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palavras-chave 

resumo 

Supercondutores, Bi-Sr-Ca-Cu-O, Fibras, EALFZ I 

No presente trabalho desenvolveu-se uma nova técnica de crescimento de 
materiais para o processamento de fibras de supercondutoras policristalinas do 
sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O: a Fusão de Zona com Laser Assistida com Corrente 
Eléctrica (EALFZ). A aplicação de uma corrente eléctrica durante o processo 
de solidificação modifica significativamente a mobilidade iónica no fundido. A 
segregação na interface de solidificação passa a resultar da competição entre 
dois mecanismos: a electromigração devido a aplicação da corrente eléctrica e 
o transporte de soluto inerente ao processo de solidificação convencional. A 
natureza e morfologia das fases desenvolvidas é drasticamente alterada e 
consequentemente as propriedades supercondutoras. 

Estudou-se a influencia dos vários parâmetros de processamento na 
microestrutura e nas propriedades supercondutoras das fibras, em particular o 
efeito da composição nominal, da polaridade e intensidade da corrente 
eléctrica, da velocidade de crescimento e das condiç8es de tratamento termico 
na densidade de corrente critica. 

O estudo efectuado mostra que a aplicação de uma corrente eléctrica: i) altera 
a natureza da fase de cristalização primaria de (Sr,Ca)CuO, para 
(Sr,Ca)14C~Z4041; ii) promove a cristalização de fases de equilíbrio; iii) modifica 
a morfologia dos cristais favorecendo o refinamento de grão; iv) intensifica o 
grau de alinhamento dos cristais supercondutores; v) acelera a cinética de 
formação da fase de alta temperatura critica, a fase 2223, após tratamento 
termico; vi) aumenta a densidade de corrente critica. 



keywords 

abstract 

Superconductors, Bi-Sr-Ca-Cu-O, fibres, EALFZ. 

In the present work a new technique for growing polycrystaliine 
superconducting fibres from Bi-Sr-Ca-Cu-O system was developed: the 
Electrically Assisted Laser Floating Zone (EALFZ). The application of an 
eiectric current during the solidification process affects considerably the ionic 
mobility in the melt. The segregation at the solidification interface resuits from 
the competition between two mechanisms: eiectromigration phenomena due to 
the presence of an electric field and the local gradient soiute imposed by the 
conventionai zone meiting process. The phase nature and morphology are 
drasticaily modified and consequently the superconducting properties. 

The influence of process parameters on the microstructure and 
superconducting properties of the fibres was investigated, namely: the effect of 
fibre nominal composition, of polarity and electric current intensity, pulling rate 
and heat treatment conditions on the critical current density. 

This study reveals that the application on an electric current: i) changes the 
nature of primary solidification phase from (Sr,Ca)CuO, to (SriCa)i4C~2404i; ii) 
promotes the solidification of equiiibrium phases; iii) modifies the crystal 
morphoiogy promoting grain refining; iv) increases the aiignment degree of 
superconducting crystals; v) favors the development of the high temperature 
phase, the 2223 phase; vi) increases the criticai current density. 
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Resumo 

 

O trabalho aqui apresentado sob o tema “Supercondutores crescidos por fusão de zona com 

laser assistida com corrente eléctrica” foi elaborado em fibras do sistema cerâmico supercondutor 

Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO). A inovação do presente trabalho é a aplicação da corrente eléctrica 

contínua durante a solidificação das fibras pelo processo de fusão de zona com laser e teve como 

objectivo principal aumentar o grau de alinhamento dos cristais supercondutores para optimizar o 

valor da densidade de corrente crítica. Outro objectivo do estudo realizado foi estudar a influência 

da aplicação da corrente eléctrica no desenvolvimento de fases, em particular na formação da fase 

supercondutora Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (2223), cuja temperatura de transição crítica é a mais elevada 

(110K) deste sistema supercondutor.   

A evolução registada no fenómeno da supercondutividade, nomeadamente alguns dos 

modelos teóricos mais importantes, as pesquisas realizadas nas últimas décadas e que conduziram à 

descoberta de novos sistemas supercondutores com especial destaque para o sistema BSCCO, 

compõem o primeiro capítulo desta dissertação. Neste capítulo são ainda descritas algumas das 

técnicas de processamento que induzem textura, em particular é evidenciada a técnica de 

processamento utilizada neste estudo, a técnica de fusão de zona com laser assistida com corrente 

eléctrica (EALFZ). 

O desenvolvimento e montagem do sistema de fusão de zona com laser no Departamento 

de Física da Universidade de Aveiro, foi o ponto de partida desta tese de doutoramento, pelo que 

no capítulo dois se faz uma descrição pormenorizada deste equipamento. Neste capítulo faz-se 

ainda uma descrição das técnicas de caracterização e das grandezas físicas extraídas das mesmas e 

utilizadas no estudo das fibras desenvolvidas. 

No terceiro capítulo é apresentado um estudo intensivo realizado sobre o efeito da 

polaridade da corrente eléctrica, nomeadamente no modo como esta afecta a mobilidade dos catiões 

com consequências nos coeficientes de distribuição efectivos, na natureza e morfologia das fases de 

solidificação primária, no grau de alinhamento dos cristais das fases supercondutoras e nas 

propriedades supercondutoras das fibras. A composição nominal seleccionada 2:2:2:4 teve por base 

trabalhos anteriores, que referem o excesso de cobre (Cu) como um dos factores promotores da 

formação da fase de elevada temperatura crítica, a fase 2223.  
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Em simultâneo com uma modificação da natureza e morfologia da fase de cristalização 

primária e um aumento do grau de alinhamento, a aplicação de uma corrente eléctrica durante o 

processo de recristalização conduziu a um incremento das propriedades supercondutoras das fibras, 

particularmente da densidade de corrente crítica. Face aos resultados obtidos para uma corrente 

eléctrica constante, o trabalho evolui para um estudo detalhado do efeito da intensidade da corrente 

eléctrica (capítulo quatro) e da velocidade de crescimento (capítulo cinco). As maiores densidades 

de corrente crítica foram obtidas conjugando os efeitos simultâneos da intensidade de corrente 

eléctrica e da velocidade de crescimento. Este estudo permitiu optimizar a densidade de corrente 

crítica através duma redução das condições de sobrearrefecimento constitutional e da intensificação 

da mobilidade iónica. Os resultados revelam ainda uma forte correlação entre o tamanho médio da 

cristalite dos cristais supercondutores e a densidade de corrente crítica de transporte (JCT). 

 O acentuado aumento no grau de alinhamento dos grãos supercondutores nas fibras 

crescidas por EALFZ, com intensidades de corrente eléctrica da ordem do miliamperes, e a 

optimização das propriedades supercondutoras, nomeadamente da densidade de corrente crítica de 

transporte obtida nas fibras de composição nominal 2:2:2:4 crescidas por EALFZ, motivou o 

estudo em outras composições, nomeadamente 2:2:2:3 e 2:2:1:2 (capítulo seis). O teor de cobre na 

composição nominal mostrou ser um factor determinante do efeito da intensidade da corrente 

aplicada durante a recristalização. A fibra de composição nominal 2:2:1:2, crescida por EALFZ 

com 50mA foi a que apresentou um incremento mais significativo nas suas propriedades 

supercondutoras, particularmente na densidade de corrente crítica (JCT=2840A/cm2). Este resultado 

conduziu a um estudo mais detalhado das propriedades magnéticas, densidade de corrente crítica 

magnética em função do campo magnético e da temperatura, para as fibras de composição 2:2:1:2.  

No último capitulo desta dissertação, é apresentada a importância das condições de 

tratamento térmico na eliminação das fases secundárias, homogeneização da matriz supercondutora 

e em especial na formação da fase supercondutora 2223. O estudo realizado veio demonstrar que a 

aplicação de uma corrente eléctrica durante o processo de solidificação EALFZ pode acelerar 

significativamente a cinética de formação da fase de alta temperatura. A nucleação heterogénea da 

fase supercondutora 2223 ocorre na interface entre os cristais da fase supercondutora 2212 e do 

cuprato de cristalização primária 14/24, através de um mecanismo de interdifusão. As condições 

geométricas mais favoráveis à nucleação, baseadas na coerência das posições dos átomos na rede 

cristalina das fases envolvidas, conduzem a um crescimento preferencial dos cristais da fase 

supercondutora 2223, com o eixo preferencial para o transporte de corrente, o plano a-b de 

supercondução, na direcção perpendicular ao eixo da fibra. 
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Capítulo1 

Supercondutividade e Supercondutores de alta temperatura 

crítica (SATC) 

 

 

1.1. Introdução 

 

O fenómeno da supercondutividade foi descoberto no início do século XX por Heike 

Karmelingh Onnes. Este físico holandês foi bem sucedido na investigação desenvolvida na área da 

criogenia, sendo o primeiro a atingir temperaturas de aproximadamente 4K, através da liquefacção 

do Hélio em 1908. Três anos mais tarde, surpreendeu a comunidade científica ao apresentar o 

comportamento eléctrico do mercúrio (Hg) a baixas temperaturas, mostrando que abaixo de 4.2K 

este metal não apresentava resistência eléctrica [ONN11]. Na entrega do Prémio Nobel da Física 

em 1913 declarou: “Thus, mercury at 4.2K has entered a new state which owing to its particular 

electrical properties can be called the state of superconductivity”. Onnes estudou a variação da 

resistência eléctrica em função da temperatura de outros metais nomeadamente o estanho (Sn) e o 

chumbo (Pb), e verificou que a temperatura abaixo da qual não apresentam resistência eléctrica, 

temperatura crítica (TC), era diferente da observada para o mercúrio: 7.2K (Pb) e 3.8K (Sn) 

[ONN11A,B]. 

