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Resumo 
 
  

Neste trabalho sintetizaram-se amostras supercondutoras do 
sistema Hg-Ba-Ca-Cu-O com o objectivo de estudar as deformações 
locais da rede nos planos de mercúrio, induzidas pela introdução de 
oxigénio. 

O estudo das condições de síntese foi realizado por comparação 
entre duas rotas do método sol-gel designadas por Acrilamida e 
Ureia, tendo esta última sido introduzida pela primeira vez no fabrico 
destes compostos. 

O método da Ureia revelou ser uma alternativa vantajosa ao da 
Acrilamida, permitindo a preparação de pós precursores em 3 
etapas com uma duração total de 40 horas, contrastando com as 70 
horas necessárias para o método em comparação. Os custos 
associados aos reagentes são também outra vantagem apontada a 
esta rota. 

A produção de amostras supercondutoras (Hg-1212 e Hg-1223) foi 
conseguida através do método de síntese em alta pressão e alta 
temperatura. O composto Hg-1212 foi obtido utilizando pós 
precursores, produzidos pelas duas rotas em estudo. Utilizando os 
precursores preparados pelo método da Ureia foi possível a 
produção de amostras quase monofásicas Hg-1212 utilizando 
menores pressões (1.6 GPa) e menores tempos de síntese (1 hora) 
contra valores de 1.8 GPa e durações de 2.5 horas, usando os 
precursores do método da Acrilamida. As temperaturas críticas 
atingidas vêm apoiar uma melhor qualidade e pureza das amostras 
produzidas com o método da Ureia, tendo sido obtida uma Tc de 
112 K contra 104 K, para a amostra produzida com a Acrilamida. 

O composto Hg-1223 só foi conseguido utilizando a rota da Ureia, 
sendo as condições óptimas de síntese com valores de 1.8 GPa, 
900ºC, com uma duração de 2.5 horas. Este apresenta uma Tc igual 
a 132 K, resultado que é concordante com os apresentados na 
literatura, sugerindo que o composto obtido tem dopagem óptima de 
oxigénio. 

Os estudos de sonda local através da técnica de Correlações 
Angulares Perturbadas, P.A.C., indicam que a dopagem com 
oxigénio, nos compostos Hg-1212, é bem sucedida para 
recozimentos sob pressões de oxigénio na ordem dos 25 bar. Neste 
caso a concentração máxima de oxigénio atingida é de 26%, o que 
indica que a maioria dos átomos de oxigénio ocupam posições 
intersticiais no centro dos planos de mercúrio. É aconselhável o uso 
de pressões de oxigénio mais elevadas, na ordem dos 100 bar, para 
uma melhor eficiência na dopagem destes compostos. 
 

 



 

Abstract 
 

In this work the synthesis conditions to produce superconducting 
samples of the system Hg-Ba-Ca-Cu-O were studied. The purpose 
was the study of local deformations on the mercury planes, induced 
by oxygen doping. 

The optimization of the synthesis conditions was performed 
comparing two sol-gel methods, named Acrylamide (AA) and Urea. 
The last was introduced for the first time in the production of these 
compounds. 

The Urea method appears as a successful alternative to the 
Acrylamide one, allowing the production of precursor powders in 3 
steps in 40 hours versus 70 hours needed for the AA method. Other 
advantage is the costs related with the reactants. 

The production of superconducting samples (Hg-1212 and Hg-1223) 
was successful using the high pressure - high temperature method. 
The Hg-1212 compound was synthesized using precursor powders 
obtained with the two methods. Using the Urea precursors, Hg-1212 
single phase samples were produced with 1.6 GPa and in 1 hour. 
The Acrylamide precursors needed higher pressures (1.8 GPa) and 
longer sintering times 2.5 hours). The better quality of the urea’s 
samples is supported by its Tc, showing 112 K against 104 K 
exhibited by the Acrylamide’s. 

The Hg-1223 compound was reached only with the Urea’s precursor. 
The optimal synthesis conditions were found to be: 1.8 GPa, 900ºC, 
for 2.5 hours. This sample presented a Tc equal to 132 K, in 
agreement with the results reported in the literature. 

The Perturbed Angular Correlations (P.A.C.) studies show that the 
doping was successful, in Hg-1212 samples, using 25 bar of oxygen 
pressure. The maximum oxygen concentration achieved is 26%. In 
this situation, the oxygen atoms are present in interstitial positions in 
the centre of Hg mesh. The use of higher pressures (about 100 bar) 
is suggested to obtain a better doping efficiency in these 
compounds. 
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1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A procura de uma temperatura de transição supercondutora cada vez mais elevada e da 

compreensão das relações entre as propriedades físicas e a estrutura dos materiais são 

motores de busca de novos compostos supercondutores. A síntese de novos e complexos 

materiais não é trivial pelo que uma investigação cuidada e interdisciplinar é necessária. 

Em 1993, Putilin et al. [1,2] descobriram supercondutividade em cupratos à base de 

mercúrio o que levou a uma intensa pesquisa sobre a síntese e propriedades dos 

mesmos. Estes compostos, de formula geral HgBa2Can-1CunO2n+2+δ [Hg12(n-1)n], 

apresentam as mais altas temperaturas críticas entre todos os supercondutores, em 

condições normais de pressão. O primeiro membro da família, HgBa2CuO4+δ (Hg-

1201), apresenta uma temperatura crítica (Tc) igual a 94 K e, na sequência, outros 

membros desta família de compostos foram encontrados, exibindo supercondutividade e 

temperaturas críticas mais elevadas: HgBa2CaCu2O6+δ (Hg-1212) [2], HgBa2Ca2Cu3O8+δ 

(Hg-1223) [3] e HgBa2Ca3Cu4O10+δ (Hg-1234) [3]. O 3º membro da família (Hg-1223) 

estabeleceu novos recordes na temperatura crítica: 135 K à pressão ambiente [3] e 164 

K, sob uma pressão de 31 GPa [4]. 

O mercúrio apresenta-se nestes compostos formando ligações lineares com dois 

oxigénios assegurando a junção entre as camadas piramidais ou octaédricas de cobre 

através da formação de planos [HgO]∞, onde este elemento apresenta coordenação II. 

Estes planos apresentam ocasionalmente deficiência de átomos de mercúrio, podendo 

conter CO3
2- nesta posição. As ligações O-Hg-O são muito fortes e espaçadas entre si, 

permitindo a inclusão de átomos de oxigénio suplementares. Este oxigénio não 

estequiométrico, Oδ, ocupa o centro dos planos de Hg e regula a Tc através da criação de 

lacunas nos planos de cobre, CuO2 [5,6]. A presença de Oδ ou outros defeitos pontuais 

pode induzir distorções locais e estruturais que podem afectar a eficiência da dopagem, 

devida à valência da impureza e à ligação do dopante com a rede. 

A compreensão dos mecanismos estruturais e electrónicos que regulam a transferência 

de carga para os planos supercondutores, CuO2, representa um dos aspectos mais 

importantes na investigação desenvolvida nestes compostos. Recentemente, a 
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observação de heterogeneidades nos planos CuO2 levou a uma pesquisa exaustiva e à 

criação de modelos  que apontam a existência de um ordenamento de carga local e não 

linear [7-9]. Aparentemente estes fenómenos são devidos à segregação de lacunas para 

regiões fora das que apresentam momentos locais intensos, que levam à formação de 

zonas alternadas, à escala nanométrica, com propriedades estruturais e electrónicas 

diferentes [8]. Estas regiões são denominadas por stripes. Até ao momento não são 

conhecidas as condições que levam à ocorrência destes fenómenos e se estes estão 

intrinsecamente relacionados com a supercondutividade de alta temperatura [7]. 

A síntese destes compostos é complicada tornando difícil a reproductibilidade na 

obtenção de amostras monofásicas. As principais razões que dificultam a síntese destes 

materiais são a toxicidade e a instabilidade química e térmica dos compostos de 

mercúrio. O óxido de mercúrio (HgO), utilizado na síntese destes compostos, 

decompõe-se a baixas temperaturas (a cerca de 400ºC) o que prejudica a cinética da 

formação das fases nesta região de temperaturas. Para prevenir a decomposição precoce 

do HgO e evitar a evaporação do mercúrio, antes da reacção, a síntese é feita em 

recipientes fechados, à pressão ambiente ou sob pressão. Normalmente, é realizada em 

duas etapas: a preparação do pó precursor, sem mercúrio, contendo óxidos de bário, 

cálcio e cobre, e a posterior reacção com o mercúrio (mercurização). Numa primeira 

etapa da síntese, há que ter em conta a qualidade do precursor. É um facto aceite que a 

qualidade e homogeneidade do precursor é um factor primordial na síntese de amostras 

monofásicas [10]. Os óxidos presentes no pó precursor são altamente higroscópicos e 

absorvem facilmente CO2. Por este motivo, toda a manipulação química deve ser feita 

em atmosfera inerte ou sob vácuo, de forma a evitar o aparecimento de carbonatos, que 

inibem a formação das fases supercondutoras. A segunda etapa da síntese, a 

mercurização, deve ser realizada em recipientes fechados para evitar a perda de 

mercúrio, existindo vários processos de mercurização, à pressão ambiente ou sob 

pressão. A mistura do HgO com o precursor deve ser realizada em caixas de luvas 

devido à toxicidade do mercúrio e à higroscopicidade e instabilidade do precursor. 

Este trabalho tem como objectivos a preparação de amostras com alta concentração de 

Oδ nos planos de Hg e seguidamente o estudo das deformações locais da rede nos 

planos de mercúrio, induzidas pela concentração de Oδ e/ou pela temperatura. 

Eventualmente, estudar-se-á o ordenamento atómico do dopante, à semelhança do que 
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foi observado no composto Hg-1201 dopado com flúor [11]. O método escolhido foi a 

técnica nuclear de Correlações Angulares Perturbadas (P.A.C.) que mede os gradientes 

de campo eléctrico (G.C.E.) em átomos de 199Hg, os quais dependem da distribuição de 

cargas na vizinhança dos átomos sonda. Como só se conseguem obter elevadas 

concentrações de Oδ no segundo (Hg-1212) e terceiro (Hg-1223) membros desta família 

de supercondutores, estudaram-se as condições óptimas de síntese de amostras 

monofásicas de elevada pureza, necessárias aos estudos de P.A.C. Um novo processo de 

síntese destes compostos foi desenvolvido e implementado com sucesso, resultando 

numa significativa melhoria da qualidade dos compostos e, simultaneamente, numa 

maior economia de reagentes.  

Em consequência, descreve-se, primeiramente, o trabalho de síntese e caracterização 

efectuado no Laboratório de Cristalografia, C.N.R.S., Grenoble, após o que são 

apresentados os resultados preliminares das experiências de P.A.C., efectuadas no 

ISOLDE/CERN, terminando com conclusões e perspectivas. 

 

1.2. ESTRUTURA CRISTALOGRÁFICA 

 

A estrutura dos supercondutores da família HgBa2Can-1CunO2n+2+δ pode ser descrita 

como sendo uma sequência de blocos alternados ao longo do eixo c, na célula unitária. 

A sequência geral de planos apresenta-se na forma: 

... (BaO) (HgO) (BaO) (CuO2){(Ca)(CuO2)}n-1(BaO) (HgO) (BaO) ...,  

na qual os blocos (BaO) (HgO) (BaO), com estrutura do tipo do NaCl, encontram-se 

alternados com os blocos (CuO2) [(Ca)(CuO2)](n-1), deficientes em oxigénio e com 

estrutura do tipo da perovesquite [12,13]. Os planos de cobre, CuO2, são responsáveis 

pelo aparecimento da supercondutividade nestes compostos. A sequência de planos 

(BaO) (HgO) (BaO) é idêntica em todos os membros da família e actua como um 

reservatório de cargas, electrões ou lacunas, para os blocos que contém os planos de 

cobre [14], cuja espessura varia com o membro da família de supercondutores.  
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Existem alguns pontos essenciais na estrutura destes compostos que estão intimamente 

ligados às propriedades supercondutoras: 

1) A unidade estrutural principal é o plano CuO2, o qual é responsável pelo 

aparecimento da supercondutividade nestes materiais. Os electrões de condução (ou 

lacunas), responsáveis pela transição supercondutora, encontram-se localizados neste 

plano [13].  

Os planos CuO2 encontram-se localizados na estrutura entre planos carregados 

positivamente (BaO) ou em planos com deficiência de oxigénio (HgO).  

2) As distâncias Cu-O são relativamente grandes (~2.8 Å) quando comparados com 

outras famílias de supercondutores de alta temperatura [15]. A distância Cu-O diminui 

com o aumento da espessura do bloco do tipo da perovesquite, como consequência da 

inserção de planos (Ca)(CuO2).  

3) A estrutura destes compostos depende fortemente da química do catião Hg2+. Este 

apresenta duas ligações covalentes fortes com os oxigénios situados nos planos vizinhos 

(BaO) e fraca ligação com os oxigénios (Oδ) presentes no plano (HgO), situados no 

centro deste plano. Esta ligação apresenta um comprimento superior à soma dos raios 

iónicos do mercúrio e do oxigénio (dHg-O(Hg)≈ 2.8 Å vs  r(O
2-

) + r(Hg
2+

)≈ 2.09 Å) [13]. 

4) Devido à sua posição central nos planos (HgO) e por estar fracamente ligado aos 

átomos de mercúrio, a inserção do oxigénio não estequiométrico, Oδ, não resulta em 

distorções severas que levem a uma estrutura ortorrômbica ou a uma superestrutura. 

