

pois as posições dos picos e suas intensidades são modificadas, e em algum momento na

faixa 140 <T< 300 K, ocorre a transição para o dubleto, desaparecendo a componente

magnético.

Figura 5.25: Espectro Mössbauer do 57Fe da LFMO24 para várias temperaturas. A linha
vermelha é o ajuste da distribuição de campo magnético hiperfino;

As linhas mais largas do sexteto e a componente de maior intensidade no cen-

tro se assemelha a um sistema formado por momentos magnéticos com relaxação rápida.

Como o campo magnético hiperfino é proporcional à separação entre os picos 1 e 6, to-
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mando por referência o sexteto da Figura 4.12, fica claro que o campo magnético aumenta

quando a temperatura é diminúıda. Aos 13 K, o espectro corresponde a um sistema ter-

micamente bloqueado com deslocamento isomérico e campo magnético de 0,44 mm/s e

47 T, respectivamente.

Portanto, os momentos de Fe começam a contribuir para o sinal magnético

da amostra em uma temperatura um pouco acima de 140 K. Dessa maneira, a histerese

observada na temperatura ambiente nas amostras LFMO48 e LFMO96, é justificada prin-

cipalmente aos aglomerados de Mn4+, que também podem aparecer na fase de Griffiths

a temperaturas bem acima 300 K [8]. A LFMO24, na temperatura ambiente apresentou

maior magnetização, sendo ela a que tem menor quantitativo de defeitos oriundos da

mudança de valência do Mn, então, apesar do dubleto ocorrer em 300 K, é posśıvel que

a amostra apresente um fraco ferromagnetismo, devido à clusters ricos em Fe3+ o que

aumentaria os valores da magnetização. O sistema rico em Mn4+ tende a diminuir os

efeitos de clusters de Fe.

As amostras LFMO48 e LFMO96 podem apresentar espectroscopia Mössbauer

de igual semelhança a LFMO24, uma vez que tempo de tratamento térmico seja o único

fator de modificação na preparação dos sistemas. Onde a única mudança ocorra na

quantidade de defeitos relacionados ao Mn.
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CONCLUSÃO

Foi posśıvel produzir a LFMO com estrutura dupla perovskita por reação de

estado sólido, da mistura única de sólidos, com tratamento térmico e tempo de tratamento

bem definidos, tudo isso em ambiente aberto. Apresentando uma forma diferenciada de

obter a LFMO, usando Ttrat = 1200 ◦C e ∆ttrat = 24, 48 e 96 horas.

Como o único parâmetro modificado na preparação das LFMO’s, os valores

de ∆ttrat usados neste trabalho não foram capazes de produzir diferenças na estrutura

do produto final. Isso foi confirmado por difratogramas de raios X, usando refinamento

Rietveld, quando comparado os resultados entre si. A estrutura obtida aqui tem uma

leve discordância dos resultados apresentados na literatura do mesmo sistema, onde foi

apontando um pico relacionado diretamente ao caráter de DPr.

Os DRX’s trouxeram informações obre a equivalência das estruturas das LFMO’s,

porém, uma vez que o Fe e o Mn têm raios iônicos aproximadamente equivalentes, o ńıvel

organizacional de cada sistema teve de que ser identificado por outras técnicas de carac-

terização.

Comparando as outras, as medidas de calor espećıfico das LFMO’s foram di-

ferentes entre si. Cada amostra apresentou um pico caracteŕıstico de transição de fase.

Isso indica que cada sistema em análise pode ter um grau de ordenamento espećıfico, o

tempo adicional de tratamento, tomando por base o ∆ttrat da LFMO24, pode ter pro-

vocado isso. Por outro lado, em baixas temperaturas foi confirmado a existência de um

comportamento ferrimagnético. Este ordenamento é esperado conforme modelos teóricos.

Modelos teóricos foram usados para mensurar o calor espećıfico devido à con-
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tribuição da rede cristalina e do excesso derivado dos ı́ons de Mn4+ de cada LFMO. Dáı

foi estipulado que a LFMO24 foi a amostra com o menor quantitativo de defeitos em sua

estrutura, a LFMO48 com o maior e a LFMO96, com valores intermediários.

Medidas de magnetização DC no processo zero-field-cooling (MZFC) e field-

cooling (MFC) mostram ńıveis diferentes de magnetização com o aumento da temperatura

T , porém ainda presente na temperatura ambiente. Com maior valor de M tem-se a

LFMO24, possivelmente associado aos clusters de Fe3+, apesar da LFMO24 apresentar

um dubleto na espectroscopia Mössbauer, resultando em um fraco ferromagnetismo. As

curvas de MZFC(T ) apresentaram uma transição, associado ao efeito de Hopkinson, visto

aqui como um indicativo de fases relacionadas ao congelamento de spins.

Através das derivadas dMZFC/dT e dMFC/dT foi notado uma mudança no

comportamento da magnetização próximo de 10 K, apesar de não dar confirmação de

qual comportamento é responsável por isso, ela corroboram com as medidas de calor

espećıfico, e um máximo que foi indicada como ińıcio da fase congelada dos spins, e ainda

um desvio em altas temperaturas.

As curvas da parte real da susceptibilidade AC em função da temperatura

χ
′
AC(T ) das LFMO’s mostraram duas descontinuidades, uma delas em formato de pico nas

LFMO48 e LFMO96, ocorrendo mais suavemente na LFMO24, que confirma a fase cluster-

glass, associadas aos defeitos presentes na estrutura da LFMO. Foi visto diretamente nas

LFMO48 e LFMO96 uma fase de Griffiths, que no caso, estes clusters interagem entre

si e possivelmente estão ordenados magneticamente. Ocorrendo mais discretamente na

LFMO24.

A espectroscopia Mössbauer indica que o comportamento dos átomos de Fe

mudam a partir de 140 K, onde o sexteto já começa a perder sua identidade, com objetivo

de torna-se um dubleto em temperatura ambiente, onde toda magnetização fica sob a

responsabilidade dos átomos de Mn, na LFMO48 e LFMO96. O que justifica a redução na

magnetização destas amostras na temperatura ambiente. De outra forma, a LFMO24 em

300 K, apresenta um fraco ferromagnetismo, devido aos ı́ons de Fe com baixa inclinação.

Acredita-se que a LFMO ainda possa gerar questionamentos sobre seu ńıvel

organizacional, mas aqui foi mostrado um novo comportamento previsto por modelos

teóricos, ainda não verificado por medidas experimentais segundo a literatura pesqui-

sada. Como perspectivas futuras, deve-se refinar ainda mais os métodos de preparação da
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LFMO, tendo como objetivo o melhor ńıvel organizacional dos átomos. Realizar medidas

adicionais que poderão dar um indicativo melhor sobre o estado de oxidação dos átomos,

além de sua proporção exata num sistema LFMO.
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study in spinel and hexagonal ferrites. Journal of electrical engineering, 62(4):239,

2011.

[97] P. A. Joy and S. K. Date. Effect of sample shape on the zero-field-cooled magneti-

zation behavior: comparative studies on NiFe2O4, CoFe2O4 and SrFe12O19. Journal

of magnetism and magnetic materials, 222(1-2):33–38, 2000.
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