No ano de 1933 W. Meissner and R. Oschsenfeld [MEI33] contribuem para o estudo do 

fenómeno da supercondutividade com uma nova descoberta: um material supercondutor não só é 

um condutor eléctrico perfeito como também um diamagnético perfeito. Este efeito, conhecido por 

efeito de Meissner, advém da capacidade de um material no seu estado supercondutor expelir o 

fluxo magnético (Φmag) gerado por um campo magnético externo (Bext) através de uma área (A): 

Φmag=BextA. No supercondutor é gerada uma corrente que induz a formação de um campo 

magnético no seu interior, de tal forma que equilibra o campo externo aplicado resultando num 

campo total BT no interior nulo. 
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Termodinamicamente, a transição do estado supercondutor para o estado normal é 

condicionada por dois parâmetros: temperatura crítica (TC) e campo magnético crítico (HC). Estes 

parâmetros são correlacionados entre si e quando projectados graficamente definem uma superfície 

crítica. Da origem do gráfico ao limite da superfície o material encontra-se no estado 

supercondutor, enquanto que, no exterior da superfície o material está no seu estado normal, Figura 

1.1.  

 

 
Figura 1.1. – Área crítica do estado supercondutor delimitada pela linha de transição definida pelos 
os valores críticos da temperatura (TC) e de campo magnético (HC). 

 

Tentar compreender o comportamento supercondutor tornou-se um desafio para os físicos e 

nos anos trinta surgem os primeiros modelos teóricos: o modelo dos dois fluidos de Gorter e 

Casimir [GOR34-34A,WAL96], que aborda a influência da temperatura nas propriedades do estado 

supercondutor; a teoria da supercondutividade dos irmãos Fritz e Hans London [LON35], 

direccionada para o efeito do campo magnético nas propriedades supercondutoras, mostrando que o 

fluxo magnético não é totalmente excluído do interior do supercondutor mas que penetra da 

superfície para o interior, decaindo exponencialmente com um comprimento característico, 

designado por profundidade de penetração, λ: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

λ
rHrH exp)0()(  

(1.1.1.)

 

onde r é a distância e H(0) o valor do campo magnético para T=0K. Um outro resultado importante 

da teoria de London está relacionado com a ancoragem de fluxo magnético em lacunas no interior 

do supercondutor. 

A compreensão do fenómeno em termos quânticos leva Ginzburg e Landau [GIN50] a 

propor, em 1950, a introdução de um novo parâmetro, o comprimento de coerência (ξ) da função 

H

Estado normal

Estado 
supercondutor 

HC 

TTC 
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de onda dos electrões no estado supercondutor, que corresponde ao valor mínimo na escala do 

comprimento no qual a densidade de electrões supercondutores pode variar com apenas um ligeiro 

aumento da densidade de energia livre [GIN50]: 

 
v

CT
TT

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−≈ 1)( 0ξξ  

(1.1.2.)

 

onde ξ0 é o comprimento de coerência a zero Kelvin, T a temperatura e v o expoente crítico para o 

comprimento de coerência. 

A explicação microscópica da supercondutividade surge na teoria BCS, de John Barden, 

Leon Cooper e Robert Schreiffer (Prémio Nobel da Física em 1972). Apresentada em 1957, a teoria 

BCS [BAR57] explica a supercondutividade em termos da interacção entre electrões e as vibrações 

da rede (fonões) para temperaturas na vizinhança do zero absoluto. Cooper percebeu que as 

vibrações dos átomos da rede cristalina induzem a formação de pares de electrões que se deslocam 

no material e se tornam insensíveis aos defeitos, impurezas e outros obstáculos que geram a 

resistência no condutor. Este par de electrões, próximo do nível de Fermi, é o elemento fulcral da 

teoria BCS e é designado por par de Cooper. Este par de electrões resulta da atracção entre os 

electrões mediada pelas vibrações da rede (interacção de fonões), Figura 1.2.  

 

 
Figura 1.2. – Esquema representativo do comportamento dos supercondutores para temperaturas 
próximas do zero absoluto, teoria BCS. 

 

Os electrões do par de Cooper não se comportam como electrões livres (fermiões que 

obedecem ao Princípio de exclusão de Pauli) mas como bosões, que se concentram no mesmo nível 

de energia. Esse par de electrões possui uma energia ligeiramente mais baixa que os electrões 

separados, gerando uma Energia de Gap (EG) da ordem dos 0.001eV, que estabiliza o estado, 

inibindo assim o efeito de colisões de interacção que conduzem à resistividade comum. Quando a 
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energia térmica associada a uma determinada temperatura é inferior à energia de Gap, o material 

exibe resistividade nula [BAR57]. Mas quando a energia térmica aumenta, isto é, quando a 

temperatura aumenta, as vibrações na rede tornam-se mais fortes e destroem os pares de Cooper. À 

medida que estes são destruídos a resistividade do material aumenta. O mesmo efeito surge quando 

o supercondutor é sujeito à radiação electromagnética. 

A resposta magnética, a magnetização (M), dum supercondutor é condicionada pelo valor 

do parâmetro de Ginzburg-Landau (GL), dado pela expressão ξλκ /= , o qual permite distinguir 

os supercondutores em dois grupos: 

 Supercondutores do Tipo I com 1)2( −<κ , caracterizados por um comportamento 

diamagnético perfeito, até um valor de campo magnético CHH =  (Figura 1.3.); 

 Supercondutores do Tipo II, com 1)2( −>κ , apresentam um estádio intermédio entre 

o diamagnetismo perfeito e o estado normal (Figura 1.3.). 

 

 
Figura 1.3. – Comportamento da magnetização (M) dos supercondutores tipo I e tipo II em função 
dum campo magnético (H). 
  

A evolução da magnetização em função do campo magnético aplicado, no caso dos 

supercondutores Tipo I, é compreendida recorrendo essencialmente ao efeito de Meissner. Para 

valores de campo aplicado H<HC a indução magnética (B) é nula no interior do material devido às 

correntes induzidas que geram uma magnetização HM oµ−= (onde µo é a permeabilidade 

magnética no vazio). A intensidade das correntes induzidas é directamente proporcional ao valor do 

campo aplicado e quando este atinge o valor HC, as correntes induzidas desaparecem e com elas a 

magnetização interna que anula o fluxo magnético provocando, deste modo, a mudança brusca do 

estado supercondutor para o estado normal.  

M
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Os materiais supercondutores do Tipo II apresentam um comportamento idêntico aos 

supercondutores do tipo I, expelindo o campo magnético do seu interior até um valor de campo 

magnético aplicado 1CHH = . A região compreendida no intervalo 21 CC HHH <<  corresponde 

ao estado de vórtice. Nesta região, a expulsão do fluxo total já não é favorável e o fluxo magnético 

penetra no material na forma de linhas de fluxo (vórtices), os fluxóides [ABR57]. Cada fluxóide é 

rodeado por vórtices de corrente e enquanto o seu interior se comporta no estado normal a matriz 

que o envolve permanece no estado supercondutor. O fluxo magnético que atravessa cada fluxóide 

é quantificado e dado pela expressão: 

 

e
h

20 =Φ  
(1.1.3.)

 

onde h é a constante de Planck e e a carga do electrão. O valor de um quanta de fluxo 

Wb15
0 1007.2 −×≅Φ , foi obtido experimentalmente em 1961 por dois grupos: Deaver-Fairbank 

[DEA61] e Doll-Nabauer [DOLL61].  

À medida que a intensidade do campo magnético aplicado aumenta o número de fluxóides 

no supercondutor também aumenta. A proximidade entre os fluxóides dá origem a forças de 

repulsão que promovem a formação uma rede periódica. Quando o campo atinge o valor de HC2, 

isto é, para H>HC2, os fluxóides encontram-se muito próximos uns dos outros e a percentagem de 

matriz supercondutora diminui. Ocorre, então, o movimento dos fluxóides que arrasta consigo as 

linhas de força do campo magnético e o material deixa de estar no estado supercondutor e passa ao 

estado normal, apresentando uma resistência finita. 

 
Figura 1.4. – Esquema ilustrativo do estado de vórtice do supercondutor Tipo II; (A) Magnete, (B) 
Supercondutor. 

 

JC
Lei de Ampere: µ0 J=dH/dx
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O estado intermédio preserva a supercondutividade macroscopicamente e nesta fase é 

importante que os fluxóides não se movam em resposta ao campo aplicado. O movimento dos 

fluxóides que conduz à extinção do estado supercondutor é designado por fluência. A fluência pode 

ser atenuada pela introdução de defeitos, impurezas ou tensões na rede cristalina que agem como 

centros de ancoragem de fluxóides (Figura 1.4.) e contribuem para prolongar a estabilidade do 

estado supercondutor na presença de campo magnético [FOR00]. 

Em 1962, Charles P. Bean introduziu uma nova teoria para descrever a magnetização dos 

supercondutores do tipo II [BEA62]. Esta teoria, conhecida actualmente por modelo do estado 

crítico ou modelo de Bean, descreve como se modifica a distribuição do fluxo magnético dentro de 

uma amostra quando o campo e a corrente aplicada variam. O modelo tem por base a existência da 

densidade de corrente crítica supercondutora JCM(H) macroscópica, que o material supercondutor 

pode transportar sem dissipação [BEA62,BEA64], mas que qualquer força electromotriz mesmo 

pequena induz uma densidade de corrente igual à JCM. Neste cenário, para um determinado 

intervalo de valores de campo magnético, apenas três estados de fluxo de corrente são possíveis: 

corrente nula, J=0 nas regiões não afectadas pelo efeito do campo magnético e ±JCM que 

corresponde ao fluxo total da corrente (perpendicular ao eixo do campo) cujo sentido depende da 

força electromotriz que acompanhou a última alteração local do campo. Estes três estados são 

visíveis na Figura 1.5.b), na qual é apresentada a configuração dos campos num cilindro de raio r, 

considerando que o campo magnético é aplicado paralelamente à superfície e tendo como condição 

inicial que a densidade de corrente é independente do campo. O campo dentro da amostra (Figura 

1.5.a)) diminui linearmente com a distância (da superfície para o centro) como consequência da Lei 

de Ampere:  

 

JrotH
10
4π

=  
(1.1.4.)

 

As grandezas físicas, da expressão 1.1.4. e das expressões teóricas seguintes, assim como 

os valores resultantes das medidas das propriedades magnéticas são expressos em unidades do 

sistema cgs. 