Porém, a existência de deformações locais de alguns nanómetros, particularmente para 

altas concentrações pode ter consequências no ordenamento dos átomos dopantes, e, 

eventualmente, na eficiência da dopagem e deformações dos planos de cobre. Estes 

átomos de oxigénio não contribuem para a estabilização da estrutura e podem ser 

facilmente removidos sem alterações na mesma. No entanto, estes átomos alteram a 

valência do cobre e consequentemente influenciam a Tc. Esta influência pode ser 

descrita pela relação empírica [13]: 

vCu=2(n+δ)/n         (Eq. 1.1) 

Oδ altera, também, a distância Cu-O, que diminui com o aumento de δ e da espessura do 

bloco do tipo da perovesquite, para cada membro da família. O aumento de n torna 
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necessária a inserção de mais Oδ para garantir a mesma valência do cobre, controlando a 

dopagem nos planos (CuO2) [13]. Consequentemente, aumenta o número de átomos de 

Ba deslocados das suas posições, devido à inserção destes átomos de oxigénio, o que 

resulta num decréscimo das distâncias Ba-OHg e numa elongação das Ba-OCu [13]. A 

interacção entre o catião bário e o oxigénio, presente nos planos (CuO2), torna-se mais 

fraca e é compensada pelo decréscimo na distância Cu-O. 

Estes compostos cristalizam em células unitárias primitivas tetragonais, com parâmetros 

de rede a muito próximos, enquanto que o parâmetro c aumenta com o membro, devido 

ao aumento da espessura do bloco que contém os planos (CuO2). Este parâmetro 

apresenta uma variação com o membro da família, n,  segundo a equação [13]: 

c(A)~9.5+3.2(n-1)        (eq. 1.2) 

A inserção de planos (Ca)(CuO2) na estrutura resulta numa alteração do número de 

coordenação dos átomos de cobre, devido ao aumento da espessura do bloco que os 

contém. No caso do Hg-1201, existe apenas um plano de cobre e estes átomos 

apresentam coordenação octaédrica [16]. A inserção de um plano (Ca)(CuO2), no caso 

do composto Hg-1212, resulta numa alteração da coordenação verificando-se um 

arranjo piramidal quadrático dos átomos de cobre [13]. A figura seguinte apresenta as 

estruturas cristalinas dos primeiros três membros desta série. 

 

 
Figura 1.1. Estruturas cristalinas dos compostos Hg-1201, Hg-1212 e Hg-1223 [12]. 
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A sequência perfeita dos planos é violada, frequentemente, por defeitos no 

empilhamento dos blocos, o que é uma característica intrínseca destes compostos, 

exceptuando o caso do 1º membro da família (Hg-1201) que apresenta apenas um plano 

de cobre. Em particular no 3º membro da família (Hg-1223), verificou-se uma alteração 

à estrutura que aparece como uma distorção do tipo Hg-2223, com dois átomos de 

mercúrio, e consequentemente resulta numa valência superior do cobre (~2.66) [13] e 

sem propriedades supercondutoras. Em geral, as distorções ou alterações à estrutura 

tetragonal provocam uma alteração de parâmetros essenciais ao aparecimento da 

supercondutividade nestes compostos, tais como o comprimento das ligações Cu-O e a 

valência do ião cobre.  

 

 

1.3. SÍNTESE DE SUPERCONDUTORES DO SISTEMA Hg-Ba-Ca-Cu-O 

 

A síntese dos supercondutores da família HgBa2Can-1CunO2n+2+δ é realizada em 

recipientes fechados devido à toxicidade e instabilidade química e térmica do mercúrio, 

cujo óxido se decompõe a cerca de 400ºC. Este facto resulta numa cinética não linear do 

processo de síntese [17]. Por estes motivos, a obtenção de amostras de elevada pureza é 

díficil estando a aplicação em larga escala destes compostos condicionada ao 

desenvolvimento das condições de processamento, de forma à obtenção de fases de 

elevada pureza, densidade e textura apropriadas. 

O mecanismo da formação destas fases ocorre através de um processo de intercalação 

tendo em conta os membros com n < 2 [13]. Sínteses longas e temperaturas mais 

elevadas favorecem a formação dos membros com n > 2 [18]. Normalmente, a síntese é 

realizada em duas etapas: a formação de um percursor e posterior reacção com o 

mercúrio (mercurização). O percursor é obtido a partir da reacção entre óxidos, 

carbonatos e/ou nitratos de bário, cálcio e cobre, misturados em quantidades 

estequiométricas. O precursor final consiste de uma mistura de óxidos, que permite a 

incorporação de oxigénio não estequiométrico, contribuindo para a oxidação dos 

compostos sintetizados [19]. 
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O percursor pode ser obtido através de reacção no estado sólido [19-21] ou pelo método 

sol-gel [22]. Vários estudos foram realizados no sentido de verificar qual o melhor 

processo para a produção do precursor. Verificou-se que o método sol-gel é o mais 

eficiente, permitindo uma economia no tempo dos tratamentos térmicos subsequentes na 

síntese do percursor [22]. A mistura obtida é então sujeita a vários tratamentos térmicos, 

geralmente numa gama de temperaturas entre 600 e 1000ºC [22], em ar, oxigénio ou sob 

vácuo, para eliminar os componentes voláteis e sintetizar o precursor. Como os óxidos 

presentes no precursor são altamente higroscópicos e absorvem facilmente CO2 toda a 

manipulação deve ser realizada em câmaras secas, sob uma atmosfera inerte, para 

prevenir a formação de sub-produtos. A presença de carbonatos nos produtos finais 

afecta as propriedades supercondutoras e pode causar ambiguidade na interpretação das 

relações entre os parâmetros estruturais e as propriedades supercondutoras [22]. Após os 

tratamentos térmicos conducentes ao precursor pretendido, a reacção com o óxido de 

mercúrio é efectuada, existindo para isso vários processos, como o da ampola selada ou 

o método de síntese em alta pressão.  

Cada uma das etapas do processamento destes compostos é descrita, detalhadamente, 

nos parágrafos seguintes, destacando-se os processos utilizados neste trabalho. 

 

1.3.1. SÍNTESE DO PRECURSOR 

 

Os percursores geralmente usados na síntese sob alta pressão consistem numa mistura 

de duas ou mais fases, BaCuO2 e CaCuO2, o que dificulta a síntese destes compostos. O 

método convencional de preparação destes materiais consiste na reacção a alta 

temperatura de uma simples mistura de todos óxidos reagentes. Um alto grau de 

homogeneidade dos catiões é essencial. Os métodos mais utilizados na preparação dos 

precursores são o método de reacção no estado sólido [13,23,24] e o sol-gel [25-28].  

Na tabela 1.1 são apresentados alguns métodos utilizados na preparação de pós 

precursores.  

De todos os métodos desenvolvidos, o processo sol-gel é um dos mais promissores para 

obter uma excelente homogeneidade e pureza dos elementos à escala atómica e elevada 



Capítulo I –INTRODUÇÃO 

 

 9 

reactividade. Este processo baseia-se num método de preparação de materiais a partir de 

suspensões de partículas finas coloidais. A ideia básica deste método é partir de uma 

solução de catiões e gelificá-la, através de uma reacção de polimerização. O gel pode 

ser facilmente manipulado e quando seco resulta num xerogel, que é transformado numa 

mistura de óxidos após tratamentos térmicos. Existem diversas rotas no método sol-gel 

utilizadas na preparação de pós precursores no sistema Ba-Ca-Cu-O. Em soluções 

inorgânicas, procede-se à sequência das reacções de hidrólise – condensação que forma 

cadeias (-M-O-M-O), sendo M os catiões metálicos envolvidos na reacção. Quando a 

taxa de ligações é suficiente, o gel forma-se. No entanto, quando vários catiões estão 

envolvidos, como é o caso dos precursores dos supercondutores de mercúrio, é 

necessário o ajuste das taxas de hidrólise e condensação de modo a respeitar a 

respectiva estequiometria [22].  

 

Tabela 1.1. Métodos de preparação dos pós precursores do sistema Ba-Ca-Cu-O. 

Método Reagentes iniciais Referência 

Reacção no estado sólido 

convencional 

Óxidos, peróxidos [1,26] 

Sol-gel Óxidos, carbonatos, 

citratos, acetatos, tartraros 

[27-29] 

Secagem de solução 

aquosa 

Nitratos [30] 

Freeze-drying Nitratos [31] 

Spray-drying Nitratos [32] 

Reacção no estado sólido 

numa etapa 

Óxidos [33,34] 
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Alguns estudos para caracterizar o tamanho de proteinas, realizados por biólogos, 

utilizavam geis formados a partir de acrilamida [35]. Alguns grupos começaram a usar 

este método para sintetizar os precursores dos supercondutores à base de mercúrio [25]. 

A ideia básica é formar um gel a partir da reacção de polimerização da acrilamida. A 

partir desta rota é possível obter fases homogéneas mesmo em sistemas ternários ou 

quaternários.  

A rota da acrilamida pode ser resumida nas seguintes etapas [25]:  

1) preparação de uma solução de catiões;  

2) dissolução de monómeros de acrilamida (H2C=CHCONH2);  

3) adição de N, N’-metilenobisacrilamida (H2C=CHCONH2), que vai reagir com os 

monómeros para a formação de polímeros de acrilamida;  

4) adicionar o agente reticulante (α,α’-azoisobutironitrilo), em pequena quantidade,  

para iniciar a reacção.  

Se os catiões, presentes na solução, não interferirem com a fase orgânica, o sistema 

polimeriza facilmente e origina o gel. No entanto, o catião Cu2+, quando existe em 

elevada concentração, e outros elementos de transição inibem a polimerização por 

reacção com a acrilamida. Estes elementos formam complexos com o ligando amino- 

presente na acrilamida. Uma forma de evitar esta reacção dos catiões de cobre com a 

acrilamida, é aumentar a quantidade deste agente na solução. Para evitar a utilização de 

quantidades excessivas deste agente gelificante, convém complexar estes catiões, 

utilizando compostos tais como o EDTA (ácido etilenodiaminatetracetico). Para 

aumentar a eficiência deste composto, esta adição deve ser realizada numa gama 

específica de pH de cerca de 3, onde se dá uma reacção rápida entre os catiões Cu2+ e o 

EDTA, formando-se um complexo azul. O gel obtido é seco e o componente orgânico é 

removido através de tratamentos térmicos subsequentes.  

Este método é eficaz na obtenção dos pós precursores; no entanto, apresenta algumas 

desvantagens, nomeadamente uma certa complexidade reactiva e também económica 

pois os reagentes utilizados são dispendiosos. Também a duração do processo de síntese 

é longa, sendo necessárias cerca de 80 horas para obter um pó precursor sem 

carbonatos. 
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Outros autores desenvolveram uma técnica baseada no congelamento e secagem dos pós 

precursores, também denominada por freeze-drying [31]. Este método baseia-se na 

obtenção do produto através da sublimação da água, que se encontra no estado sólido  e 

assim previne-se a segregação dos elementos. Estes autores partiram de uma solução de 

nitratos metálicos. Esta solução é atomizada numa câmara cheia de azoto líquido. As 

partículas congeladas são colocadas num secador, adequado a este tipo de síntese, e, 

após a secagem, a temperatura é aumentada gradualmente até à temperatura ambiente. O 

pó final obtido apresenta um tamanho de partícula médio da ordem de alguns µm, sem 

segregação dos elementos presentes na mistura [31]. 

 

1.3.2. MERCURIZAÇÃO 

 

Nesta etapa da síntese promove-se a reacção do pó precursor com uma fonte de 

mercúrio. Normalmente, a fonte de mercúrio utilizada é o HgO. Em alguns estudos, 

utilizou-se o CaHgO2 [36], que aparece frequentemente como fase secundária. Este 

composto não é estável a temperaturas elevadas, reagindo com o precursor e, 

consequentemente, promove a formação das fases pretendidas.  Existem diversos 

métodos desenvolvidos para a síntese dos supercondutores de mercúrio, sendo os mais 

utilizados o método da ampola selada e o da síntese em alta pressão. 

O método da ampola selada foi frequentemente usado tendo alguns autores conseguido 

sintetizar amostras supercondutoras [36-38]. 

Neste método o precursor é misturado com uma fonte de mercúrio e prensado. A 

pastilha resultante é envolta numa folha de ouro ou prata, para evitar possíveis reacções 

da mistura com o tubo de quartzo. Este conjunto é selado num tubo de quartzo, sob 

vácuo. O tubo, contendo a amostra, é então sujeito a tratamentos térmicos conducentes à 

síntese dos compostos pretendidos. A utilização do tubo selado é de grande importância 

pois evita a perda de mercúrio para o meio exterior e a contaminação da amostra com 

CO2.  

Este método, apesar de correntemente utilizado, apresenta vários parâmetros a serem 

controlados, nomeadamente as pressões parciais de Hg e O2. Para este efeito, foi 
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desenvolvido um processo para o controlo da reacção vapor/sólido, no interior da 

ampola [35]. Do estudo realizado verificou-se que a obtenção de amostras de elevada 

pureza depende do controlo dos seguintes parâmetros: 

1) a formação dos compostos Hg-12(n-1)n à pressão ambiente passa por um 

processo de reacções entre o vapor  de mercúrio e o óxido de mercúrio, ao 

contrário do processo normalmente encontrado, que é o de difusão no estado 

sólido. 

2) O controlo da pressão de Hg durante a reacção é essencial para a densificação e 

obtenção de amostras de elevada pureza. 

3) Existe uma competição entre a formação de CaHgO2 (impureza frequentemente 

encontrada nestes compostos) e Hg-12(n-1)n. 

4) A formação de Hg-12(n-1)n depende fortemente do precursor utilizado e das 

condições de síntese, temperatura e tempo de reacção, pressão parcial do vapor 

de mercúrio e de oxigénio e da atmosfera da reacção. 

Nos membros com número elevado de  planos (CuO2) (n > 2) é necessária a aplicação 

de pressões maiores que as permitidas atingir na síntese em ampola selada. O sistema 

deve desenvolver uma pressão suficiente para atingir o campo de estabilidade das fases 

a obter (por exemplo, a estabilidade do plano (CaCuO2) e impedir a decomposição do 

precoce do HgO [13]. Existem diversos sistemas usados frequentemente na síntese 

destes compostos, com vários tipos de câmaras que contém prensas hidrostáticas, que 

permitem a aplicação de pressões até 6-8 GPa, ou prensas gasosas, sendo estas limitadas 

a 1 GPa [35]. Esta técnica baseia-se no seguinte: a mistura do precursor com o HgO é 

inserida numa cápsula fechada (ouro ou platina), que é aquecida por um forno. A 

pressão é transmitida à cápsula através de materiais com elevada deformação plástica, 

nomeadamente pirofilite ou calcite.  

Este método é um dos mais fiáveis na preparação de amostras com n > 2 [39]. No 

entanto, apresenta alguns pontos que devem ser tidos em conta na preparação de 

amostras de elevada pureza. As reacções sob pressão são difíceis de estabelecer e os 

diagramas de estabilidade destes compostos alteram-se com a pressão [13]. Outra 
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dificuldade inerente a este método é a presença de impurezas que permanecem no 

interior das cápsulas. 

Outros autores desenvolveram uma técnica baseada em prensagem isostática a quente 

para a síntese e densificação das fases 1223 [40], tendo conseguido sintetizar amostras 

supercondutoras. Neste método, os pós são prensados uniaxialmente e inseridos numa 

ampola, analogamente ao procedimento da ampola de quartzo selada. A ampola é então 

sujeita a um tratamento térmico, sob pressão isostática. 

Mais recentemente, foi sugerida a estabilização das fases supercondutoras por 

substituição parcial do mercúrio com elementos como o tálio (Tl), o bismuto (Bi) [41], 

o chumbo (Pb) [42] ou o rénio (Re) [25,28,32,43,44]. Estes elementos ocupam as 

posições do mercúrio na rede e conduzem à síntese de amostras Hg-1212 e Hg-1223, 

com sucesso. O tálio é um elemento favorável à estabilização das fases com membros 

n>2, pois apresenta valores de electronegatividade próximos do mercúrio e os 

respectivos catiões, Hg2+ e Tl3+, têm configurações electrónicas idênticas. A 

substituição parcial de mercúrio por tálio introduz átomos de oxigénio extras nos planos 

(HgO) e aumenta o fracção volúmica supercondutora devido à diferença de valências 

ente os catiões Hg2+ e Tl3+ [45, 46].  

Do que foi exposto anteriormente, verifica-se que estes compostos são difíceis de 

sintetizar onde as reacções inerentes à sua formação, não sendo completamente 

dominadas, dificultam a reproductibilidade e qualidade dos materiais.  Desta forma, a 

optimização das condições de síntese é ainda um campo de estudo aberto onde se 

exploram novas técnicas de processamento. 
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2.1. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

A síntese dos 2º e 3º membros da família de supercondutores Hg12(n-1)n foi realizada 

em duas etapas: preparação dos pós precursores contendo óxidos de Ba, Ca, Cu e Re, e, 

numa segunda etapa, reacção com o óxido de mercúrio (mercurização). Cada etapa da 

síntese é descrita separadamente.  

 

2.1.1. PRECURSORES 

 

As séries de composições nominais Ba2CaCu2O5, Ba2Ca2Cu3O7, Re0.07Ba2CaCu2O5.245 

foram preparadas pelo método sol-gel. Compararam-se duas rotas deste método de 

forma a obter o precursor sem impurezas e num menor número de tratamentos térmicos. 

As rotas utilizadas foram a da polimerização por acrilamida e a da co-precipitação por 

ureia, introduzida neste trabalho pela primeira vez,  na síntese dos precursores dos 

supercondutores de mercúrio [47]. 

 

2.1.1.1. POLIMERIZAÇÃO POR ACRILAMIDA 

 

Na preparação dos pós precursores por esta rota seguiram-se as recomendações de Odier 

et al. [22]. Os precursores de composição nominal Ba2CaCu2O5, Ba2Ca2Cu3O7 e 

Re0.07Ba2CaCu2O5.245 foram preparados através da mistura de metais, carbonatos e 

óxidos de Ca, Ba, Cu e Re de elevada pureza. Os reagentes de partida, BaCO3 (Agros 

Organic), CaCO3 (Agros Organic), CuO (Aldrich) e Re (Aldrich) foram dissolvidos 

separadamente em ácido nítrico e água destilada, de acordo com a estequiometria 

pretendida. A quantidade de ácido nítrico adicionada foi a necessária para garantir a 

dissolução total de cada reagente. Às soluções de cobre e rénio adicionou-se EDTA para 

a complexação destes catiões e para evitar uma posterior reacção destes com a 
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acrilamida, usada como agente gelificante. A quantidade de EDTA adicionada foi de 

acordo com uma razão de 1:1 entre este reagente e o catião. O ajuste de pH foi 

efectuado adicionando amónia, até à solução se encontrar completamente límpida. O pH 

obtido nestas condições foi de 3. As soluções de nitratos foram misturadas e os agentes 

gelificantes, acrilamida (Aldrich), bisacrilamida (Aldrich) e AIBN (Fluka) foram 

adicionados, em quantidades calculadas de acordo com o volume da solução, e a 

solução de mistura aquecida. A adição de AIBN, que é um agente acelerador da 

reacção, promove a reacção a cerca de 80ºC. A esta temperatura, a reacção foi 

completada e o gel obtido. Este foi seco num forno microondas, durante cerca de 15 

minutos. Os xerogéis resultantes foram então transferidos para um cadinho de alumina 

para os posteriores tratamentos térmicos, conducentes à síntese do pó precursor. Todos 

os tratamentos térmicos foram realizados em fornos tubulares, com controlo de 

temperatura. No caso do tratamento sob vácuo, utilizou-se uma bomba rotatória 

acoplada a um tubo de quartzo, que foi inserido num forno tubular.  

Os pós obtidos em cada etapa foram armazenados numa caixa de luvas, sob atmosfera 

inerte de árgon, para evitar contaminação ou degradação dos mesmos. 

 

2.1.1.2. MÉTODO DA UREIA 

 

Por esta rota foram preparados precursores com a  composição nominal Ba2CaCu2O5 e 

Ba2Ca2Cu3O7, seguindo as recomendações de Vazquez-Vazquez et al. [48].  

Os reagentes iniciais, BaCO3 (Acros Organic), CaCO3 (Acros Organic) e CuO 

(Aldrich), foram dissolvidos em ácido nítrico e água destilada, em quantidades 

calculadas de acordo com a estequiometria pretendida. A quantidade de ácido nítrico 

adicionado foi a necessária para garantir a dissolução completa dos reagentes. As 

soluções foram agitadas e aquecidas até à dissolução total dos catiões. Neste ponto, as 

soluções foram misturadas e adicionou-se ureia, utilizada como agente promotor da 

reacção. A quantidade de ureia adicionada foi calculada de acordo com a equação [48]: 

3=
++ CuCaBa nnn

nUrea        (Eq. 2.1) 
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O ajuste de pH foi feito com amónia, num intervalo de valores entre [3;3.5], valores 

para os quais a solução estava completamente límpida. A solução foi colocada numa 

placa de aquecimento com agitação até à solução se encontrar completamente 

evaporada. A 140ºC, dá-se a decomposição de nitratos ainda presentes na solução, por 

acção da ureia. Após a formação de um pó seco, deu-se início à auto-ignição e queima 

do pó. O pó resultante foi sujeito a diferentes tratamentos térmicos, conducentes à 

síntese do precursor, que são sumarizados na tabela seguinte. 

Os pós obtidos em cada etapa foram armazenados numa caixa de luvas, sob atmosfera 

inerte de árgon, para evitar contaminação ou degradação dos mesmos. 

 

2.1.2. MERCURIZAÇÕES 

 

2.1.2.1. MERCURIZAÇÃO EM AMPOLA SELADA 

 

Os pós precursores obtidos anteriormente foram misturados com HgO (Aldrich), em 

quantidades estequiométricas. Nesta etapa só se utilizaram pós precursores que não 

apresentassem impurezas, tais como o carbonato de bário. Em alguns casos, 

adicionaram-se alguns mg de Hg metálico, ou HgO em excesso, de forma a aumentar a 

pressão parcial de mercúrio dentro da ampola. Toda a manipulação química foi 

efectuada dentro de uma caixa de luvas, para evitar o contacto dos precursores com o ar 

e possíveis contaminações. 

A mistura de HgO com o precursor foi prensada, sob 2 Kgf. A pastilha rectangular 

resultante foi envolvida em folha de ouro, para evitar possíveis reacções com a ampola 

de quartzo. Este conjunto foi encapsulado dentro da ampola, sob vácuo, e sujeito a 

tratamento térmico conducente à reacção, à pressão ambiente ou sob pressão externa. 

Nos casos em que se procedeu a mercurização sob pressão de gás externa, utilizou-se 

um autoclave. Este equipamento, disponível no Laboratório de Cristalografia do 

C.N.R.S. de Grenoble, é constituído por um cilindro metálico de paredes duplas, com 
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um comprimento de cerca de 30 cm e diâmetros externo e interno de cerca de 5 cm e 1.5 

cm, respectivamente. O cilindro é feito de uma liga de aço e tungsténio, que resiste a 

pressões até 3000 bar, à temperatura ambiente. A temperaturas superiores a 900ºC a 

pressão é limitada a 200 bar. O cilindro é fechado na base e na  parte superior é selado 

com um parafuso e uma anilha, que impedem baixas de pressão. O fecho deste parafuso 

de ser efectuado com um momento exacto de 40 kgf/m2. O topo deste aparelho 

encontra-se ligado a uma válvula, que permite a entrada de oxigénio no aparelho, que 

está conectada a uma garrafa de oxigénio, de elevada pureza. O sistema é regulado por 3 

válvulas: uma válvula junto à garrafa de oxigénio, que permite a injecção do gás nas 

tubagens; uma válvula nos tubos que ligam ao autoclave e uma válvula de segurança. O 

cilindro pode ser colocado em ambas as posições horizontal e vertical. Quando se 

pretendem efectuar tratamentos térmicos sob pressão externa de oxigénio, o autoclave é 

colocado dentro de um forno, controlado por um termopar interno e que permite atingir 

1300ºC de temperatura máxima. 

As tabelas seguintes referem-se aos tratamentos térmicos efectuados durante as 

mercurizações em ampola selada, com e sem pressão externa de oxigénio. 

 

Tabela 2.1. Tratamentos térmicos efectuados nas mercurizações em ampola selada, sem 
pressão externa de oxigénio. 

Referência da 

Amostra 

Precursor Tratamento 

Térmico 

Observações 

A1a Ba2CaCu2O5 775°C/10hrs Excesso HgO: PHg= 57.4bar 

A1b Ba2CaCu2O5 775°C/10hrs Excesso Hg: PHg=82.5bar 

A2a BaCuO2+CaO 775°C/10hrs Excesso HgO: PHg=94.87bar 

A4b Re0.07Ba2CaCu2O5.245 845°C/20hrs Excesso Hg: PHg=101.16 bar 
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Tabela 2.2. Tratamentos térmicos efectuados nas mercurizações em ampola selada, com 
pressão externa de oxigénio. 

Referência da 

Amostra 

Precursor Tratamento Térmico PHg (bar) PO2 (bar) 

A1c Ba2CaCu2O5 812°C/10hrs 74.69 30 

A4a Ba2CaCu2O5 830°C/10hrs 60.68 40 

     

 
Figura 2.1. Apresentação esquemática do autoclave utilizado neste estudo. 

 

Garrafa de 
Oxigénio 

Válvulas 

Autoclave (com a 
amostra inserida) 

Manómetro 

Forno 
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2.1.2.2. MERCURIZAÇÃO EM ALTA PRESSÃO (HP-HT) 

 

Para a reacção em alta pressão e temperatura utilizou-se uma prensa hidráulica, 

disponível no Laboratório de Cristalografia do C.N.R.S. de Grenoble. Este sistema, 

denominado por Conac, é constituído por dois cilindros metálicos que são responsáveis 

pela aplicação da pressão, como se pode observar na figura seguinte. 

 

 
Figura 2.2. Prensa hidráulica utilizada na síntese sob alta 

pressão dos supercondutores de  mercúrio. 

 

A amostra é inserida numa cápsula fechada, que é aquecida através de um forno em 

grafite. A pressão é transmitida à cápsula através de um material com deformação 

plástica (calcite). Utilizam-se peças isoladoras, em pirofilite, para separar o forno das 

peças metálicas e evitar curtos circuitos. Na figura 2.3 é apresentado um esquema com 

as peças utilizadas no sistema Conac.  
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Figura 2.3. Apresentação das peças utillizadas na síntese 

HP-HT, segundo o sistema Conac. 

 

A gama de pressões que este aparelho permite é de 1 a 7.5 GPa e a temperatura máxima 

permitida é de 1500ºC. Permite a síntese de dois volumes diferentes de materiais 

(0.17cm3 e 0.80cm3), existindo para este efeito dois tamanhos diferentes de cápsulas. 

A síntese sob alta pressão, dos supercondutores em estudo, efectuou-se da seguinte 

forma: os pós precursores, livres de impurezas, foram misturados com HgO, em 

quantidades estequiométricas. Esta mistura foi inserida dentro de cápsulas de ouro, 

próprias para o efeito. A escolha do material para a cápsula recaiu sobre o ouro e não 

sobre a platina, pois a platina reage facilmente com o bário formando platinatos, apesar 

de este elemento resistir a temperaturas mais elevadas. As cápsulas foram inseridas 

dentro de células de calcite e colocadas entre os pratos da prensa. 

Os parâmetros de síntese, definidos em unidades de força (toneladas) e potência (Watt), 

foram impostos num computador ligado ao sistema, como um programa desenvolvido 

para o efeito. Inicialmente, a força é aplicada, a uma taxa de 7 toneladas por minuto e 

quando o valor máximo é atingido dá-se o aumento de temperatura. Quando o patamar 
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do tratamento térmico acaba, a corrente é cortada fazendo-se um quenching à amostra, 

baixando de 900ºC a 20ºC em 5 minutos.  