Na etapa inicial da magnetização, o campo flui nas camadas superficiais, cuja espessura x  

suficiente para reduzir o campo interno local para zero é dada por: 

 

J
Hx

4
10
π

=  
(1.1.5.)
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(a)    (b) 

Figura 1.5. – Representação do campo local (a) e da densidade de corrente (b), para campo 0, 
HP/2, HP e 2HP, aplicado paralelamente à superfície do cilindro de raio r. Assume-se que a 
densidade de corrente crítica é independente do campo. HP é o campo de penetração [BEA64]. 

 

A relação de dependência entre a profundidade de penetração e campo magnético aplicado 

(H) é o resultado das considerações efectuadas, e conduz directamente à relação entre as curvas de 

magnetização e as dimensões da amostra. A magnetização parcial prossegue até ao eixo (x=r), o 

que corresponde a um campo de penetração HP, dado pela expressão (1.1.6), a partir do qual a 

corrente flui através de todo o volume da amostra 

  

10
4 rJ

H CM
P

π
=  

(1.1.6.)

 

Para determinar as curvas de magnetização de uma amostra, por definição temos:  

 

∫
∫=

dV

HdV
B  

(1.1.7.)

 

HBM −=π4  (1.1.8.)

  

onde B é o campo local médio por unidade de volume, Mπ4 o campo médio gerado pelas correntes 

e H o campo aplicado.  

O campo de penetração (Hp) é diferente do segundo campo crítico (HC2), pois enquanto 

HC2 depende apenas da natureza do material supercondutor, HP depende da natureza do material e 

também das dimensões do cilindro. 
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A partir de HP, a resposta da magnetização do cilindro permanece constante para qualquer 

incremento no valor da intensidade do campo aplicado, ou seja o material não pode admitir mais 

correntes no seu interior, atingindo deste modo uma saturação da resposta magnética.  

Quando uma amostra é sujeita a um campo máximo (H0), à medida que este é removido, a 

sua superfície fica sujeita a uma força electromotriz (f.e.m.) de sentido oposto ao da f.e.m. induzida 

durante a etapa de incremento do campo. O esquema da Figura 1.6. ilustra a distribuição de 

corrente a campo nulo, sendo visível a presença de duas camadas de correntes próximas da 

superfície mas com sentidos opostos. A campo nulo a densidade de fluxo remanente, B, é 

observada na Figura 1.6. e corresponde a metade da penetração de fluxo para H0. 

 

 
Figura 1.6. – Esquema do campo local e densidade da corrente num cilindro após ser aplicado um 
campo magnético [BEA64].   

 

Paralelamente ao desenvolvimento dos modelos teóricos, ocorre uma expansão no campo 

da ciência e engenharia de materiais sustentado pela possibilidade de obter supercondutores com 

capacidade de transportar elevadas quantidades de corrente, sem perdas a temperaturas tão elevadas 

quanto possível. Contudo, e até 1986, passados já cerca de 75 anos da descoberta do fenómeno da 

supercondutividade, os esforços pareciam ser infrutíferos, uma vez que a temperatura crítica mais 

elevada encontrava-se próxima de 20K (Nb3Ge), Figura 1.7. Este cenário foi alterado por Georg 

Bednorz e Alex Muller (IBM-Suiça) [BER86] que no seu estudo em cerâmicos à base de óxidos 

metálicos (com estrutura do tipo figuras de pólos) observaram supercondutividade a 35K no 

sistema La-Ba-Cu-O. Esta descoberta incentivou uma nova procura de materiais supercondutores 

em sistema cerâmicos baseados em óxidos metálicos. Em 1987, surge o primeiro sistema 

supercondutor o Y-Ba-Cu-O (YBCO), com temperatura de transição superior a 77K, temperatura 

do azoto líquido [CHU87]. 
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A possibilidade de utilizar sistemas de refrigeração que funcionam acima de 77K, volta a 

agitar novamente a comunidade científica. Face às novas descobertas, nomeadamente aos valores 

de Tc alcançados, surge uma nova classificação no campo dos supercondutores: 

 supercondutores de baixa temperatura crítica (SBTc), KTC 77< ; 

 supercondutores de alta temperatura crítica (SATc), KTC 77> . 

Desde 1987 até ao presente novos sistemas supercondutores de elevada temperatura crítica 

fora descobertos, Figura 1.7., sendo o sistema (Hg,Tl)-Ba-Ca-Cu-O aquele que exibe o TC mais 

elevado KTC 135≅ (e 165K quando se encontra sob pressão). Este sistema, no entanto, apresenta a 

desvantagem da toxicidade do Mercúrio (Hg) e do Tálio (Tl). Em 2001, é descoberto um novo 

material supercondutor, o MgB2, cuja TC é relativamente baixa ≅39K, o que o inclui nos SBTC. 

Contudo, a simplicidade da sua composição, marcada pela ausência de cobre, desperta o interesse 

da comunidade científica [GRA01]. O sonho de descobrir um material supercondutor com TC 

próximo da temperatura ambiente e com propriedades supercondutoras que viabilizem a sua 

aplicação tecnológica, mantém os investigadores activos na sua pesquisa. 

 

 
Figura 1.7. – Evolução da temperatura crítica e respectivos materiais supercondutores, desde a 
descoberta do fenómeno da supercondutividade até aos dias de hoje [GRI03].  
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1.2. Supercondutores de alta temperatura crítica (SATC) 

 

1.2.1. Considerações Gerais 

 

O grupo dos SATC é composto essencialmente por sistemas cerâmicos baseados em óxidos 

metálicos: Y-Ba-Cu-O e MmA2Can-1CunOz com M= Tl, Bi, Hg, Pb e A=Ba, Sr, La [SCH91]. 

O modelo da estrutura destes sistemas consiste, genericamente, num empacotamento 

regular de camadas de condução (as camadas de CuO2) e as camadas que fornecem os 

transportadores de carga, os reservatórios de carga (as camadas intercalares). A quantidade de 

transportadores na camada de condução depende da química do sistema e da carga transferida entre 

as camadas, a qual depende da estrutura e do estado de oxidação dos óxidos metálicos. Em cada 

unidade que se repete estão presentes um ou mais planos de óxido de cobre (CuO2) onde a 

supercondutividade tem lugar e que portanto estão directamente relacionados com as propriedades 

de transporte [KUZ02].  

A estrutura dos sistemas SATC com múltiplas camadas de óxido de cobre pode ser descrita 

com base na série homóloga MmArQn-1CunOm+r+2n+δ ou M-mr(n-1)n, a qual consiste em dois blocos: 

o bloco isolador e bloco supercondutor, Figura 1.8. Do primeiro, o bloco isolador, fazem parte os 

reservatórios de carga indicados pela simbologia MnOm±δ (M=Cu, Bi, Pb, Tl, Hg, Al, Ga, C, B). Do 

bloco supercondutor, Qn-1CunO2n, fazem parte n planos de CuO2 e (n-1) camadas de metal. De um 

modo geral, Q corresponde ao ião Ca, em casos excepcionais pode ser substituído pelo Sr, Y ou 

outras terras raras. Os blocos MnOm±δ e Qn-1 estão separados uns dos outros por uma camada de 

AO. O elemento A, encontra-se na interface do reservatório de carga e o seu teor é dado por r. 

Cada fase supercondutora dos sistemas supercondutores de alta temperatura incluídos na categoria 

A, é designada por M-m(A)r(Q)(n-1)n[X]:RS/P, onde RS/P se refere à estrutura cristalográfica do 

bloco do reservatório de carga. Esta pode ser uma estrutura idêntica à do cloreto de sódio, isto é, 

tipo Rock-Salt RS ou do tipo figuras de pólos P. A letra X é relativa ao elemento do grupo dos 

halogéneos (F, Cl, Br, I) introduzido como dopante no sistema [KAR99]. 
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Figura 1.8.- Esquema representativo do modelo da estrutura dos sistema STAC da série homologa 
MmArQn-1CunOm+r+2n+δ [KAR99]. 

 

As propriedades de transporte locais desempenham um papel dominante na distribuição das 

correntes, tornando-se deste modo responsáveis pela magnitude da corrente transportada [PRE98]. 

No seu estudo, Prester [PRE98] identifica três grupos de fenómenos intrínsecos relacionados entre 

si, mas todos eles caracterizados pela ausência de ordem de longo alcance e que servem de base à 

distribuição espacial das correntes heterogéneas nos SATc:   

1. os defeitos de ordem estrutural; 

2. a competição termodinâmica e a possibilidade de existência de fases ordenadas; 

3. a rede desorganizada de fluxóides na presença de campo magnético. 

  No primeiro grupo, os defeitos de ordem estrutural, estão incluídas as variações na 

composição, desvios locais da estrutura média, presença das fronteiras de grão e o ângulo de 

contacto entre grãos adjacentes. Aos fenómenos intrínsecos, juntam-se ainda os defeitos 

extrínsecos tais como fissuras, segregação de fases secundárias, buracos e impurezas que também 

afectam o fluxo da corrente [PRE98]. 

Os SATC são supercondutores do tipo II. Deste modo, para um dado valor de campo 

aplicado, quando as linhas de campo penetram o material e induzem a formação de fluxóides, é o 

comportamento destes que determina as propriedades macroscópicas do supercondutor, incluindo a 

corrente máxima que o material consegue transportar. O comportamento dos fluxóides, em função 

da temperatura (T<TC) e do campo magnético aplicado encontra-se esquematizado no diagrama da 

Figura 1.9.[GAM01], no qual se destacam três comportamentos distintos dos fluxóides: 
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i) Para temperaturas inferiores a TC e campos magnéticos baixos, os fluxóides encontram-

se ancorados formando uma rede cristalina (hexagonal); 

ii) Ainda na região das temperaturas baixas, mas para campos magnéticos elevados, os 

fluxóides adquirem mobilidade, o que leva à destruição da rede cristalina e conduz à 

formação de uma rede amorfa (vítrea). A transformação entre os dois tipos de rede 

corresponde à transição de segunda ordem reversível acima do ponto crítico [BOU01]; 

iii)  No intervalo dos campos magnéticos baixos, quando a temperatura aumenta origina a 

transição de primeira ordem que corresponde à “fusão” da rede cristalina, e ao início 

do líquido 1. 