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E MORFOLÓGICA 

 

2.2.1. DIFRACÇÃO DE RAIOS X 

 

As amostras foram analisadas por difracção de raios X (D.R.X.), para identificação das 

fases cristalinas presentes nas amostras, após cada etapa da síntese. Para este efeito 

utilizou-se um difractómetro Siemens, modelo D-5000, em modo de transmissão, 

equipado com um cristal monocromador de germânio situado no feixe primário 

(radiação CuKα1 com λ=1.54056 Å). Foram efectuados varrimentos com 10º<2θ<90º, 

passo 0.05º a uma taxa de 1º por minuto. Às amostras que apresentaram mais de 90% da 

fase pretendida foram efectuados varrimentos na mesma gama angular mas com uma 

taxa de 0.1º por minuto. 

As amostras foram reduzidas a pó de forma que a distribuição e orientação dos 

pequenos cristais fosse suficiente para permitir a observação do máximo de reflexões.  

A análise qualitativa dos espectros de difracção foi efectuada por comparação com as 

tabelas da base de dados da JCPDS (‘Joint Commitee on Powder Difraction Standards’). 

A análise quantitativa e refinamento foram feitos recorrendo ao programa Powder Cell. 

As quantidades das fases presentes em cada amostra foram estimadas com base nas 

intensidades das respectivas riscas de difracção.  
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2.2.2. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE VARRIMENTO (S.E.M.) 

 

A análise por microscopia electrónica de varrimento (S.E.M.) foi realizada num 

microscópio Phillips, modelo FEI Quanta 400, disponível no Departamento de Química 

da U. T. A. D.  A tensão de aceleração foi de 25 kV.  

As amostras, em pó, foram colocadas directamente no porta-amostras com fita de 

carbono. A tensão do microscópio foi mantida em 25 kV e os factores de correcção da 

microanálise foram os recomendados pelo programa de análise espectral.  

As amostras em análise foram pós de composição nominal Ba2CaCu2O5, preparados 

pelas duas rotas do método sol-gel em estudo.  

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO ANALÍTICA 

 

A cinética das reacções de decomposição no estado sólido dos precursores, utilizados na 

síntese desta família de supercondutores, foi investigada utilizando o método de análise 

termo gravimétrica (A.T.G.) e termo diferencial (A.T.D.). Esta análise permitiu obter a 

variação de massa em função da temperatura, o que permitiu a obtenção das 

temperaturas de decomposição dos precursores. A partir desta análise foi possível a 

optimização da temperatura para os diversos tratamentos térmicos efectuados. Esta 

análise foi executada utilizando um aparelho Perkin-Elmer, disponível no Laboratório 

de Cristalografia, em Grenoble. O gás de transporte utilizado foi o ar e as amostras, de 

composição nominal Ba2CaCu2O5 e Ba2Ca2Cu3O7, foram aquecidas a uma taxa de 5ºC 

por minuto até à temperatura de 900ºC. 
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2.4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA: MEDIDAS MAGNÉTICAS 

 

As medidas de magnetização foram efectuadas num magnetómetro SQUID da Quantum 

Design, disponível no Departamento de Física da Universidade do Porto. As amostras 

foram arrefecidas a campo nulo (Zero Field Cooling) até à temperatura de 4 K. A esta 

temperatura foi medida a magnetização M(0) e a amostra centrada. Seguidamente, foi 

aplicado um campo de 0.05 T e foi medida a respectiva magnetização em função da 

temperatura, para a determinação da temperatura crítica das amostras. 

 

2.5. INTERACÇÕES HIPERFINAS: CORRELAÇÕES ANGULARES 

PETURBADAS (P.A.C.) 

 

Para o estudo da concentração do oxigénio nos planos de mercúrio utilizou-se a técnica 

de Correlações Angulares Perturbadas (P.A.C.). Esta técnica de caracterização baseia-se 

na medição dos gradientes de campo eléctrico (G.C.E.) induzidos pela distribuição de 

cargas nos núcleos de mercúrio, tendo por base o estado intermédio de 2.4 ns, 5/2, 158 

keV da cascata radiativa do 199mHg (Figura 2.4). De notar que o spin ½ do estado 

fundamental do 199Hg (abundância isotópica ~17%) não permite o uso da técnica NQR 

(Nuclear Quadrupole Ressonance). A partir da medida dos G.C.E. nos núcleos de 
199mHg, a vizinhança do mercúrio é detectada, sendo possível obter a configuração e 

concentração de oxigénio nestes planos.  

As amostras sintetizadas nas etapas anteriores deste estudo foram implantadas com 
199mHg (T1/2= 42 min), nas instalações disponíveis no ISOLDE/CERN [11]. O 199mHg 

decai por emissão da radiação γ1 de 374.1 keV e, consecutivamente, pela emissão de γ2 

de 158.4 keV. O momento quadropular nuclear do estado intermédio de semivida de 2.4 

ns  interage com os G.C.E., perturbando a correlação angular γ1 - γ2, que aparece como 

uma modulação periódica na medida da semivida do estado intermédio.  
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Figura 2.4. Cascata radiativa do 199mHg. 

 

Para as medidas de P.A.C. utilizou-se um sistema com 6 detectores de fluoreto de bário 

que fazem ângulos de 90º e 180º entre si [49]. Esta montagem permite a detecção e 

selecção das radiações γ1 e γ2 da cascata radiativa, fazendo a medição do tempo entre a 

detecção destas e transformando-o num sinal analógico cuja amplitude é convertida 

num analisador multicanal (MCA), de forma à aquisição no histograma da semivida do 

estado de 158.4 keV. O sistema permite acoplar um forno, um crióstato de azoto líquido 

ou um refrigerador de ciclo fechado de hélio, permitindo a realização de experiências 

entre 15 e 873 K. 

Após a implantação, as amostras foram sujeitas a tratamento térmico em fluxo de árgon 

ou oxigénio, ou sob pressão de oxigénio, e então seladas em tubos de cobre purificados. 

Estes porta amostras foram então colocados no centro dos 6 detectores para as 

experiências de P.A.C., à temperatura ambiente ou a 77 K num crióstato com azoto 

líquido. 

O transporte das amostras foi efectuado em vácuo de cerca de 0.1 bar e a manipulação 

química numa caixa de luvas, em ambiente seco, para impedir a deterioração das 

mesmas. 
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A tabela seguinte apresenta as condições de medida utilizadas nesta experiência. 

 

Tabela 2.3. Condições de medida na experiência de Correlações Angulares Pertubadas. 

Condições de Tratamento Térmico 
Tipo de Amostra 

Atmosfera Temperatura (ºC) Duração (min) 

Temperatura 
de Medida 

(ºC) 

Hg-1212 Ureia Fluxo de Árgon  190 15 25 

Hg-1212 
Acrilamida 

Hg-1212 Ureia 25 

Hg-1212 Ureia Fluxo de Árgon  200 25 -196 

Hg-1212 Ureia Fluxo de O2 190 17 25 

Hg-1212 
Acrilamida Fluxo de O2 200 25 -196 

Hg-1212 Ureia PO2=8 bar 202 18 25 

Hg-1212 Ureia PO2=8 bar 220 18 25 

Hg-1212 Ureia PO2=15 bar 200 18 25 

Hg-1212 Ureia -196 

Hg-1212 Ureia PO2=15 bar 200 25 25 + -196 + 25 

Hg-1212 Ureia 
Fluxo de Árgon +  
PO2=15bar 200 20+20 25 

Hg-1223 Ureia Fluxo O2 202 18 25 

Hg-1223 Ureia PO2= 15 bar 200 18 25 

 

A informação retirada das medidas de P.A.C. surge sob a forma de uma perturbação em 

função do tempo. Na sequência destas medidas obtêm-se 30 histogramas de semivida do 

estado intermédio (espectros) obtidos por coincidências γ-γ dos pares de detectores com 

àngulos relativos de θ = 180º (6 espectros) e θ = 90º (24 espectros). A função de 

perturbação é construída com base na equação [49]: 
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em que Nj/Ni são espectros medidos a 180º/90º, respectivamente, após a subtracção de 

coincidências fortuitas. 

Para cada ângulo θ, as funções de correlação angular teóricas a ajustar aos dados 

experimentais, W(θ,t), são calculadas numericamente tendo em conta o Hamiltoneano 

devido às interacções quadrupolares hiperfinas [50]. Esta função é essencialmente um 

produto do coeficiente de correlação angular, determinado pelas características do 

decaimento nuclear e da função de perturbação dependente do tempo que descreve a 

oscilação de spin nuclear. No caso de uma interacção magnética pura, esta perturbação 

descreve uma rotação simples devido à precessão de Larmor. No caso de uma 

interacção quadrupolar nuclear pura, verifica-se a contribuição de várias frequências.  

A função teórica, Rfit(t), que define os parâmetros de ajuste à função experimental é 

descrita pela equação 2.3: 

( ) ( )
( ) ( )tWtW

tWtWtR fit ,902,180
,90,1802)(
oo

oo

+
−

=       (Eq. 2.3) 

Numa cascata γ-γ com um estado intermédio de spin igual a 5/2, observam-se três 

frequências por G.C.E., devido às transições possíveis entre os estados ±5/2, ±3/2 e ±1/2 

com energias degeneradas. A partir destas frequências é possível retirar os valores do 

parâmetro de assimetria axial, η, e da constante de interacção, υQ. Estes parâmetros são 

definidos pelas equações 2. 4 e 2.5: 

( )
zz

yyxx

V
VV −

=η         (Eq. 2.4) 

h
eQVzz

Q =υ          (Eq. 2.5) 

O parâmetro de assimetria, η, define o desvio da distribuição de carga local 

relativamente à configuração simétrica (η = 0). Distribuições de carga não simétricas 
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provocam um aumento deste parâmetro e podem resultar da presença de defeitos 

pontuais ou da própria estrutrura. 

Vzz é a componente principal do tensor de G.C.E., que é produzido pela distribuição de 

cargas na vizinhança dos núcleos sonda. Vxx e  Vyy são as componentes do tensor ao 

longo dos eixos x e y, que são escolhidos de acordo com xxyyzz VVV >> . Quando se 

observa uma interacção cuja distribuição de defeitos é aleatória, verifica-se uma 

distribuição de frequências, traduzindo-se num alargamento do espectro de frequências 

e uma atenuação de R(t) em função do tempo.  
 

A medida dos G.C.E. induzidas pelas distribuições de carga nos núcleos de mercúrio 

permite a determinação da presença de defeitos na rede, como é o caso dos átomos de 

oxigénio presentes nos planos de mercúrio. 
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Neste estudo prepararam-se os pós precursores utilizando dois métodos do processo sol-

gel. Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, a apresentação dos mesmos 

é feita em separado. 

 

3.1. MÉTODO DA ACRILAMIDA 

 

Após a obtenção dos xerogeis, efectuaram-se diversos tratamentos térmicos conducentes 

à síntese dos pós precursores. Estes tratamentos visavam a eliminação de impurezas, 

tais como o carbonato de bário, que está presente frequentemente neste tipo de 

compostos, devido à sua elevada higroscopicidade e afinidade com o CO2. As 

temperaturas óptimas foram estabelecidas tendo em conta os resultados obtidos por 

medidas de análise termo-gravimétrica (A.T.G.) e termo-diferencial (A.T.D.).  A tabela 

seguinte sumariza os tratamentos térmicos realizados aos pós precursores preparados 

pelo método da acrilamida. 

 

Tabela 3.1. Tratamentos térmicos efectuados aos pós precursores, de composição nominal  
Ba2CaCu2O5, BaCuO2, Ba2Ca2Cu3O7, Re0.07Ba2CaCu2O5.245, preparados pelo 
método da Acrilamida. 

Calcinação 
2º Tratamento 

Térmico 

3º Tratamento 

Térmico 

4º Tratamento 

Térmico 

820ºC/ O2/ 40hrs 820ºC/ Ar/ 5hrs 820ºC/ vácuo/5hrs 820ºC/ vácuo/ 24hrs 

 

Os reagentes utilizados na preparação dos pós precursores foram os carbonatos de bário 

e cálcio, que se decompõem a cerca de 800ºC, e o óxido de cobre, cuja decomposição se 

dá a cerca de 400ºC.  
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A partir da curva de ATG (figura 3.1), obtida para o gel seco, de composição nominal 

Ba2CaCu2O5, observou-se que a decomposição se faz em várias etapas. Existe uma 

perda inicial de massa a 80ºC (cerca de 10%) que é devida, provavelmente, à 

evaporação de água residual, que não foi libertada durante a secagem do gel. Este 

resultado mostra a necessidade de um aumento da duração do processo de secagem. A 

cerca de 300ºC, verifica-se uma perda de peso que pode ser atribuída ao início da 

decomposição do nitrato de cobre. A maior perda de peso inicia-se a cerca de 400ºC, 

devida ao início da decomposição dos compostos orgânicos, nomeadamente o BaCO3 e 

CaCO3 utilizados como reagentes no processo sol-gel. Este resultado mostra a 

necessidade de utilizar uma taxa de aquecimento baixa nesta região de temperaturas, 

durante a calcinação. Por este motivo, efectuou-se um patamar de cerca de 2 horas a 

400ºC, de forma a permitir a decomposição dos constituintes orgânicos. 

 A última perda de peso (cerca de 2%) que começa a cerca de 820ºC pode ser devida ao 

início da decomposição dos carbonatos de cálcio e bário. Estes resultados são 

concordantes com os obtidos na literatura [51]. As diferenças encontradas nas 

temperaturas de decomposição devem-se ao facto de estas análises terem sido 

efectuadas usando o ar como gás de transporte enquanto que o estudo realizado pelos 

referidos autores foi em oxigénio. 

A figura 3.2 apresenta a curva de ATD referente ao mesmo composto, onde é possível 

observar duas reacções exotérmicas devidas à decomposição do nitrato de cobre e dos 

consituintes orgânicos. A maior perda de peso observada na curva de ATG é também 

evidenciada no pico devido à reacção a 460ºC. 
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Figura 3.1. Decomposição térmica do gel seco, de composição nominal 

Ba2CaCu2O5, preparado pelo método da Acrilamida. Esta medida foi 
efectuada em ar e a uma taxa de 5ºC/min. 
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Figura 3.2. Curva de ATD referente ao gel seco, de composição nominal 

Ba2CaCu2O5, preparado pelo método da Acrilamida. A medida foi 
efectuada em ar e a uma taxa de 5ºC/min. 
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Tendo em conta os resultados acima apresentados, a calcinação foi realizada a 820ºC, 

durante 40 horas, tendo sido efectuado um patamar a 400ºC para a decomposição dos 

constituintes orgânicos presentes no gel.  

A figura 3.3 apresenta os difractogramas de raios X obtidos para diferentes e 

subsequentes recozimentos efectuados aos precursores 212.  

A figura 3.3a mostra o difractograma obtido após calcinação a 820ºC, durante 40 horas, 

tendo sido efectuado um patamar a 400ºC para a decomposição dos consituintes 

orgânicos presentes no gel. Nas figuras 3.3b e 3.3c são apresentados os espectros 

referentes aos recozimentos em árgon e sob vácuo, respectivamente.  

Observa-se que após cada etapa de recozimento os pós não são monofásicos, contendo 

uma mistura das fases cristalinas BaCuO2, CaCuO2, CaO, CuO e BaCO3.  

Após a calcinação foi efectuado um 2º tratamento térmico, em atmosfera de árgon, 

efectuado a 820ºC durante 5 horas. O difractograma de raios X  (Figura 3.3b) obtido 

após este tratamento térmico indica que não houve uma alteração significativa das fases 

cristalinas presentes nos pós Ba-Ca-Cu (212) e que a eliminação do carbonato de bário, 

presente como impureza, também não foi conseguida. Este tratamento térmico não 

revelou ser vantajoso na síntese destes pós. 

A tentativa de eliminação do BaCO3 foi feita através de um tratamento térmico sob 

vácuo. Este processo foi realizado a 820ºC durante 5 horas numa primeira etapa e 24 

horas numa 2ª etapa. A decomposição dos carbonatos foi controlada tendo em conta as 

alterações de pressão, durante o patamar de temperatura máxima. Quando se verificou 

que o vácuo era estável, procedia-se à oxigenação dos pós. O tratamento térmico sob 

vácuo leva a uma redução do ião Cu2+ [52] sendo este o motivo da oxigenação no final 

do patamar deste tratamento. Este revelou ser essencial na eliminação deste composto e 

na estabilização destes pós. Este resultado é apresentado na figura 3.3c. Após este 

tratamento os pós precursores de composição nominal Ba2CaCu2O5 não apresentam 

constituintes orgânicos.  Estes pós apresentam uma mistura de fases cristalinas tais 

como BaCuO2, CaCuO2 e alguns vestígios de CaO e CuO. 
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Figura 3.3. Difractogramas de raios X obtidos após diferentes recozimentos efectuados aos pós 
precursores Ba2CaCu2O5, preparados pelo método da Acrilamida: 3.3a. 
Difractograma obtido após tratamento térmico em oxigénio, durante 40 horas; 3.3b. 
Difractograma obtido após tratamento térmico em árgon, durante 5 horas; 3.3c. 
Difractograma obtido após tratamento térmico sob vácuo, durante 24 horas. 
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A figura 3.4 mostra a medida de ATG efectuada ao pó obtido pelo anterior tratamento 

térmico que revelou uma perda de massa total de cerca de 6%. Na região dos 400ºC 

observa-se uma reacção que se pensa ser devida a uma alteração na valência do ião 

cobre, durante o tratamento sob vácuo [52], com consequente formação de outros 

compostos e perda de oxigénio. 
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Figura 3.4. Decomposição térmica do pó de composição nominal Ba2CaCu2O5, 

preparado pelo método da Acrilamida, após o tratamento térmico sob 
vácuo, durante 24 horas. Esta medida foi efectuada em ar e a uma taxa 
de 5ºC/min. 

 

Como os pós obtidos após este tratamento térmico não apresentavam constituintes 

orgânicos, foram utilizados na etapa seguinte de síntese, a mercurização. Toda a 

manipulação seguinte dos pós foi efectuada evitando o contacto com a atmosfera, 

inibindo uma possível carbonatação dos mesmos. 

A figura 3.5 mostra uma micrografia dos pós, que se apresentam sob a forma de 

partículas aglomeradas, sendo o tamanho de partícula nanométrico. No entanto, a 

distribuição de tamanhos não é uniforme sendo necessária uma etapa de moagem antes 

da reacção com o mercúrio. 
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Figura 3.5. Micrografia obtida na análise ao pó precursor de composição nominal 

Ba2CaCu2O5, preparado pelo método da acrilamida. 

 

Para comparação com os pós de composição nominal Ba2CaCu2O5, efectuou-se uma 

tentativa de síntese do composto BaCuO2, pelo método sol-gel. A adição de CaO foi 

efectuada posteriormente, em simultâneo com o HgO. Os tratamentos térmicos 

efectuados foram idênticos aos realizados no caso dos pós de composição nominal 

Ba2CaCu2O5, exceptuando o tratamento em árgon. Este não foi realizado pois, conforme 

os resultados obtidos e apresentados anteriormente, não revelou ser importante na 

síntese destes compostos. A calcinação, a 820ºC e em fluxo de oxigénio, permitiu a 

formação da fase BaCuO2 mas não foi suficiente na eliminação de BaCO3. Este só foi 

eliminado após o mesmo tratamento de 24 horas sob vácuo. Por este motivo, esta rota 

não se apresentou como vantajosa relativamente à utilizada no pó de composição inicial 

Ba2CaCu2O5. Estes resultados são apresentados na figura 3.6. 
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Figura 3.6. Difractogramas de raios X obtidos após diferentes recozimentos efectuados aos pós 

precursores BaCuO2, preparados pelo método da Acrilamida: 3.6a. Difractograma 
obtido após tratamento térmico em oxigénio, durante 40 horas; 3.6b. Difractograma 
obtido após tratamento térmico sob vácuo, durante 5 horas; 3.6c. Difractograma 
obtido após tratamento térmico sob vácuo, durante 24 horas. 
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No caso do precursor de composição nominal Ba2Ca2Cu3O7, os resultados são idênticos 

aos obtidos para o pó Ba-Ca-Cu (212). Não se efectuou o tratamento em árgon e os 

tratamentos sob vácuo passaram a apenas uma etapa, com uma duração total de 24 

horas. Os difractogramas de raios X obtidos após estes recozimentos são apresentados 

na figura 3.7. A calcinação, a 820ºC e em fluxo de oxigénio, conduziu à síntese de um 

pó que apresenta uma mistura de fases (figura 3.7a). As fases cristalinas foram 

indexadas como sendo Ba2Cu3O6, CaCuO2, CaO e BaCO3. Os pós finais obtidos, após 

tratamento térmico em vácuo, apresentavam-se sem a presença de constituintes 

orgânicos. Tal como nos casos apresentados anteriormente, estes pós não são 

monofásicos. Este resultado é evidenciado na figura 3.7b, que mostra o difractograma 

de raios X obtido para este composto. 
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Figura 3.7. Difractogramas de raios X obtidos após diferentes recozimentos efectuados aos pós 

precursores Ba2Ca2Cu3O7, preparados pelo método da Acrilamida: 3.7a. 
Difractograma obtido após tratamento térmico em oxigénio, durante 40 horas; 3.7b. 
Difractograma obtido após tratamento térmico sob vácuo, durante 24 horas.  
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A tentativa de estabilização dos pós precursores por substituição parcial de mercúrio por 

rénio foi também efectuada. A composição nominal foi calculada tendo em conta uma 

substituição de 7% mol de mercúrio por rénio. 

Os tratamentos térmicos realizados são idênticos aos apresentados anteriormente. Os 

resultados obtidos por DRX não demonstram uma vantagem evidente na incorporação 

deste elemento na estabilização dos precursores Ba-Ca-Cu (212) e na eliminação dos 

carbonatos. Como se pode observar na figura 3.8, após a calcinação realizada nas 

mesmas condições que as utilizadas nos precursores sem rénio, os pós apresentavam 

principalmente carbonato de bário e fases cristalinas secundárias de BaCuO2, CaCuO2 e 

CaO. 
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Figura 3.8. Difractograma de raios X obtido para o pó precursor com 7% mol. de 

rénio, preparado pelo método da acrilamida, após calcinação em 
fluxo de oxigénio. 

 

Os compostos apresentam-se livres de carbonatos apenas após o tratamento sob vácuo, 

resultado análogo ao obtido no caso dos precursores preparados sem rénio. A figura 3.9 

apresenta os difractogramas obtidos após cada tratamento térmico efectuado aos pós 

precursores de composição nominal Re0.07Ba2CaCu2O5.245. Este resultado não apoia 



Capítulo III – PRECURSORES 

 

 42 

alguns trabalhos onde é demonstrado que o rénio é essencial na estabilização deste 

sistema de precursores assim como na síntese de amostras supercondutoras, 

especialmente nos membros com n > 2 [35]. Esta diferença pode residir no facto de 

neste trabalho ter-se procurado encontrar o limite minímo da adição de rénio, e esta 

quantidade ser inferior à necessária para a estabilização destes compostos e à utilizada 

por outros autores.  

Apesar da adição de rénio não se ter revelado vantajosa, a análise SEM revelou que o pó 

resultante do tratamento térmico sob vácuo apresenta uma distribuição de tamanhos de 

partícula uniforme (figura 3.10), o que não requer um cuidado acrescido nas etapas de 

moagem. 
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Figura 3.9. Comparação entre difractogramas de raios X, após os tratamentos 

térmicos efectuados ao precursor dopado com 7% mol. de rénio, 
sintetizado pelo método da acrilamida. 
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Figura 3.10. Micrografia obtida na análise ao precursor dopado com 7% mol. de 
rénio, após tratamento térmico sob vácuo durante 24 horas. 

 

 

3.2. MÉTODO DA UREIA 

 

Após a queima dos pós por auto-ignição, estes foram calcinados, a 700ºC em ar, para a 

evaporação de água residual e eliminação parcial de carbonatos. Após a calcinação, 

foram efectuados dois tratamentos térmicos a 820ºC, em ar e sob vácuo, sendo este 

último semelhante ao realizado no método da acrilamida.  

A figura 3.11 apresenta os difractogramas de raios X obtidos para o precursor de 

composição nominal Ba2CaCu2O5, sintetizado pelo método da ureia. A figura 3.11a 

refere-se ao espectro obrido após tratamento térmico a 820ºC, em ar e durante 20 horas. 

Verificou-se que este tratamento térmico foi suficiente na eliminação dos constituintes 

orgânicos. O precursor resultante apresenta uma mistura de fases cristalinas, 

analogamente aos resultados anteriores, contendo BaCuO2, CaCuO2 e alguns vestígios 

dos óxidos de cálcio e cobre. Observou-se que após este tratamento térmico é possível a 
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eliminação dos constituintes orgânicos. O mesmo resultado é obtido no caso dos 

precursores sintetizados pelo método da acrilamida, apenas após 4 etapas de 

processamento. Este resultado demonstra que o método da ureia é vantajoso 

relativamente ao da acrilamida. O difractograma de raios X obtido após o tratamento 

térmico sob vácuo é apresentado na figura 3.11b. Os pós apresentam também uma 

mistura de fases cristalinas, contendo BaCuO2, CaCuO2 e alguns traços de CaO e CuO. 

A grande diferença entre este espectro e o referente à etapa anterior do processamento, 

reside na diferença nas intensidades dos picos de difracção. Observou-se um aumento 

da cristalinidade dos pós após o tratamento sob vácuo. Este resultado vem apoiar a 

hipótese da existência de carbonatos residuais, presentes num teor abaixo do limite 

mínimo detectável por DRX. 
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Figura 3.11. Difractogramas de raios X obtidos após diferentes recozimentos efectuados aos 

pós precursores Ba2CaCu2O5, preparados pelo método da Ureia: 3.11a. 
Difractograma obtido após tratamento térmico em ar, durante 20 horas; 3.11b. 
Difractograma obtido após tratamento térmico sob vácuo, durante 10 horas.   
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Para dar suporte aos resultados obtidos por DRX, efectuou-se uma análise de ATG ao 

composto, após o tratamento a 820ºC, em ar. A figura 3.12 apresenta a curva obtida 

após esta medida. Como se pode observar, a curva é semelhante à obtida por análise ao 

precursor preparado pelo método da acrilamida. A perda de massa total é de cerca de 

8%. A variação de massa de cerca de 1%, na região dos 366ºC - 398ºC, é devida à 

decomposição de nitratos residuais. A perda de massa a 800ºC (cerca de 2%) pode ser 

devida a carbonatos residuais, não detectáveis por DRX.   
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Figura 3.12. Decomposição térmica do pó precursor, de composição nominal 

Ba2CaCu2O5, sintetizado pelo método da ureia, após o tratamento 
térmico em ar, durante 20 horas. A medida foi efectuada utilizando o 
ar como gás de transporte e a taxa foi de 5ºC/min. 

 

A possibilidade da existência de carbonatos e nitratos ainda por reagir, após o 

tratamento térmico a 820ºC em ar, é suportada pela análise SEM efectuada a este 

precursor apresentada na figura 3.13. O pó resultante do tratamento a 820ºC resultou 

num conjunto de partículas aglomeradas com uma distribuição de tamanhos de grão 

pouco uniforme.  

 



Capítulo III – PRECURSORES 

 

 46 

 

Figura 3.13. Micrografia obtida na análise ao pó precursor de composição nominal 
Ba2CaCu2O5, sintetizado pelo método da ureia, após tratamento 
térmico a 820ºC em ar. 

 

No caso dos pós precursores de composição nominal Ba2Ca2Cu3O7, os resultados são 

idênticos aos apresentados anteriormente. O tratamento térmico a 820ºC, em ar, 

demonstrou ser suficiente na eliminação dos constituintes orgânicos. Os pós obtidos, 

após esta etapa do processamento, apresentavam uma mistura de fases cristalinas, 

contendo Ba2Cu3O6, CaCuO2 e alguns traços de CaO e CuO, como é evidenciado na 

figura 3.14a.  