 

Figura 1.9. – Diagrama das fases de equilíbrio dos fluxóides característico dos SATC [GAM01]. 

 

No sistema YBCO, o comportamento da resistividade, magnetização e calor específico 

demonstrou que a fase líquida e a fase vítrea (amorfa) dos fluxóides estão separadas pela linha da 

transição de primeira ordem: rede cristalina→líquida. Ainda no supercondutor YBCO foi 

observada a evidência termodinâmica da transição de primeira ordem no regime de fluxóides 

líquidos e o aparecimento de um ponto crítico para a dopagem óptima [BOU01,SHI02]. O estudo 

das propriedades dinâmicas dos fluxóides, diagrama H-T, em função do teor de oxigénio (y) no 

YBa2Cu3Oy [BOU01], mostrou uma correlação entre o teor de oxigénio e as propriedades 

supercondutoras. Para que este sistema seja supercondutor o valor de y deve situar-se no intervalo 

6.65 a 6.90 [SMI90]. 

A anisotropia nas propriedades supercondutoras de transporte é mais acentuada nos 

materiais policristalinos e varia dentro da cada sistema de acordo com o método de preparação. A 

qualidade da microestrutura de um monocristal ou policristal é consequência da sua síntese, sendo 

esta composta por várias etapas que incluem: a selecção da matéria-prima, a técnica de 

processamento e selecção/optimização dos respectivos parâmetros, e por último as condições em 
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que se realiza o tratamento térmico. O crescimento de monocristais dos três principais sistemas 

supercondutores Y-Ba-Cu-O, Tl-Ba-Ca-Cu-O e Bi-Sr-Ca-Cu-O, a partir do fundido foi 

detalhadamente revisto por Assmus e Scmidbauer [ASS93]. A síntese de supercondutores de 

cuprato policristalinos foi objecto dum extenso trabalho realizado por C. Rao, que inclui métodos 

de reacção de estado sólido, fusão, co-precipitação, sol-gel, entre outros [RAO93].  

 

 

1.2.2. O Sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O 

 

A descoberta do comportamento supercondutor no sistema cerâmico Bi-Sr-Ca-Cu-O é 

atribuída a Maeda [MAE88]. Este sistema, sem a presença de Cálcio, foi inicialmente estudado por 

Michel [MIC87], que descobriu a fase supercondutora Bi2Sr2CuO6 (2201) com TC≈20K. O baixo TC 

apresentado por esta fase não despertou grande interesse científico, uma vez que na época o sistema 

Y-Ba-Cu-O dominava as atenções com o seu TC≅93K [CHU87]. Na literatura, o sistema Bi-Sr-Ca-

Cu-O é designado por BSCCO e as suas fases por Bi2Sr2Can-1CunO2n+4, onde n corresponde ao 

número de planos de Cobre. Este sistema apresenta três fases supercondutoras: Bi2Sr2CuO6 (n=1) - 

2201, Bi2Sr2CaCu2O8 (n=2) - 2212 e Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (n=3) - 2223, com temperaturas de transição 

crítica de aproximadamente 20K, 80K e 110K, respectivamente. Na Figura 1.10. estão 

representadas as células unitárias destas três fases principais do sistema BSCCO. Uma vez que este 

sistema está incluído na série homologa MmArQn-1CunOm+r+2n+δ, as suas fases supercondutoras são 

designadas por M-22(n-1)n:RS, onde M=Bi e a estrutura dos reservatórios de carga é RS [KAR99]. 

Por outro lado, as camadas CuO2 e as camadas de catiões acima e abaixo dela formam a estrutura 

tipo P [SCH91]. No caso da sub-célula da estrutura ortorrômbica da fase 2201 (Figura1.10.i)) 

existe uma única camada de CuO4, onde a cada átomo de Cu dois átomos adicionais se posicionam 

acima e abaixo da camada CuO2 formando o octaedro axial alongado. Nas sub-células das fases 

2212 e 2223, o átomo adicional relativamente à camada CuO2 é posicionado acima ou abaixo, 

formando as pirâmides de base quadrada (Figura 1.10.ii) e iii)). Nas fases 2212 e 2223, o Ca (e 

algum Bi e Sr) está envolvido entre os planos de CuO2 com oito oxigénios como próximos 

vizinhos. Mais ainda, nestas duas fases os átomos de Sr estão posicionados sobre e sob os planos de 

CuO (simples) [SCH91]. 
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 Bi - Sr - Ca - Cu 

 

i) 

 
                                     

ii) 
    

iii) 

Figura 1.10. – Célula unitária das fases supercondutoras do sistema BSCCO: i) Bi2Sr2CuO6; ii) 
Bi2Sr2CaCu2O8 e iii) Bi2Sr2Ca2Cu3O10 [YAM04]. 

 

A complexidade do diagrama de fases do sistema quaternário Bi2O3-SrO-CaO-CuO, as 

alterações promovidas pela adição de mais um componente, o óxido de chumbo (PbO), a relação 

das fases presentes e o percurso de cristalização para diferentes composições, em diferentes 

condições de temperatura e atmosfera foi alguma da investigação desenvolvida desde 1988 neste 

sistema supercondutor [LEE90,IKE91,STR92,WON97,WON98,WON99,WON00,SUZ98]. A 

informação extraída destes estudos na área da ciência dos materiais contribuiu para um forte 

conhecimento do sistema assim como para o seu progresso no campo das aplicações. 

Na Figura 1.11., é apresentado o diagrama de fases do sistema Bi1.6Pb0.4Sr2Can-1CunOx à 

pressão atmosférica em atmosfera de ar, para valores de n>1 (1<n< ∞). A natureza das fases que 

coexistem na gama de temperaturas estudada 825ºC a 1100ºC foi essencialmente deduzida a partir 

de difractogramas de DRX e no caso de algumas fases minoritárias Strobel e colaboradores 

recorreram às técnicas de caracterização SEM e EDS [STR92,TOL93]. É importante distinguir dois 

intervalos de temperatura: 830ºC<T<900ºC e T>900ºC. No último intervalo, têm lugar as 

transformações das fases sem Bi: {14:24}(Srx,Ca1-x)14Cu24Oy, {2:1}(Srx,Ca1-x)2CuOy, {1:2}(Srx,Ca1-

x)Cu2Oy. Os líquidos, L1 e L2, também nas temperaturas mais elevadas, surgem com características 

diferentes, L1 é rico em Bi e solidifica a aproximadamente 860ºC para n=1, enquanto L2 é rico em 
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cobre e por isso apresenta uma temperatura de solidificação superior a L1. Em torno dos 1000ºC, 

para composições intermédias, o diagrama exibe uma região de imiscibilidade dos dois líquidos. 

 
Figura 1.11. – Diagrama de fases do sistema Bi1.6Pb0.4Sr2Can-1CunOx, para n:1→∞, no intervalo de 
temperaturas 825ºC a 1100ºC. Os números entre chavetas correspondem às seguintes fases: 
{1}2201 e {1’}2201, {2}2212, {3}2223, {14:24}(Srx,Ca1-x)14Cu24Oy, {2:1}(Srx,Ca1-x)2CuOy, 
{1:2}(Srx,Ca1-x)Cu2Oy [STR92,TOL93]. 

 

No primeiro intervalo, para 830ºC<T<900ºC ocorrem as transformações, decomposições e 

eventualmente fusão das fases supercondutoras. No diagrama a simbologia utilizada para as fases 

supercondutoras é: {1}2201 fase de Raveau cuja composição é próxima de Bi2.2Sr1.7CuOy; {1’} 

fase não supercondutora quasi-estequiométrica Bi2Sr2CuOy (2201); {2}2212 e {3}2223. Na escala 

das composições, a obtenção de uma fase única {1} e {2} aparece confinada no estreito intervalo 

que inclui as duas estequiometrias, n=1 e n=2. A fase {2} é dominante para 2<n<3. No entanto, 
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para períodos de recozimento longos os difractogramas de DRX revelem a presença da fase {3}. O 

campo de estabilidade desta fase está compreendido entre 835º-875ºC na escala das temperaturas e 

2-15 na escala das composições (n). A fase {3} coexiste com a fase {2} para 2<n<3 e 

835ºC<T<875ºC e com fases não supercondutoras, CuO, (Srx,Ca1-x)2CuOy e (Srx,Ca1-x)Cu2Oy  para 

n<3 [STR92,TOL93]. 

Das três fases do sistema supercondutor BSCCO, a mais fácil de obter é a de mais baixo 

TC, a 2201, enquanto que a fase de mais alta temperatura crítica, a 2223, é a mais difícil de obter. 

De entre os múltiplos factores que condicionam o seu desenvolvimento, destaca-se o estreito 

intervalo de estabilidade no diagrama de fases e a maior complexidade da rede cristalina [MAJ00]. 

Estudos elaborados neste sistema concluíram que a substituição parcial de Bi por Pb promove a 

formação da fase 2223 [SUN88,RAM88,DRI94]. Do mesmo modo a utilização de uma atmosfera 

parcial de O2 controlada durante o processamento ou tratamento térmico permite optimizar a 

formação da fase 2223 [WON99A]. As melhores propriedades de ancoragem de fluxo (campo 

irreversível superior) e a mais elevada TC tornam a fase 2223 a mais atractiva do sistema BSCCO. 

No entanto, a fase 2212, também apresenta algumas vantagens: a maior facilidade de ser 

processada e densidades de corrente superiores, quando sujeita a campos elevados e temperaturas 

inferiores a 20K. 

Neste sistema, para alcançar densidades de corrente elevadas a temperaturas mais altas é 

condição necessária diminuir a anisotropia ou introduzir centros activos de ancoragem 

[KUM91,FOR00]. Uma vez que o fluxo de corrente ocorre numa direcção preferencial, que 

coincide com o plano a-b da estrutura das fases supercondutoras, para diminuir a anisotropia e 

aumentar a eficiência do transporte de corrente é necessário promover o alinhamento dos planos a-

b das fases supercondutoras, diminuir o número de fronteiras de grão de baixo ângulo e eliminar as 

ligações fracas entre cristais supercondutores. Para cumprir esta finalidade é crucial que o 

processamento deste sistema seja efectuado por técnicas que induzam textura e promovam 

alinhamento de grão. Relativamente à inclusão de pontos de ancoragem, esta pode ser obtida 

intrínseca ou extrinsecamente. No primeiro a ancoragem é devida à presença de defeitos cristalinos: 

deslocações e falhas de empilhamento e fronteiras de grão. As inclusões extrínsecas podem resultar 

do bombardeamento de partículas ou inclusões de uma segunda fase [FOR00]. A presença de fases 

secundárias nos sistemas policristalinos, pode ser benéfica se actuar como centros de ancoragem ou 

nocivas no caso de se comportarem como elos de ligação fracos entre os grãos supercondutores 

[KOB98,HUG01]. 

Na região de campo magnético compreendida entre HC1 (campo magnético crítico inferior 

≈10-2Tesla,) e HC2 (campo magnético crítico superior ≈102Tesla), o comportamento dos vórtices 
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condiciona as propriedades físicas dos SATC. Nos supercondutores de cuprato, como é o caso do 

BSCCO, há uma forte dependência entre a ancoragem de fluxo e a estrutura de camadas.  

O comportamento dos fluxóides para a composição 2212 do supercondutor BSCCO, em 

função da indução magnética ( B
r

) e da temperatura (T), encontra-se esboçado no diagrama da 

Figura 1.12., assumindo que B
r

 está orientado segundo o eixo-c, como se mostra no canto superior 

direito do diagrama [CRA97]. 

As fases do estado de vórtice provêm da competição de quatro tipos de energia: 

1. energia térmica, que favorece a fase líquida dos fluxóides (das linhas de fluxo); 

2. energia de interacção entre os fluxóides, que beneficia o sólido cristalino; 

3. energia de ancoragem, que promove a fase de sólido amorfo ou vítreo; 

4. energia de acoplamento entre os planos de CuO2, que quando predomina é responsável 

pela formação de linhas de fluxo a partir da interacção fraca entre as linhas de fluxo 

dos planos adjacentes. 

 

Figura 1.12. – Diagrama das fases de equilíbrio. A estrutura de camadas para o BSCCO composto 
de planos duplos supercondutores de Cu-O e camadas de Bi2Sr2O4. (A) Rede cristalina de 
fluxóides, (B) Super sólido, (C) Estado Líquido de fluxóides: (C1) Livre; (C2) Entrelaçado; (C3) 
Desentrelaçado [CRA97]. 
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Na presença de flutuações térmicas fortes (T elevada), a curva de cor vermelha BC2(T), 

delimita o estado supercondutor. As linhas curvas Tm(B) e BC2(T) delimitam um regime (C) no 

diagrama, que corresponde à fase líquida dos fluxóides. Na gama das temperaturas mais baixas 

surge uma linha Td(B), acima da qual o nível discreto dos planos de CuO2 se torna insignificante, 

uma vez que para T>Td(B) as flutuações térmicas têm um alcance maior do que o acoplamento 

inter-planar, provocando cilindros de vórtices, isto é, fluxóides entre planos adjacentes. O 

alongamento de Td(B) para a fase cristalina está associado a uma transição brusca para uma fase 

designada por supersólido, (B) no diagrama, devido à multiplicação de defeitos [CRA97]. 

A famosa rede de fluxóides de Abrikosov surge para valores de campo inferiores a BC2(T), 

para temperaturas muito baixas T<Tm(B), (A) no diagrama da Figura 1.12. Uma transição de 

primeira ordem correspondente à fusão da rede cristalina para fase líquida 

[CRA97,AVR01,AVR02] é definida pela linha Tm(B). Na fase líquida, delimitada por Tm(B) e 

BC2(T) encontram-se três  comportamentos, que estão directamente relacionados com o 

comprimento de entrelaçamento, lZ. Este é definido como a distância ao longo da direcção do 

campo magnético, necessária para que as linhas de fluxo (vórtices) se desloquem aproximadamente 

da distância intervórtices a0 (
B

a 0
0

Φ
≈ ) e, é dado pela seguinte expressão:  

 

TBk
g

a
Tk

gl
BB

Z
02

0
Φ

≈=  
(1.1.9.)

 

onde g é o módulo da inclinação do vórtice, kB a constante de Boltzman, T a temperatura, Φ0 o 

quanta de fluxo. Os três regimes de entrelaçamento são: 

i) o regime de desentrelaçamento que ocorre para valores baixos de B, e no qual a 

espessura do cristal L é mais pequena que o comprimento lZ, 
TLk

g
BB

B
x

0
1

Φ
=< . As linhas 

estão desentrelaçadas e as propriedades são as de um fluido com pequenos segmentos de 

fluxóides que facilmente passam uns ao lado dos outros; 

ii) o regime de vórtice entrelaçado, 1xBB > , quando os fluxóides se movem 

independentemente e resultam alguns cortes na continuidade no fluxo. O entrelaçamento 

continua a aumentar até o campo atingir um valor superior a 2xB ; 
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iii) para valores de campo superiores a 
Tsk

g
B

B
x

0
2

Φ
= , onde s é a distância entre planos 

CuO2, as linhas de fluxo estão desacopladas, os vórtices deslocam-se mais do que o espaço 

entre eles enquanto passam de um conjunto de planos CuO2 para o outro. 

De toda a física gerada pelos SATC, o comportamento no estado dos vórtices com a sua 

riqueza e complexidade, é talvez o mais inesperado e o que mais estudos têm suscitado. 

Na década de 1990, após a descoberta dos supercondutores de alta temperatura, a 

perspectiva mais ambiciosa foi sem dúvida o campo de aplicação destes materiais, o qual previa a 

utilização como: cabos de transmissão e distribuição AC, filtros para comunicações sem fios, 

dispositivos de Josephson, motores e rotores [MAL55,HUL04,SCA04,KAL03,SAT91]. Estas 

aplicações foram consideradas com base nas propriedades dos SATC nomeadamente: a resistência 

nula ao fluxo de corrente d.c., as baixas perda ao fluxo de corrente a.c., a capacidade de gerar 

elevada densidade de fluxo magnético (constante no tempo), a capacidade para ancorar o fluxo 

magnético, a relação não linear entre a densidade de corrente (J) e o campo eléctrico (E) perto da 

transição supercondutora e a forte resposta diamagnética às variações dos fluxo. Uma vantagem da 

utilização dos supercondutores de alta temperatura em dispositivos para a indústria da energia está 

relacionada com a sua capacidade de suportar elevadas densidades de corrente com perdas baixas, 

o que conduz a uma potência específica elevada e uma eficiência superior aos dispositivos 

semelhantes que utilizam condutores convencionais [HUL04]. No caso do sistema BSCCO, a 

combinação entre o efeito intrínseco de Josephson e o comportamento anisotrópico permitem a sua 

utilização como limitadores de corrente, motores e geradores. 

 

 

 1.3. Técnicas de Texturização 

 

Na área da ciência e tecnologia dos materiais supercondutores, um objectivo permanece: 

obter um supercondutor capaz de transportar elevadas densidades de corrente eléctrica à 

temperatura mais elevada possível. Em supercondutores cerâmicos, para alcançar este objectivo é 

necessário proceder a alterações na microestrutura de modo a eliminar os dois maiores obstáculos 

ao fluxo da corrente: as ligações fracas entre os grãos supercondutores e o baixo grau de 

alinhamento dos cristais. Assim, para optimizar os valores da densidade de corrente crítica, Jc, de 

materiais policristalinos é necessário recorrer a técnicas de processamento que induzam o 

alinhamento dos cristais supercondutores. As técnicas utilizadas para texturar são condicionadas 

pela forma final do produto que se quer obter. Alguns exemplos são apresentados na Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1. – Técnicas utilizadas no processo de preparação do sistema cerâmico supercondutor 
BSCCO. 
Forma Técnicas 
Filmes Zona de solvente (Travelling solvent zone) [RIC91,TAN02] 

Deposição química de vapores organometálicos (MOCVD [END92] e AAMOCVD 
[TAV00]) 
Epitaxia de feixe molecular (MBE) [BRA95] 
Deposição por vaporização laser (PLA) [MAR98,SCH94] 
Deposição por pulverização catódica RF (Sputtering) [MIU90]  

Fitas Deformação mecânica e tratamento térmico/sinterização (Powder in tube PIT) 
[EIB95,CHO94,ZEI98,SAL04,HEN03,NAV00,LI97,DOU93,NOM93, MALE92, 
LI97A,LI98, MA97]           

Fibras Solidificação direccional (Método Bridgman [TAN97], Método de Czochralski 
[NEV96,KUR89], Fusão de zona [FEI88,CAB89]) 

Discos 
maciços 

Processo de fusão com campo magnético [MAE01] 
Tratamento termomagnético [LU03] 
Prensagem isostática com campo magnético [LO95] 
Forjagem [ROU98] 

 

Nos métodos de solidificação direccional, destaca-se o método de solidificação com 

semente texturada, desenvolvido por Lee e colaboradores, o qual consiste numa adaptação da 

técnica de Bridgman, inicialmente desenvolvida para o crescimento de semicondutores Si e Ge. 

Este método permite crescer fibras longas e texturadas, com os planos de condução do YBCO, os 

planos a-b, alinhados com o eixo da fibra. Esta técnica permitiu obter fibras capazes de transportar 

correntes críticas superiores a 1000A [RIC91]. Técnicas com base no método de fusão de zona, 

como a fusão de zona com aquecimento por resistência (FZAR) ou fusão de zona com laser (LFZ), 

são projectadas para o crescimento de fibras texturadas. Considera-se uma fibra quando o material 

apresenta uma forma alongada de diâmetro pequeno, da ordem dos micrómetros a milímetros. 

Filamentos, fios e discos, estão incluídos nesta definição [RUD99]. Partindo de percursores 

amorfos, varetas de composição Bi1.6Pb0.4Sr2Ca3Cu4Ox,e sujeitando-os a FZAR, Kucukomerogle e 

colegas obtiveram amostras cristalinas orientadas/texturadas de Bi2212 [KUC99].  