Tal como no caso anterior, efectuou-se  um tratamento térmico sob vácuo, a 820ºC, no 

sentido de melhorar a cristalinidade dos pós e garantir a eliminação de carbonatos e 

nitratos, presentes em teores abaixo dos limites detectáveis por DRX. O difractograma 

de raios X obtido após esta etapa é apresentado na figura 3.14b. Os pós resultantes deste 

tratamento térmico apresentam uma mistura de fases cristalinas, como é evidenciado na 

figura acima. Também neste caso é possível verificar que esta rota do método sol-gel foi 

mais eficaz na eliminação dos carbonatos, tendo esta sido mais precoce do que no caso 

dos pós sintetizados pela rota da acrilamida. 
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Figura 3.14. Difractogramas de raios X obtidos após diferentes recozimentos efectuados aos 
pós precursores Ba2Ca3Cu3O7, preparados pelo método da Ureia: 3.14a. 
Difractograma obtido após tratamento térmico em ar, durante 20 horas; 3.14b. 
Difractograma obtido após tratamento térmico sob vácuo, durante 10 horas.  

 

Os resultados obtidos mostram que a ureia tem um papel muito importante na 

estabilidade destes compostos. Em solução os iões metálicos estão coordenados por 

moléculas de água. Durante o aquecimento da solução, já com a ureia adicionada, a 

decomposição deste composto em NH3 e CO3
2-, com a libertação de iões hidróxido 

torna-se muito importante [53]. Na ausência de ácidos, a ureia decompõe-se segundo a 

reacção seguinte: 

Ureia →NH4
+ + CNO-       (Eq. 3.1) 

Em meio ácido, verifica-se uma conversão rápida do ião cianeto em amónio [44]: 

CNO- + 2 H+ + 2 H2O → NH4
+ + H2CO3          (Eq. 3.2) 
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A taxa de decomposição depende da temperatura e da concentração de ureia [54]. 

Alguns ligandos novos, que podem substituir as moléculas de água nas suas posições de 

coordenação em redor dos iões metálicos (NH4
+, OH-, CO3

2-), aparecem na solução. O 

grau de substituição das moléculas de água pelos outros ligandos depende da natureza e 

concentração dos iões metálicos e dos próprios ligandos. A remoção de água por 

evaporação promove a substituição dos ligandos de H2O [48]. Os ligandos da ureia 

podem coordenar os iões metálicos, presentes na solução, através de grupos amino ou 

carbonilo [48].  

O valor de pH para o qual a solução é estável é ácido (cerca de 3) e concordante com o 

valor obtido na rota da acrilamida, verificando-se ser este o valor que indica a 

estabilidade da solução. O aumento da temperatura, por aquecimento da solução, 

provoca um aumento do pH que é indicativo da decomposição da ureia. A evaporação 

de água leva a um aumento de pH até se atingirem valores neutros e conduz 

progressivamente à reacção entre os componentes do precursor. 

A utilização da acrilamida na síntese dos precursores Ba-Ca-Cu-O apresenta algumas 

desvantagens relativamente à ureia. O catião Cu2+ e outros elementos de transição 

inibem a acção da acrilamida [27], pelo que é necessária a adição deste reagente em 

quantidade elevada. Esta rota prevê a utilização de mais agentes poliméricos, como a 

bisacrilamida e o acelerador de reacção AIBN, o que torna este processo mais 

dispendioso. O método da ureia prevê apenas a utilização deste composto na formação 

dos precursores. 

Dos resultados obtidos verificou-se que o número de etapas de síntese necessárias para a 

estabilização dos pós precursores é menor no caso do método da ureia, que requereu 3 

etapas de processamento com uma duração total de  40 horas. Com o método da 

acrilamida, a obtenção de compostos estáveis (sem a presença de carbonatos) foi 

conseguida também em 3 etapas, após a optimização do processo. No entanto, este 

processo foi consideravelmente mais longo, tendo sido necessárias 70 horas para a 

obtenção do produto final. Outra desvantagem apontada a esta rota é o facto de se 

apresentar como um processo mais dispendioso uma vez que os agentes gelificantes 

(acrilamida, bisacrilamida e AIBN) usados são consideravelmente mais caros que a 

ureia.  
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4.1. MERCURIZAÇÃO EM AMPOLA SELADA 

 

Nesta etapa da síntese estudou-se a influência da pressão de mercúrio e de oxigénio no 

interior da ampola na formação da fase Hg-1212. A quantidade de HgO adicionada ao 

precursor foi aumentada propositadamente, relativamente à estequiometria, no sentido 

de se variarem as pressões parciais dos gases durante a reacção de mercurização.  

A tabela seguinte sumariza os tratamentos térmicos realizados na síntese de amostras 

supercondutoras Hg-1212, utilizando o método da ampola selada. Nesta tabela é 

evidenciada a quantidade de HgO e Hg metálico adicionada em excesso. 

 

Tabela 4.1. Tratamentos térmicos efectuados nas mercurizações em ampola selada, sem 
pressão externa de oxigénio. 

Referência 

da Amostra 

Precursor Tratamento 

Térmico 

Observações 

A1a Ba2CaCu2O5 775°C/10hrs Excesso HgO: PHg= 57.4bar 

A1b Ba2CaCu2O5 775°C/10hrs Excesso Hg: PHg=82.5bar 

A2a BaCuO2+CaO 775°C/10hrs Excesso HgO: PHg=94.87bar 

A4b Re0.07Ba2CaCu2O5.245 845°C/20hrs Excesso Hg: PHg=101.16 bar 

 

Os resultados obtidos não são representativos tendo em conta o número escasso de 

experiências bem sucedidas. No entanto, observou-se uma influência das pressões 

parciais na síntese deste composto. Na figura 4.1 apresentam-se os difractogramas de 

RX obtidos em amostras sintetizadas com diferentes quantidades de HgO adicionado. 

As amostras obtidas apresentam traços da fase indexada como sendo HgBa2CaCu2O6.26, 

observando-se que as fases precursoras, CaHgO2 e BaCuO2, estão presentes em maioria, 

como é apresentado na tabela 4.2. A amostra com uma pressão parcial de mercúrio mais 

elevada foi obtida a partir do precursor BaCuO2 e como se pode observar a reacção de 
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mercurização não foi bem sucedida. Supõe-se que a reacção do precursor BaCuO2 com 

o óxido de cálcio não tenha sido completa, inibindo posteriormente a reacção com o 

HgO. Esta amostra apresenta apenas 1.3% da fase Hg-1212. 

 

Tabela 4.2. Influência da pressão parcial de 
mercúrio na síntese da fase Hg-
1212. 

PHg (bar) Hg-1212 

(% Vol.) 

BaCuO2 

(% Vol.) 

CaHgO2 

(% Vol.)  

94.87 5.8 64.5 29.7 

82.50 5.7 57.8 36 
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Figura 4.1. Influência da pressão parcial de mercúrio na síntese da fase Hg-1212. 
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A percentagem das fases obtidas é quase constante o que não permite tecer conclusões 

àcerca da influência da pressão de mercúrio na síntese desta fase. Segundo Antipov et 

al. [13], um dos parâmetros a ter em conta na síntese em ampola selada é a pressão 

parcial de mercúrio, favorecendo a obtenção das fases Hg-1212 e Hg-1223. A pressão 

parcial de oxigénio, que diminui com o aumento da pressão de mercúrio, também deve 

ser controlada. Neste estudo, houve o cuidado de tentar aumentar a pressão de mercúrio 

e diminuir a de oxigénio, mantendo constante o volume livre da ampola. Supõe-se que a 

quantidade de mercúrio que passou da mistura sólida para a fase gasosa foi em demasia, 

inibindo posteriormente a reacção com o precursor e resultando numa amostra com uma 

mistura de fases [13].  

Utilizando o precursor com 7% de rénio verificou-se que a amostra final apresentava 

65% da fase Hg-1212, como é apresentado na figura 4.2. As fases precursoras, CaHgO2 

e BaCuO2, encontram-se ainda presentes e em quantidades, respectivamente, de 24 e 

11%. Não foi possível observar a influência da pressão de mercúrio devido ao facto de 

só ter resultado apenas uma amostra da série de experiências. Este facto deve-se a uma 

possível contaminação do pó precursor com carbonatos, que provocou a explosão das 

ampolas durante o processo de síntese.  
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Figura 4.2. Difractograma de raios X obtido para a amostra sintetizada com o 
precursor Re0.07Ba2CaCu2O5.45. 
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Utilizando o autoclave na tentativa de síntese com pressão de oxigénio externa, 

verificou-se que o número de experiências com resultados fidedignos foi escasso, o que 

não permite tecer conclusões sobre a influência da pressão externa, temperatura e tempo 

na síntese da fase Hg-1212. A tabela 4.3 apresenta os tratamentos térmicos efectuados 

na síntese destas amostras, utilizando pressão externa. 

 

Tabela 4.3. Tratamentos térmicos efectuados nas mercurizações em ampola selada, com 
pressão externa de oxigénio. 

Referência da 

Amostra 

Precursor Tratamento Térmico PHg (bar) PO2 (bar) 

A1c Ba2CaCu2O5 812°C/10 hrs 74.69 30 

A4a Ba2CaCu2O5 830°C/10 hrs 60.68 40 

 

 

Como se pode observar na figura 4.3, a temperatura e tempo de síntese não aparentam 

influenciar directamente a obtenção de amostras com a fase Hg-1212. O teor das fases 

presentes nas amostras é apresentado na tabela 4.4. Estes resultados são devidos não só 

ao número reduzido de amostras mas também ao facto de se ter variado a pressão 

parcial de mercúrio, por variação da quantidade de mercúrio adicionado ao precursor. 
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Figura 4.3. Difractogramas de raios X obtidos nas amostras sintetizadas em 

autoclave. 

 

Dos resultados obtidos verifica-se que um aumento da pressão parcial de mercúrio 

provoca um aumento da fase Hg-1212, indexada de acordo com as fichas JCPDS como 

sendo a fase HgBa2CaCu2O6.26. Um aumento da pressão externa de oxigénio provoca 

uma diminuição na quantidade da fase Hg-1212, embora este resultado esteja limitado 

ao facto de o intervalo de pressões utilizado seja pequeno. 

 

Tabela 4.4. Influência da pressão externa de 
oxigénio na síntese das amostras 
Hg-1212. 

PO2 

(bar) 

Hg-1212 

(% Vol.) 

BaCuO2 

(% Vol.) 

CaHgO2 

(% Vol.) 

30 13 27 60 

40 3 32 65 
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4.2. MERCURIZAÇÃO EM ALTA PRESSÃO E ALTA TEMPERATURA (HP-HT) 

 

Neste estudo procedeu-se à síntese dos membros 2 e 3 da família de supercondutores de 

Hg. Como o comportamento em função da temperatura e pressão é diferente nos dois 

casos, os resultados obtidos são apresentados separadamente de acordo com a série e 

precursor em estudo. 

 

4.2.1. Hg-1212 

 

Na síntese por alta pressão das amostras do membro Hg-1212 fizeram-se variar as 

condições de pressão, temperatura e tempo de síntese, de forma a se obterem compostos 

monofásicos e com propriedades supercondutoras. Segundo a literatura [13], a síntese 

de Hg-1212 não apresenta uma grande dependência da pressão aplicada. Por este 

motivo, a pressão aplicada foi o parâmetro fixo durante o processo de síntese. 

Efectuaram-se experiências com diferentes valores de pressão mas os resultados obtidos 

não foram positivos, pelo que não serão apresentados.  

No caso das amostras preparadas com o precursor obtido pelo método da acrilamida, 

observou-se que a principal fase obtida pode ser indexada como HgBa2CaCu2O6.26 de 

acordo com as fichas JCPDS. As outras fases também encontradas são CaHgO2 e 

BaCuO2. Todas as amostras obtidas apresentam pelo menos uma destas fases cristalinas. 

Como se pode observar na figura 4.4, mantendo constante a pressão em 1.8 GPa, 

observa-se uma tendência para o aumento da quantidade da fase Hg-1212 com a 

temperatura. Esta dependência não é muito clara, pois não se verifica uma relação 

directa entre estes parâmetros. Foram incluídas linhas guia na figura 4.4 para uma 

melhor compreensão da evolução do teor da fase Hg-1212 com a temperatura. 

O aumento do teor em Hg-1212 aparenta depender também com a duração do processo 

de síntese. Para síntese mais longas, com uma duração de pelo menos duas horas, há um 

aumento evidente da fase Hg-1212, contrariando os resultados obtidos por outros 

autores [23]. Uma síntese mais longa permite a difusão de todos os elementos 
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constituintes destes compostos, para as respectivas posições atómicas. Este facto aliado 

à temperatura permite a obtenção de amostras quase monofásicas e revela um efeito da 

temperatura muito acentuado. Para síntese curtas (1 hora) verifica-se que a temperatura 

não apresenta uma grande influência. A obtenção de amostras monofásicas também não 

foi conseguida. Com estes resultados verifica-se que a duração do processo de síntese 

tem grande influência na produção deste tipo de compostos.  
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Figura 4.4. Influência da temperatura na síntese da fase Hg-1212. Resultados 

obtidos na série de amostras preparadas com o precursor do método 
da acrilamida. 

 

As condições óptimas de síntese obtidas são de 1.8 GPa, 850ºC e uma duração de 2.5 

horas. Nestas condições obtiveram-se amostras com cerca de 98% da fase Hg-1212. 

Estas amostras cristalizam no grupo espacial P4mmm com parâmetros de rede iguais a 

a = 3.8721Å e c = 12.7283Å. A reproductibilidade da síntese nestas condições foi 

também conseguida. A figura 4.5 apresenta o difractograma de RX obtido para uma das 

amostras com 98% da fase referida. 
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Figura 4.5. Difractograma de raios X obtido para a amostra sintetizada a 1.8 GPa, 

813ºC, durante 2.5 horas. A amostra foi preparada com o precursor 
obtido pelo método da Acrilamida e apresenta cerca de 98% da fase 
Hg-1212. 