Neste trabalho, fibras do sistema supercondutor Bi-Sr-Ca-Cu-O foram processadas por 

fusão de zona com laser e fusão de zona com laser assistido por corrente eléctrica, técnicas essas 

que serão descritas detalhadamente nas secções seguintes. 
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1.3.1. Fusão de Zona com Laser (LFZ) 

 

A técnica de fusão de zona com laser tem por base o método de fusão de zona, no qual uma 

pequena fracção de material fundido se move, distribuindo o soluto de forma controlada ao longo 

do percurso imposto. A zona fundida arrasta consigo o soluto à medida que se desloca no lingote 

podendo deixar atrás de si um material puro solidificado, de composição bem determinada. O 

método de fusão de zona permite controlar a distribuição de impurezas ou solutos ao longo do 

material solidificado. O movimento da zona fundida pode ocorrer por deslocamento do material ou 

da fonte de calor responsável pela fusão. 

No caso da fusão de zona com laser (LFZ), como o próprio nome indica, a fusão do 

material é efectuada usando como fonte de calor um feixe laser (CO2 ou Nd:YAG). Existem outras 

variantes desta técnica em que o aquecimento é feito por lâmpada (Halogénio, Mercúrio), ou por 

indução de um elemento resistivo. O feixe laser ao incidir no topo de um provete (barra de 

alimentação) funde uma pequena região de material, formando uma gota, como se mostra na figura 

1.13.a). Uma semente é cuidadosamente mergulhada na gota para evitar a sua solidificação. A 

tensão superficial do fundido é responsável pelo seu equilíbrio entre os dois troços de material 

sólido, Figura 1.13.b). No entanto, a estabilidade da fibra durante o crescimento requer que a altura 

e volume da zona fundida, sejam mantidos constantes, Figura 1.13.c). Os requisitos para que o 

crescimento da fibra seja estacionário e se obtenha uma fibra de secção constante são: a 

conservação da massa e da temperatura da região fundida, bem como uma velocidade de 

alimentação e tiragem uniformes. Os parâmetros condicionantes da qualidade das fibras são:  

1. Potência e diâmetro do feixe laser, os quais determinam a temperatura do fundido e os 

gradientes de temperatura radial e axial; 

2. Velocidade de crescimento, R, que ao afectar a velocidade de arrefecimento, em 

conjunto com o gradiente térmico, determinam a microestrutura; 

3. A razão entre a velocidade de crescimento e a velocidade de alimentação, Vi 

(velocidade com que o fundido é alimentado pela barra de alimentação), 
iV

R
, 

determina o diâmetro da fibra; 

4. Distribuição e extensão das correntes de convecção geradas pela velocidade de rotação 

da semente, ωs, e da barra de alimentação, ωi e pelos gradientes térmicos, são 

importantes na homogeneização térmica e composicional do fundido.  
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c) 

Figura 1.13. – Etapas da técnica de fusão de zona com laser (LFZ) 

 

A técnica de LFZ também referenciada na literatura como laser-heated pedestal growth 

(LHPG) gera gradientes térmicos na interface fibra/fundido, num intervalo de 103 a 104 ºC/cm 

[CIM90], os quais são mais acentuados do que em qualquer outro método de crescimento de 

cristais. Como consequência desta característica a técnica de LFZ permite crescer materiais a 

velocidades elevadas de crescimento, um alinhamento cristais e de domínios ferroeléctricos durante 

o crescimento e ainda possibilita a formação de fases metaestáveis de elevada temperatura de certos 

compostos e fases de fusão incongruente. Face a estas características a técnica de LFZ tem sido 

utilizada para crescer: 

 Compostos eutécticos como Al2O3/GdAl2O3 [AND02] e ZrO2-CaO [MER97];  

 Materiais com propriedades optoelectrónicas importantes (fotorefractivos) Bi12TiO20 

[RIB98], Bi12SiO20 [CHE99], SrTiO3 [ARD98], LiNbO3 [BRE97], óxido de zinco 

dopado com terras raras (Er3+,Y3+ e Pr3+) [VIC98]; 

 Compostos peritécticos Y3Fe5O12 (YIG, material ferromagnético) 

[LIM00,KIM92,LO96]; 

 Materiais supercondutores:Y-Ba-Cu-O e Bi-Sr-Ca-Cu-O [CAB89,DIE98,COS97] e 

Sr2RuO4 [ARD97]. 

 Manganites [CAR03] 

A presença de tensões térmicas elevadas, originadas pelos gradientes térmicos acentuados, 

condiciona o diâmetro máximo do cristal que pode ser crescido sem fissuras. Por outro lado, a 

potência gerada pela fonte de aquecimento, na região fundida, pode provocar a evaporação de 

componentes voláteis dos sistemas; um exemplo é a evaporação de Ruténio durante o crescimento 

de Sr2RuO4 [ARD97]. 
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1.3.2. Fusão de Zona com Laser Assistida com Corrente Eléctrica (EALFZ) 

 

A técnica de fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica, EALFZ (Electrically 

Assisted Laser Floating Zone), resulta da adição de uma corrente eléctrica à técnica de fusão de 

zona com laser convencional, descrita na secção anterior. No processo de EALFZ, uma corrente 

eléctrica d.c. é aplicada ao conjunto ‘semente’-‘fibra’-‘fundido’- ‘barra de alimentação’ e flui 

através da interface de solidificação fibra/fundido, Figura 1.14. 

 

 
Figura 1.14. – Esquema do conjunto fibra-fundido-barra de alimentação da técnica de fusão com 
laser assistida por corrente eléctrica (EALFZ). 

 

As condições de solidificação na interface sólido/líquido (S/L) podem ser alteradas pela 

passagem de uma corrente eléctrica, uma vez que esta pode alterar a mobilidade dos iões no 

material fundido e consequentemente a velocidade. Uma corrente eléctrica é aplicada 

continuamente durante todo o processo de solidificação garantido deste modo um fluxo constante 

de portadores de carga, sendo o sentido deste fluxo condicionado pela direcção da aplicação da 

corrente. A resistência eléctrica deste conjunto é dada por: 

 

BALFST RRRRR +++=  (1.1.10.)

 

onde RS , RF, RL e RBA, são respectivamente a resistência na semente, fibra, fundido e barra de 

alimentação. Durante o crescimento, o comprimento da fibra vai aumentando e o da barra de 

alimentação vai diminuindo, o que se traduz numa variação de RF e RBA e consequentemente de RT. 

A diferença de potencial (∆V) aplicada nas extremidades da semente e barra de alimentação, 

também varia de modo a manter I constante. Os valores de ∆V dependem de RT, para garantir 

intensidades de corrente eléctrica da ordem dos miliamperes (25 a 200mA) a fluir através da 

interface de solidificação, foram aplicadas diferenças de potencial ∆V de 5 a 50V, entre a semente e 

a barra de alimentação. Associado a ∆V temos um campo eléctrico, campo este que poderá alterar a 
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mobilidade iónica no fundido e modificar o grau de segregação que ocorre na interface de 

solidificação. Como consequência a natureza da morfologia das fases que cristalizam poderá ser 

controlada.  
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Capítulo 2 

Procedimento experimental  

 

 

2.1. Introdução  
 

Ao longo deste capítulo é descrito o método de preparação dos provetes de alimentação, o 

processamento das fibras pelas técnicas de LFZ e EALFZ, o tratamento térmico e as técnicas 

utilizadas na caracterização microestrutural e na medição das propriedades eléctricas e magnéticas. 

O fluxograma da Figura 2.1. apresenta as diversas etapas experimentais realizadas sobre o sistema 

Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO). 

 

 
Figura 2.1. – Fluxograma das etapas do procedimento experimental. 

 

As três composições nominais estudadas Bi:Sr:Ca:Cu - 1.64:2.01:0.99:2.00 (2212), 2:2:2:3 

(2223) e 2:2:2:4 (2224) foram identificadas como C1, C2 e C3, respectivamente. A composição C1 

e C2 apresentam uma estequiometria próxima das fases de elevada TC (2212 e 2223), enquanto a 

composição C3 apresenta excesso de cobre relativamente à fase 2223, de modo a promover a 

formação desta fase e diminuir a probabilidade de formação da fase de baixa TC (2201). 
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2.2. Preparação dos provetes de alimentação 
 

Os provetes de alimentação e as sementes usados no processamento das fibras do sistema 

BSCCO foram preparados pelo método de fusão. Este método permite obter materiais de elevada 

densidade com a forma geométrica pretendida. O cadinho utilizado na fusão foi de platina (Pt), 

tendo esta escolha como base o estudo da reactividade entre o material do cadinho (Alumina ou 

Platina) e o fundido realizado por Holesinger, cujo resultado mostrou uma contaminação no 

fundido de 2.26at.% de Al face a um valor inferior de 0.02at.% de Pt [HOL92]. 

Os pós precursores usados na preparação das barras de alimentação e sementes foram: 

óxido de bismuto (Bi2O3 - Riedel deHaen, 99%), óxido de cobre (CuO - Merck, 99%), carbonato de 

cálcio (CaCO3 - Merck, 99%) e carbonato de estrôncio (SrCO3 – Merck, 99.99 %). Os reagentes 

são pesados de acordo com a estequiometria pretendida e colocados num contentor de ágata com 

esferas do mesmo material, para proceder à mistura num moinho planetário (Fritsch) durante 6h. 

Esta última etapa é exigida pelas diferentes densidades dos percursores de modo a promover a 

maior homogeneidade possível. A mistura homogeneizada de Bi-Sr-Ca-Cu-O é então levada ao 

forno e sujeita às seguintes etapas: 

 

 

 

Com a primeira etapa de 800ºC durante 12h pretende-se decompor os carbonatos e 

promover uma pré-reacção dos materiais de partida. A temperatura usada para remover os 

carbonatos está, dentro do intervalo de temperaturas 780ºC-870ºC encontrado na bibliografia 

[HOL92,COS97,STA91,HOW89,HIN88,TAN88,LEE92,SHI89,SHI89A,KOM96]. A gama de 

temperaturas de fusão referida nos trabalhos dedicados ao processamento de vidros do sistema 

BSCCO estende-se de 1000ºC a 1350ºC [SAT91,HOW89,LEE92,KOM9,KIM92,BAR01,DIM90, 

SIN90,KOM88,KOM88A,MOL94,KOS99,HOL92A,TAR88]. Com a etapa a 1100ºC pretende-se 

fundir o material. A terceira etapa a 1300ºC é necessária para diminuir a viscosidade do fundido 

homogeneizar e facilitar o vazamento. Após estas etapas o fundido é vazado numa calha de aço 

refractário. O vidro-cerâmico obtido é então dividido em partes iguais que são novamente fundidas, 

desta vez a 1150ºC durante 30 minutos e vazado em molde de grafite à temperatura ambiente. A 

forma do molde permite obter provetes cilíndricos. Este provetes são recozidos a 400ºC para 

diminuir as tensões internas do material e aumentar a sua resistência mecânica. 

 

 

800ºC/12h 1100ºC/1h 1300ºC/0.25h 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 45 -

2.3. Fusão de Zona com Laser (LFZ) e Fusão de Zona com Laser 
Assistida com Corrente Eléctrica (EALFZ) 
 

A capacidade de induzir orientação preferencial em materiais policristalinos é crucial em 

diversos campos da engenharia dos materiais, uma vez que a maioria dos cristais são anisotrópicos 

nas suas propriedades. Tal é o caso do sistema em estudo Bi-Sr-Ca-Cu-O, cuja optimização das 

propriedades de transporte de fibras policristalinas requer um elevado grau de textura. O 

alinhamento dos cristais é obtido recorrendo a técnicas de processamento como a fusão de zona 

com laser, cujos elevados gradiente axial de temperatura e taxas de crescimento favorecem a 

texturização do material. 

Na Figura 2.2.a) é apresentada uma fotografia do equipamento de fusão de zona com laser 

do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, desenvolvido para a realização deste 

estudo. O sistema é constituído por uma fonte laser (1) e a respectiva fonte de alimentação (2), uma 

câmara de crescimento (3), quatro motores (4) e um sistema de controlo (5). 

A fonte de calor usada na fusão do material é um laser de Nd:YAG de 50W de potência e 

comprimento de onda 1064 nm. A potência do laser é um dos parâmetros de processamento com 

influência na qualidade das fibras [CIM90,FUE91,ANG97]. Neste sistema a potência utilizada para 

fundir a fibra é controlada através do potenciómetro presente na fonte de alimentação do laser (2), 

o qual regula a intensidade da corrente que circula no filamento da lâmpada do laser. A curva de 

calibração da potência em função da corrente dá o valor da potência utilizada para fundir o provete 

de alimentação.  

Os quatro motores são controlados por computador através de um programa desenvolvido 

em LABview6. Dos quatro motores, dois são responsáveis pelo movimento de translação da fibra 

(R) e do provete (ou vareta) de alimentação (Vi). Estes motores permitem crescer materiais desde 

0.018 mm/h até alguns metros por hora. Os outros dois motores são responsáveis pela rotação da 

fibra (ωs) e da vareta de alimentação (ωi). O movimento de rotação em conjunto com as correntes 

de convecção permite homogeneizar o material fundido pelo feixe laser. 

O interior da câmara de crescimento é apresentado na Figura 2.2.b) e esquematizado na 

Figura 2.3., onde se destaca o sistema óptico composto por: um reflexicone (1), um espelho plano 

(2) e um espelho parabólico (3). Estes componentes ópticos são revestidos a ouro, uma vez que o 

coeficiente de reflexão deste material é aproximadamente um para o comprimento de onda da 

radiação. O sistema óptico é responsável pela trajectória do feixe laser, desde que entra na câmara 

de crescimento e é convertido de feixe cilíndrico para coroa esférica pelo reflexicone, até ao 

momento em que incide no topo do provete de alimentação, como mostra o esquema da Figura 2.3. 
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 a) 

 

b) 

 

1. Laser de Nd:YAG 

2. Fonte de alimentação do laser  

3. Câmara de crescimento 

4. Motores  

5. Computador 

 

Figura 2.2. -  a) Fotografia do equipamento de fusão de zona com laser1; b) Fotografia do interior da câmara de crescimento.

                                                 
1 Equipamento desenvolvido no âmbito do programa PCOTI/CTM/35492/00. 

1 

2 

3 

5 

4 
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Figura 2.3. – Trajectória do feixe laser no interior da câmara de crescimento. 

 

O procedimento experimental das técnicas de LFZ convencional e da recente EALFZ 

usadas no crescimento é semelhante. Um provete de alimentação e uma semente, ambos com 

movimento de rotação (ωS e ωi) mas em sentidos opostos são alinhados verticalmente. O feixe laser 

incide no provete de alimentação fundindo o seu topo, Figura 1.13.a). A semente é lentamente 

mergulhada no fundido, com uma velocidade de ≈200 mm/h, Figura 1.13.b). Após a 

homogeneização do fundido inicia-se o crescimento, com os parâmetros introduzidos no programa 

de controlo, Figura 1.13.c). A tensão superficial da gota é responsável pelo equilíbrio da zona 

fundida. 

No caso da técnica de EALFZ, é aplicada uma corrente eléctrica contínua durante a 

solidificação, o que origina um campo eléctrico na região do fundido. O sentido da corrente que 

flui através da interface de solidificação foi objecto de estudo, tendo-se convencionado o sentido de 

corrente directa quando o pólo positivo se encontra ligado à semente e o pólo negativo à barra de 

alimentação e corrente inversa para as ligações opostas. Esta convenção da polaridade é idêntica à 

referida por Feisst e Rauber [FEI83]. As correntes aplicadas durante o crescimento inferiores a 

200mA foram fornecidas por uma fonte Keithley modelo 2400, enquanto para valores de corrente 

superiores recorreu-se a uma fonte HP Regulated DC power suplly 6260B (60A /50V). 

 

 

(1)

(2)

(3)
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2.4. Tratamento térmico 
 

As fibras preparadas por LFZ e EALFZ não apresentam propriedades supercondutoras após 

crescimento. A estequiometria das fases presentes afasta-se da composição nominal, o número de 

fases secundárias é elevado e o teor de oxigénio nas fases supercondutoras não é o estequiométrico. 

Deste modo, é necessário sujeitar as fibras a um tratamento térmico adequado para promover a 

formação das fases supercondutoras de alta temperatura, 2212 e 2223, o equilíbrio com o oxigénio 

e reduzir o número de fases secundárias. Contudo, o campo de cristalização estreito da fase 2223 é 

um obstáculo ao seu desenvolvimento durante o tratamento térmico. Este facto obriga a uma 

selecção cuidadosa das condições de tratamento térmico, isto é, temperatura, tempo, atmosfera, 

taxas de aquecimento e arrefecimento. Uma escolha adequada é crucial para o desenvolvimento 

desta fase e consequentemente para a optimização das propriedades supercondutoras.  

 O tratamento térmico das fibras processadas por LFZ e EALFZ divide-se em dois estádios: 

um primeiro no qual se pretende desenvolver a formação das fases supercondutoras e reduzir a 

percentagem de fases secundárias e um segundo para estabelecer o equilíbrio com o oxigénio das 

fases supercondutoras. Enquanto o segundo estádio foi idêntico para todas as fibras e teve lugar a 

800ºC durante 24h em ar, as condições do primeiro foram variadas. Estas variações estão 

directamente relacionadas com o estudo do efeito das condições do tratamento térmico, 

temperatura e tempo, nas propriedades supercondutoras das fibras BSCCO de composição 

C2(2223) e C3(2224) crescidas por LFZ e EALFZ. 

 

Tabela 2.1. – Condições de tratamento térmico a que foram sujeitas as fibras de composição C1, 
C2 e C3, processadas por LFZ e EALFZ. 

Ci T (ºC) t (h) 
C1 860 24 
C2 830, 845, 860 96 
C3 860 24, 48, 96, 192 

 

 

2.5. Técnicas de caracterização microestrutural e fásica 
 

Para a caracterização da microestrutura e das fases presentes nas fibras crescidas por LFZ e 

EALFZ com e sem tratamento térmico utilizou-se um conjunto de técnicas experimentais composto 

por: difracção de Raios-X (DRX), microscopia óptica, microscopia electrónica de varrimento 

(SEM) e microscopia electrónica de transmissão (TEM). Aos microscópios electrónicos está 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 49 -

acoplado um sistema de espectrometria de Raios-X (EDS), o qual permite a identificação dos 

elementos presentes nas fases.  

A difracção de Raios-X, com o apoio da base de dados do JCPDS - “International Center 

for Diffraction Data”, foi utilizada para identificar as fases cristalinas existentes nas diversas fibras. 

O equipamento usado foi o difractómetro Modelo X’pert MPD da Phillips com radiação Kα do 

cobre (λ=1.5418 Å) do Laboratório Central de Análise (LCA) da Universidade de Aveiro. Na 

tentativa de minimizar o efeito da textura proveniente da elevada razão de aspecto dos cristais 

supercondutores presentes nas fibras, a difracção de Raios-X foi realizada sobre pó obtido por 

moagem e ainda em pó obtido por moagem disperso em etanol. 

A técnica de difracção de Raios-X foi também usada para obter informação sobre o grau de 

textura das fibras, usando para isso um goniómetro acoplado ao difractómetro de Raios-X. O 

difractometro da Philips, modelo X’pert MRD do LCA foi o equipamento utilizado. A textura 

cristalográfica é representada por figuras de pólos, as quais consistem numa projecção 

estereográfica mostrando a distribuição angular da densidade de normais a uma dada família de 

planos cristalográficos, sendo por isso mapas de distribuição estatística de reflexões de 

determinados planos cristalográficos. Deste modo, esta técnica possibilita uma análise semi-

quantitativa da textura induzida pela intensidade da corrente injectada durante o crescimento nas 

fibras pela técnica de EALFZ. Para o efeito, seleccionaram-se dois ângulos de difracção 2θ= 23º e 

28º, correspondentes aos planos (008) e (0010) da estrutura cristalina 2212, e um ângulo 2θ=21.85º 

correspondente ao plano (006) da estrutura cristalina 2201. Um varrimento da amostra entre 0º e 

360º (ϕ) e de 0º a 90º (φ), como mostra o esquema da Figura 2.4., permite determinar a distribuição 

angular média do alinhamento daqueles cristais relativamente ao goniómetro e, portanto, em 

relação ao eixo da fibra. 