 

As medidas de magnetização efectuadas a esta série de amostras, sintetizadas pelo 

método da acrilamida, mostram que as amostras são supercondutoras. As temperaturas 

de transição situam-se num intervalo estreito de temperaturas, situado entre 96 e 102 K. 

Não se observou uma dependência clara da temperatura crítica com os parâmetros de 

síntese. A composição final das amostras mostrou ter influência no intervalo de 

temperaturas onde se dá a transição. Como exemplo apresenta-se a curva de 

magnetização em função da temperatura, obtida para a amostra com a referência A1l 

(figura 4.6). Esta amostra contém 85% Vol. de Hg-1212, 11% de CaHgO2 e 4% de 

BaCuO2. As fases secundárias contribuem para o alargamento da transição, como se 

pode observar na curva de magnetização da referida amostra. 

A curva de magnetização em função da temperatura (figura 4.7) efectuada à amostra, 

com 98% Vol. da fase Hg-1212, mostra que esta é supercondutora. Observa-se que a 

transição é  estreita e tem ínicio a 104 K. As fases secundárias, BaCuO2 e CaHgO2 estão 

presentes num teor inferior a 2% Vol., o que contribui para uma melhor definição da 

transição. 
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Figura 4.6. Curva de magnetização em função da temperatura obtida para a 
amostra com a referência A1l, sintetizada através do método da 
acrilamida. 
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Figura 4.7. Curva de magnetização em função da temperatura obtida para a 

amostra com 98% da fase Hg-1212 preparada pelo método da 
acrilamida. 
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No caso das amostras preparadas com o precursor obtido pelo método da ureia, as fases 

cristalinas obtidas são as mesmas que no caso das amostras anteriores. No entanto, a 

dependência das condições de síntese é diferente. Segundo a figura 4.8, para 

temperaturas mais elevadas, a síntese da fase Hg-1212 é desfavorecida assim como 

tempos mais longos de síntese, para uma pressão constante de 1.8 GPa. Tempos e 

temperaturas mais elevados parecem conduzir à decomposição da fase Hg-1212 

formada precocemente, dando origem às fases precursoras desta, BaCuO2 e CaHgO2.  
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Figura 4.8. Influência da temperatura na síntese da fase Hg-1212. Resultados 

obtidos na série de amostras preparadas com o precursor do método 
da Ureia. 

 

Com os pós precursores obtidos pelo método da Ureia observa-se que a cinética da 

formação da fase supercondutora parece ser mais rápida, assim como a posterior 

decomposição da mesma, quando se faz a comparação com o método da Acrilamida. 

Por este motivo, efectuaram-se algumas experiências a um valor de pressão mais baixo. 

O número de experiências realizadas não permite fazer uma observação conclusiva do 



Capítulo IV – MERCURIZAÇÕES 

 

 60 

efeito da pressão na síntese desta fase, embora tenha permitido a obtenção de amostras 

monofásicas com reproductibilidade. 

As condições óptima de síntese obtidas, para a série de amostras obtidas pelo método da 

Ureia, foram de 1.6 GPa, 850ºC com um patamar de síntese de 1 hora. Nestas condições 

obtiveram-se amostras com cerca de 96% da fase Hg-1212. A figura 4.9 apresenta o 

difractograma de raios X obtido para uma amostra sintetizada nestas condições. Esta 

amostra cristaliza no grupo espacial P4mmm com parâmetros de rede iguais a  a = 

3.8637 Å e c = 12.6438 Å. 
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Figura 4.9. Difractograma de raios X obtido para a amostra sintetizada a 1.6 GPa, 

850ºC durante 1 hora. A amostra foi preparada com o precursor 
obtido pelo método da Ureia e apresenta cerca de 96% da fase 
indexada como Hg-1212. 

 

A medida de magnetização efectuada a esta amostra mostra que a amostra é 

supercondutora e apresenta o início da transição a 132 K, como é apresentado na figura 

4.10. Este resultado indica a presença de uma fase de alta temperatura crítica, também 

denotada pela largura da transição. 
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Figura 4.10. Curva de magnetização em função da temperatura obtida para a 
amostra com 96% da fase Hg-1212 preparada pelo método da Ureia. 

 

Comparando os dois métodos de preparação dos precursores verifica-se que com o 

método da Ureia foi possível sintetizar amostras supercondutoras a uma pressão mais 

baixa, assim como diminuir a duração do processo de síntese. Estas condições permitem 

pensar numa síntese em contínuo, devido ao facto de ser curta (1 hora). Em termos 

económicos este método mostra ser mais económico não só pelo custo dos reagentes 

assim como pela economia durante a síntese em alta pressão. 

Na sequência da preparação de amostras supercondutoras (Hg-1212) realizou-se o 

estudo das deformações locais da rede nos planos de mercúrio induzidas pela 

concentração de Oδ e/ou pela temperatura, assim como o ordenamento atómico deste 

dopante, à semelhança dos estudos realizados no composto Hg-1201 dopado com flúor 

[11]. Os resultados e a análise preliminar obtidos são apresentados de seguida. 
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4.2.1.1. INFLUÊNCIA DA DOPAGEM COM OXIGÉNIO 

 

A influência da dopagem com oxigénio nas propriedades estruturais destes materiais foi 

estudada utilizando a técnica de Correlações Angulares Perturbadas, P.A.C. Os 

resultados experimentais foram interpretados por comparação com simulações obtidas 

no estudo da influência da dopagem com flúor no composto Hg-1201 [11,55].  

A componente principal do G.C.E., Vzz, e o parâmetro de assimetria, η, são a principal 

fonte da informação necessária à determinação da localização e concentração de Oδ.  

A primeira etapa destas medidas, após implantação, foi o recozimento em atmosfera de 

árgon no sentido de reduzir as amostras. Para comparação, implantaram-se amostras 

preparadas pelos métodos da Acrilamida e da Ureia. A figura 4.11 mostra os espectros 

de P.A.C. e respectivas transformadas de Fourier obtidos para estas amostras. 

Observam-se duas fracções  com parâmetros de G.C.E. diferentes, para ambas as 

amostras, apresentando a maioria um valor de η igual a zero. Este resultado indica que 

não existem átomos de oxigénio na vizinhança dos átomos sonda, resultado expectável 

tendo em conta a redução prévia das amostras.  Os valores dos parâmetros de G.C.E. 

são idênticos para ambas as amostras. No entanto, o espectro em função do tempo, 

obtido para a amostra preparada pelo método da Acrilamida, é mais atenuado e tem 

menor amplitude. A atenuação pode ser devida a uma deficiência em mercúrio e à 

existência de outros defeitos, indicando um material menos homogéneo.  
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Figura 4.11. Espectros de P.A.C. e respectivas transformadas de Fourier obtidos após 
tratamento térmico em fluxo de árgon, a 200ºC, durante 25 minutos: 4.11a: 
Espectro obtido após medida à amostra preparada pelo método da Acrilamida; 
4.11b: Espectro obtido após medida à amostra preparada pelo método da Ureia. 

 

O resultado obtido anteriormente levou ao uso de amostras preparadas pelo método da 

Ureia nas medidas seguintes, devido ao facto de se ter verificado que este material é 

mais homogéneo. A influência da dopagem com oxigénio foi avaliada efectuando 

recozimentos sob pressão de oxigénio, a 8 e 25 bar. A figura 4.12 mostra os resultados 

obtidos após este tratamento térmico. A medida foi realizada à temperatura ambiente. 

Observa-se a existência de duas fracções em ambas as medidas. No entanto, existem 

diferenças significativas nos dois espectros: no caso da medida efectuada sob uma 

pressão de 8 bar verifica-se que a fracção maioritária é devida a um G.C.E. com um 

parâmetro η igual a zero; a medida a 25 bar indica a existência de uma fracção 

maioritária de núcleos sonda com átomos de oxigénio na vizinhança (η = 0.26). 

Comparando este resultado com as simulações obtidas nos estudos da dopagem de Hg-

1201 com flúor [11] verifica-se que a presença de Oδ no centro dos planos de mercúrio. 

Destes resultados pode-se dizer que a dopagem com oxigénio só é bem sucedida para 
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valores de pressão elevados sendo aconselhável o uso de pressões mais elevadas no 

sentido de um estudo mais pormenorizado da configuração e concentração de Oδ nos 

planos de mercúrio. 
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Figura 4.12. Espectros de P.A.C. e respectivas transformadas de Fourier obtidos após 

tratamento térmico em pressão de oxigénio, a 200ºC, durante 18 minutos: 4.12a: 
Espectro obtido após medida sob 8 bar de pressão de oxigénio; 4.12b: Espectro 
obtido após medida sob pressão de 25 bar de pressão de oxigénio. 

 

A influência da temperatura foi testada através de medidas à temperatura ambiente e a 

77K, após os tratamentos térmicos em fluxo de árgon e em pressão de oxigénio. A 

figura 4.13 apresenta a influência da temperatura em amostras reduzidas. Não se 

observam diferenças significativas entre os dois espectros R(t) obtidos. Os parâmetros 

de G.C.E. obtidos são idênticos assim como as respectivas transformadas de fourier, que 

indicam que não se observa a presença de Oδ na vizinhança dos átomos de mercúrio 

traduzida pelos valores nulos de η.   
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Figura 4.13. Espectros de P.A.C. e respectivas transformadas de Fourier obtidos após 

tratamento térmico em fluxo de árgon, a 200ºC, durante 18 minutos: 4.13a: 
Espectro obtido após medida à temperatura ambiente; 4.13b: Espectro obtido após 
medida a 77K. 

 

 

A figura 4.14 apresenta a influência da temperatura em amostras dopadas com oxigénio, 

após recozimento em pressão de oxigénio de 25 bar. Observam-se diferenças nos 

espectros R(t) devidas a possíveis rearranjos na rede por efeito da temperatura. Verifica-

se também a existência de duas fracções, sendo a maioritária devida à presença de Oδ 

nos planos de mercúrio (η=0.20). Estes átomos encontram-se localizados no centro dos 

planos de mercúrio e a concentração máxima atingida foi de Oδ = 26%. 
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Figura 4.14. Espectros de P.A.C. e respectivas transformadas de Fourier obtidos após 

tratamento térmico em pressão de oxigénio de 25 bar, a 200ºC, durante 18 minutos: 
4.14a: Espectro obtido após medida à temperatura ambiente; 4.14b: Espectro obtido 
após medida a 77K. 

 

A análise preliminar efectuada aos dados obtidos por medidas P.A.C. indica que as 

amostras preparadas pelo método da ureia são mais homogéneas, permitindo um estudo 

mais detalhado da influência da dopagem com oxigénio.  

O recozimento em árgon permitiu a redução das amostras tendo sido verificado que 

estas não apresentam oxigénio nos planos de mercúrio. A influência da temperatura mão 

é muito clara. 

Após o recozimento sob pressão de oxigénio observou-se que o aumento da pressão é 

eficiente na dopagem. O recozimento a 25 bar indicou uma concentração máxima de Oδ 

igual a 26%. O uso de pressões mais elevadas é aconselhável no sentido de se obterem 

concentrações mais elevadas deste dopante. 
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4.2.2. Hg-1223 

 

Com o objectivo de determinar as condições óptimas de síntese da fase Hg-1223 fez-se 

variar a pressão aplicada, o tempo e a temperatura de síntese. A influência da pressão 

foi determinada fixando os outros parâmetros de síntese. Nesta série de amostras, 

preparadas com o percursor obtido pelo método da Acrilamida, verificou-se que a 

maioria é multifásica.  Observou-se a presença de pelo menos uma das seguintes fases, 

indexadas de acordo com as fichas JCPDS: HgBa2Ca2Cu3O8.41, HgBa2CaCu2O6.26, 

CaHgO2 e BaCuO2. A fase Hg-1201 não está presente como 2ª fase contrariando alguns 

resultados obtidos noutros estudos [Erro! Marcador não definido.]. Verificou-se que o 

aumento da pressão prejudica a formação desta fase. Na série de amostras preparadas 

com o precursor obtido pelo método da Acrilamida verificou-se que a aplicação de 

pressões mais elevadas conduz à decomposição da fase Hg-1223 e à formação das fases 

precursoras, nomeadamente Hg-1212, CaHgO2 e BaCuO2. A figura 4.15 apresenta a 

influência da pressão na síntese deste composto.  
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Figura 4.15. Influência da temperatura na síntese da fase Hg-1223. Resultados 

obtidos na série de amostras preparadas com o precursor obtido pelo 
método da Acrilamida. 
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Utilizando este precursor não se conseguiram obter amostras com mais de 90% da fase 

Hg-1223, assim como não foi possível obter as condições óptimas de síntese da mesma. 

As medidas de magnetização efectuadas a esta série de amostras revelaram que, embora 

não sendo monofásicas, são supercondutoras. Estes resultados são apresentados em 

anexo. As temperaturas de transição situam-se no intervalo 90 e 100K. Um aumento do 

teor das fases secundárias, nomeadamente a fase Hg-1212, revela a existência de 2 

transições, sendo a 1ª de alta temperatura, devida à fase Hg-1223. A figura 4.16 mostra 

este resultado, obtido na medida de magnetização efectuada à amostra com referência 

A3f. Esta amostra contém os seguintes teores, em % Vol.: 28% de Hg-1223, 71% de 

Hg-1212 e 1% de CaHgO2. A primeira transição é observada a 122 K, devida à presença 

da fase Hg-1223. A segunda transição, a 96K, é devida à presença da fase Hg-1212, em 

maioria neste composto. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

M
 (

em
u/

g)

T  (K)

122K
96K

 
Figura 4.16. Curva de magnetização em função da temperatura obtida para a 

amostra com a referência A3f, sintetizada pelo método da acrilamida.  

 

Na série de amostras preparadas com o precursor obtido pelo método da Ureia, 

verificou-se também que a maioria é multifásica, contendo as mesmas fases obtidas na 

série anterior. No entanto, com este precursor foi possível a obtenção das condições 
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óptimas de síntese da fase Hg-1223. Esta fase foi obtida a 900ºC, sob uma pressão de 

1.8 GPa. A duração óptima de síntese foi de 2.5 horas. A figura 4.17 apresenta o 

difractograma de raios X referente à amostra obtida nestas condições e que apresenta 

99.8% da fase Hg-1223.  Este resultado é concordante com o obtido noutros estudos, 

embora a temperatura seja ligeiramente mais baixa [15]. Esta amostra cristaliza no 

grupo espacial P4mmm e apresenta parâmetros de rede iguais a a = 3.8618 Å e c = 

15.7930 Å. 
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Figura 4.17. Difractograma de raios X obtido para a amostra sintetizada a 1.8 GPa, 

900ºC durante 2.5 horas. 

 

Verificou-se, também, que um aumento de pressão parece prejudicar a formação da fase 

Hg-1223, levando à decomposição da mesma, formada a pressões mais baixas, como é 

observável na figura 4.18.  
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Figura 4.18. Influência da temperatura na síntese da fase Hg-1223. Resultados 

obtidos na série de amostras preparadas com o precursor obtido pelo 
método da Ureia. 

 

A figura seguinte apresenta a curva de magnetização em função da temperatura, obtida 

para a amostra com 99.8% da fase Hg-1223.  A amostra é supercondutora e apresenta 

uma Tc igual 132 K. Estes resultados são concordantes com os obtidos por outros 

autores [56] e não mostram a presença de outras fases com temperaturas de tansição 

diferentes da obtida, de acordo com resultados obtidos por outros grupos [57], o que 

vem complementar os resultados obtidos por DRX em que as amostras em questão 

apresentam cerca de 99.8% da fase Hg-1223. 
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Figura 4.19. Curva de magnetização em função da temperatura obtida para a 

amostra com 99.8% da fase Hg-1223 obtida pelo método da Ureia.  

 

Os resultados aqui apresentados mostram só ter sido possível a produção de amostras 

Hg-1223, de elevada pureza, utilizando o método da ureia. As amostras obtidas através 

deste método revelaram ser supercondutoras com temperaturas de transição 

concordantes com as apresentadas na literatura.  

Os resultados obtidos por medidas P.A.C. não permitem uma apresentação detalhada, 

pois não foi observada uma influência clara do dopante na estrutura. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho procurou-se optimizar a síntese de supercondutores da família 

HgBa2Can-1CunO2n+2+δ, com especial atenção para os membros 2 e 3, com o objectivo do 

estudo das deformações locais da rede nos planos de mercúrio, induzidas pela 

introdução de oxigénio dopante, Oδ. A escolha dos compostos Hg-1212 e Hg-1223 

deveu-se ao facto de só se conseguirem obter elevadas concentrações de Oδ nestes 

membros. 

Na optimização da síntese dos percursores, procurou-se melhorar um método já 

conhecido, o método da Acrilamida. Verificou-se que os pós precursores sintetizados 

por esta rota do método sol-gel necessitam de 3 etapas de síntese para a obtenção de pós 

sem impurezas, com uma duração total de 70 horas. O tratamento térmico sob vácuo 

revelou ser essencial na estabilização destes compostos. Os pós resultantes deste 

tratamento apresentam um tamanho de partícula nanométrico; no entanto, a distribuição 

de tamanhos não é uniforme. 

A substituição parcial de mercúrio por rénio não revelou ser uma alternativa vantajosa à 

síntese convencional. O precursor, com 7% por mol. de rénio, necessitou também de 3 

etapas de processamento para a eliminação de carbonatos. 

Durante este estudo introduziu-se uma nova rota de preparação de precursores, baseado 

num método utilizado para as manganites. Esta rota do processo sol-gel, designado por 

método da Ureia, apresenta-se como uma alternativa aos métodos mais utilizados. Os 

pós precursores do sistema Ba-Ca-Cu-O foram sintetizados em 3 etapas, com uma 

duração total de 40 horas. A utilização da ureia como agente gelificante é vantajosa no 

sentido em que este reagente é menos dispendioso que os agentes poliméricos utilizados 

no método em comparação (acrilamida, bisacrilamida e AIBN). 

Na síntese de amostras supercondutoras verificou-se que o método que permitiu a 

obtenção de amostras monofásicas foi o de síntese em alta pressão e alta temperatura. O 

método da ampola selada não permitiu a produção de amostras monofásicas. 

As condições óptimas de síntese para as amostras de Hg-1212 foram: 1.8 GPa, 813ºC, 

durante 2.5 horas, no caso das amostras sintetizadas com o método da acrilamida. No 
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caso do método da ureia, as condições óptimas foram: 1.6 GPa, 850ºC, durante 1 hora. 

Verificou-se que o método da ureia também se revelou vantajoso na síntese de amostras 

supercondutoras, permitindo o uso de pressões mais baixas para a obtenção do mesmo 

resultado. 

Não foi possível equacionar a dependência da formação da fase Hg-1212 em função dos 

parâmetros de síntese. 

A síntese do 3º membro desta família de supercondutores só foi conseguida utilizando o 

precursor sintetizado com a ureia. Neste caso, as condições de síntese foram 1.8 GPa, 

900ºC, durante 2.5 horas. 

As medidas de magnetização revelaram que as amostras, mesmo não sendo 

monofásicas, são supercondutoras. A transição depende do teor das fases presentes nas 

amostras. 

Os estudos de sonda local utilizando a técnica PAC foram iniciados e a análise 

preliminar dos espectros obtidos indica que a concentração máxima de Oδ atingida é de 

26%, após tratamento térmico em pressão de 25 bar de oxigénio. Estes resultados 

mostram que a maioria dos átomos de oxigénio ocupam posições intersticiais no centro 

do plano de mercúrio. O recozimento em árgon permitiu uma redução eficiente das 

amostras, traduzida por uma concentração nula do dopante nos planos de mercúrio. 

Verificou-se a necessidade do uso de pressões de oxigénio mais elevadas para um 

estudo exaustivo da dopagem com oxigénio no ordenamento destes átomos nos planos 

de mercúrio. 
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Tabela I. Condições utilizadas na síntese das amostras de composição nominal Hg-1212, a partir 
do precursor obtido pelo método da acrilamida. 

Referência Amostra Pressão (GPa) Temperatura (ºC) Tempo de síntese 
(hrs) 

A1d 1.8 700 1.6 
A1e 1.8 700 2 
A1f 1.8 700 2.5 
A1g 1.8 790 1.6 
A1h 1.8 750 1.6 
A1i 1.8 790 2 
A1j 1.8 790 2 
A1k 1.8 790 2 
A1l 1.8 813 1.6 

A1m 1.8 813 2 
A1n 1.8 813 2.5 
A1o 1.8 813 2.5 
A1p 1.8 813 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela II. Condições utilizadas na síntese das amostras de composição nominal Hg-1212, a partir 
do precursor obtido pelo método da ureia. 

Referência Amostra Pressão (GPa) Temperatura (ºC) Tempo de síntese 
(hrs) 

A1q 1.8 813 1 
A1r 1.8 813 2.5 
A1s 1.8 840 2.5 
A1t 3.2 920 2.5 
A1u 3.2 950 1 
A1v 1.8 903 1 
A1w 1.8 935 1 
A1x 1.8 957 1 
A1y 1.8 881 2.5 
A1z 1.8 813 2.5 
A2a 1.8 900 1 
A2b 1.8 900 2 
A2c 1.6 850 1 
A2d 1.6 850 1 
A2e 1.8 813 1 
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Tabela III. Condições utilizadas na síntese das amostras de composição nominal Hg-1223, a 
partir do precursor obtido pelo método da acrilamida. 

Referência Amostra Pressão (GPa) Temperatura (ºC) Tempo de síntese 
(hrs) 

A3a 1.8 700 1.7 
A3b 1.8 790 2 
A3c 1.8 813 1.7 
A3d 1.8 813 1 
A3e 1.8 850 2 
A3f 1.8 813 1 
A3g 1.9 813 1 
A3h 1.8 813 1 
A3i 1.8 813 2 
A3j 1.9 813 2 
A3k 1.98 850 1 
A3l 2.1 850 1 

A3m 1.98 850 2 
A3n 5.2 813 1 
A3o 5.2 813 1.5 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela IV. Condições utilizadas na síntese das amostras de composição nominal Hg-1223, a 
partir do precursor obtido pelo método da ureia. 

Referência Amostra Pressão (GPa) Temperatura (ºC) Tempo de síntese 
(hrs) 

A3p 1.8 813 2 
A3q 2.42 850 1 
A3r 2.85 877 1 
A3s 3.2 950 1 
A3t 3.2 950 2 
A3u 3.2 980 1 
A3v 3.2 1000 1 
A4a 1.8 900 1 
A4b 1.6 850 2 
A4c 1.8 900 2.5 
A4d 1.8 900 2.5 
A4e 1.8 870 2.5 
A4f 1.8 912 2.5 
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Tabela V. Percentagens das fases obtidas por refinamento nas amostras de composição nominal 
Hg-1212, preparadas pelo método da acrilamida. 
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A1d 8.95 0.1778 7.43 0.1477 83.63 1.6621 
A1e 2.51 0.1072 45.04 1.9237 52.45 2.2404 
A1f 8.93 0.2332 40.30 1.0523 50.77 1.3258 
A1g 15.51 0.3328 9.27 0.1989 75.22 1.6138 
A1h 12.87 0.3088 22.35 0.5361 64.78 1.5539 
A1j 9.83 0.1595 4.23 0.0687 85.94 1.3946 
A1k 22.86 0.4764 12.81 0.2671 64.33 1.3408 
A1l 10.64 0.1619 4.62 0.0702 84.74 1.2885 
A1m 3.65 0.0535 1.05 0.0153 95.30 1.3961 
A1n 0.28 0.0029 1.57 0.0162 98.15 1.0131 
A1o 0 0 0 0 100 1.4229 
A1p 0 0 0 0 100 1.4229 

 
 
 
 
 
 

Tabela VI. Percentagens das fases obtidas por refinamento nas amostras de composição nominal 
Hg-1212, preparadas pelo método da ureia. 
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A1q 48.89 1.3127 0.65 0.0173 50.46 1.3550 
A1r 60.43 2.0840 0 0 39.57 1.3646 
A1s 50.02 1.6167 0 0 49.98 1.6152 
A1t 74.99 1.5455 0.44 0.0090 24.57 0.5064 
A1u 56.26 1.0902 0 0 43.74 0.8475 
A1v 47.29 1.1249 0 0 52.71 1.2540 
A1w 47.58 0.9682 0 0 52.42 1.0668 
A1x 70.07 1.0659 0 0.2636 12.61 0.1918 
A1y 83.79 1.2829 17.33 0 16.21 0.2482 
A1z 100 1.2387 0 0 0 0 
A2a 68.30 1.2183 31.70 0.5656 0 0 
A2b 70.93 1.1009 29.07 0.4513 0 0 
A2c 3.85 0.0378 0 0 96.15 0.448 
A2d 76.15 0.6892 0 0 23.85 0.2158 
A2e 27.18 0.5189 0 0 72.82 1.3901 
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Tabela VII. Percentagens das fases obtidas por refinamento nas amostras de composição 
nominal Hg-1223, preparadas pelo método da Acrilamida. 
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A3a 0.38 0.0059 0.00 0.0000 68.71 1.0723 30.91 0.4825 
A3b 1.75 0.026 0.00 0.0000 35.79 0.5336 62.47 0.9315 
A3c 11.14 0.2156 6.10 0.1182 23.36 0.4523 59.40 1.1501 
A3d 0.00 0.0000 12.13 0.1979 5.42 0.0884 82.45 1.3455 
A3f 1.23 0.0119 0.00 0.0000 70.74 0.6859 28.03 0.2717 
A3g 1.98 0.0395 3.64 0.0725 33.94 0.6762 60.44 1.2041 
A3h 12.91 0.1486 0.00 0.0000 56.09 0.6525 30.40 0.3498 
A3i 10.45 0.1447 0.00 0.0000 68.56 0.9489 20.99 0.2905 
A3j 6.20 0.0829 0.00 0.0000 81.77 1.0924 12.02 0.1606 
A3k 6.11 0.0707 0.00 0.0000 81.99 0.948 11.90 0.1376 
A3l 6.15 0.0958 12.08 0.1883 66.47 1.0358 15.30 0.2383 
A3m 1.92 0.0227 0.00 0.0000 83.21 0.9836 14.87 0.1757 
A3n 29.70 0.3602 0.00 0.0000 61.67 0.7478 8.63 0.1047 
A3o 7.14 0.0392 0.00 0.0000 92.86 0.5094 0.00 0.0000 

 
 
 
 
 
 
Tabela VIII. Percentagens das fases obtidas por refinamento nas amostras de composição 

nominal Hg-1223, preparadas pelo método da Ureia. 
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A3p 42.24 1.4830 20.01 0.7025 23.18 0.8137 14.58 0.5119 
A3q 51.56 1.5264 32.41 0.9720 1.56 0.0469 14.46 0.4336 
A3r 36.07 1.8322 37.35 1.8971 23.16 1.1767 3.42 0.1737 
A3s 34.15 1.4130 47.11 1.9493 7.77 0.3215 10.97 0.4538 
A3t 50.94 1.6601 43.64 1.4222 0.00 0.0000 5.41 0.1764 
A3u 46.14 1.5344 46.43 1.5441 0.00 0.0000 7.43 0.2472 
A3v 73.20 1.0461 0.00 0.0000 2.87 0.0410 23.93 0.3420 
A4a 0.53 0.0105 0.00 0.0000 13.00 0.2593 86.47 1.7248 
A4b 5.30 0.1919 28.91 1.0474 25.50 0.9240 40.29 1.4597 
A4c 0.25 0.0064 0.00 0.0000 0.00 0.0000 99.75 1.6181 
A4d 7.57 0.1355 0.00 0.0000 2.11 0.0378 90.32 1.6181 
A4e 15.14 0.3089 0.00 0.0000 75.75 1.5460 9.12 0.1861 
A4f 0.00 0.0000 0.00 0.0000 97.92 2.8578 2.08 0.0608 
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