 
Figura 2.4. – Configuração geométrica utilizada para obter as figuras de pólos da secção 
longitudinal das fibras. 
 

y

x 

z 

Direcção de crescimento 
 (// eixo-b da fase 2212) 

Radiação Detector 

2θ θ 

ϕ (0º-90º) 

φ (0º-360º) 
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A partir dos difractogramas de DRX dos pós, das fibras crescidas e recozidas, foram 

determinados o tamanho médio da cristalite (tc) e as distorções na rede cristalina (ε). Para este 

efeito recorreu-se à aplicação Scherrer Calculator do software X’Pert HighScore2.1b da 

PANalytical. As expressões aplicadas no cálculo foram [ARA89]: 

 

( )θ
βε ε

tan4
=

 

(2.5.1.)

 

22
po βββε −=

 
(2.5.2.)

 

( )θβ
λ

cost
c

Kt =  
(2.5.3.)

 

pot βββ −=  
(2.5.4.)

 

onde, θ corresponde ao ângulo associado ao plano seleccionado para executar a análise, no caso 

presente trata-se de 2θ ≅ 5.6º que corresponde ao plano 002 da fase 2212; K é uma constante, λ o 

comprimento de onda da radiação usada,  βo é o valor experimental observado correspondente à 

razão entre a área do pico e a intensidade. A constante K depende da forma da cristalite e assume 

valores próximos da unidade. A posição e largura do pico observadas foram calibradas com o pó de 

Mica (Ref. 675 do NIST) com um o15.0p =β que corresponde a um 
o
A7.5t Mica = . 

A caracterização microestrutural foi realizada recorrendo aos microscópios do 

Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro da UA. Para a observação foram colocados em 

resina e endurecedor pequenos troços das secções longitudinal e transversal da fibra, sendo 

posteriormente polidos. Na caracterização óptica, utilizou-se o microscópio da Zeiss modelo 

Jenaphot em conjunto com o software Quantimet, o qual permitiu quantificar os seguintes 

parâmetros estereológicos: espessura e comprimento das dendrites e espaçamento interdendrítico. 

Estes resultados contribuíram para estudar o efeito da intensidade da corrente aplicada durante a 

solidificação no refinamento da microestrutura.  

O microscópio electrónico de varrimento (SEM) Hitachi S4100 com resolução de 
o
A15 , em 

associação com o espectrómetro de dispersão de energia de Raios-X (EDS), foram essenciais na 

análise da microestrutura das fibras, bem como na identificação da composição de cada uma das 

fases. A baixa condutividade do sistema BSCCO à temperatura ambiente e o carácter isolador da 
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resina tornam necessária a deposição de uma camada condutora de carbono na superfície da 

amostra. Dos elementos que compõem o sistema: Bi, Sr, Ca, Cu e O, apenas o oxigénio não foi 

quantificado. Embora o EDS permita a detecção de todos os elementos com número atómico (Z) 

igual ou superior a quatro, o número atómico do oxigénio Z=8 é muito próximo do carbono Z=6, o 

que conduz a valores com baixa precisão.  

A presença de fases constituídas por elementos com diferenças significativas na densidade 

electrónica permite obter fotomicrografias de SEM com contraste entre as fases supercondutoras e 

as fases de cupratos sem Bi, correspondendo o tom cinza claro às primeiras e o cinza escuro às 

segundas. Usufruindo desta diferença, as fotomicrografias de SEM foram analisadas com o 

software Analysis da Soft Imaging System, que permitiu calcular a fracção de área das fases 

supercondutoras (2201 e 2212) e de cupratos sem bismuto ((Sr,Ca)CuO2, (Sr,Ca)14Cu24O41, 

(Sr,Ca)2CuO2.CuO, CaO) 

A microscopia electrónica de transmissão (TEM) teve lugar num microscópio Hitachi 

modelo H9000NA com as seguintes características: filamento de hexaboreto de lantânio, potencial 

de aceleração máximo de 300kV, inclinação máxima ±15º segundo os eixos 0x e 0y para o porta-

amostras e resolução de 
o
A4.1  em imagens de rede. Recorrendo ao espectrómetro de dispersão de 

energia de raios-X (EDS) acoplado ao microscópio, esta técnica permitiu uma análise mais 

detalhada das fases presentes nas fibras antes e após tratamento, o que facilitou a compreensão do 

mecanismo de formação da fase 2223. 

 

 

2.6. Técnicas de medição das propriedades eléctricas  
 

As propriedades eléctricas das fibras do sistema BSCCO processadas por LFZ e EALFZ 

foram estudadas com base no comportamento da resistividade em função da temperatura, ( )Tρ , e 

na variação da tensão em função da corrente aplicada V(I) a uma temperatura de 77.3K. Em ambos, 

os tipos de medida foi usada a configuração do ensaio a quatro pontos (contactos eléctricos), como 

se mostra na Figura 2.5. Os sistemas de medida usados foram desenvolvidos no grupo de Sólidos 

Não Cristalinos do Departamento de Física da Universidade de Aveiro. 

 

 
 

Figura 2.5. – Fibra recozida com quatro eléctrodos de prata (comprimento da fibra~3.5cm) 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 52 - 

A medição do comportamento da resistência em função da temperatura no intervalo de 50K 

a 300K, efectuou-se num crióstato de ciclo de fechado de hélio, Figura 2.6. A unidade de controlo 

da temperatura, Oxford ITC4, utiliza como sensor de medida um termopar de Ouro/Ferro com a 

referência em azoto líquido. Para aplicar a corrente (≅1mA) através dos dois contactos externos da 

fibra e medir a tensão entre os dois contactos internos foi usado um multímetro (Nanovoltímetro 

Modelo 34420A- Agilent) na configuração 4 fios. A aquisição dos valores de temperatura e de 

resistência é efectuado por computador através das interfaces RS232 e GPIB, respectivamente. 

 

 
Figura 2.6. – Fotografia do sistema de medição da resistência em função da temperatura. 

 

Para medir a variação da tensão em função da corrente aplicada na amostra, curvas ( )IV  

das fibras, as amostra são imersas num Dewar com azoto líquido (77.3K), Figura 2.7. Para eliminar 

os efeitos termoeléctricos devidos às junções entre materiais, principalmente na zona dos 

eléctrodos, a medição é realizada com inversão de corrente. Esta é efectuada por um 

comutador/inversor. A corrente é aplicada nas fibras utilizando uma fonte DC 100A/10V modelo 

HP 6260B, sendo a sua medida feita através da queda de tensão numa secção do cabo com 

resistência conhecida e fixa. Um dos canais do Nanovoltímetro Modelo Agilent 34420A mede esta 

queda de tensão para o cálculo da corrente aplicada na fibra e o outro canal mede a tensão entre os 

contactos internos da amostra. A aquisição dos valores de corrente e tensão é efectuado por 

computador através de uma interface GPIB. 
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Figura 2.7. – Fotografia do sistema de medição da corrente crítica (IC). 

 

 

2.7. Técnicas de medição das propriedades magnéticas  
 

O estado magnético de um material é descrito através do vector magnetização M
r

, sendo a 

grandeza deste vector dada pelo momento magnético, mr , por unidade de volume da amostra, V. O 

comportamento magnético das fibras supercondutoras de BSCCO foi analisado com base nas 

seguintes medidas magnéticas: momento magnético em função do campo magnético aplicado, 

)(Hm a temperatura constante, e em função da temperatura )(Tm  a campo constante, em troços de 

fibra com cerca de 1 cm de comprimento. As medidas foram realizadas num magnetrómetro 

SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), modelo MPMS2, Quantum Design Inc., 

do Instituto de Física dos Materiais da Universidade do Porto. Deste equipamento fazem parte 

quatro unidades principais, um sistema de detecção rf-SQUID, um sistema de controlo do magnete 

supercondutor, um sistema de deslocação da amostra e ainda um sistema de controlo e medida da 

temperatura [McE94]. 

O momento magnético das fibras é medido por um método de extracção. O movimento da 

amostra produz uma variação do fluxo magnético e induz uma corrente nas espiras de recolha de 

fluxo (Lei de Faraday 
dt
dφε −= ). A configuração das espiras em segunda derivada, permite rejeitar 

o campo magnético uniforme criado pelo magnete supercondutor assim como a interferência de 

fontes magnéticas adjacentes. As espiras encontram-se ligadas a um transformador acoplado 
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indutivamente a um anel supercondutor interrompido por uma junção Josephson. Ao anel está 

também ligado indutivamente um circuito ressonante (rf). O fluxo no anel permanece constante por 

aplicação de uma corrente ao circuito rf e a tensão no circuito é amplificada e medida. O magnete 

supercondutor encontra-se em banho de Hélio e gera campos magnéticos até 55kOe com uma 

homogeneidade de 1 para 104 por cm e uma resolução de 0.1Oe. A unidade de medição e controlo 

da temperatura permite trabalhar no intervalo de 2 a 400K, com resolução de 0.01K e estabilidade 

melhor que 0.1 para temperaturas inferiores a 150K. A medida do momento magnético tem uma 

resolução de 1/104 e sensibilidade até 10-7emu, na escala mais sensível. Pode medir momentos 

magnéticos até cerca de 300emu. 

 
Figura 2.8. – Fotografia do magnetómetro SQUID (Superconducting Quantum Interference 
Device) do IFMU da FCUP (Porto). 
 

Antes do início das medidas são efectuados varrimentos para conferir e corrigir, se 

necessário, a posição da amostra relativamente ao centro das espiras de detecção da variação de 

fluxo, dada pela intensidade máxima da curva ajustada. Nas medidas efectuadas )(Hm e )(Tm , o 

campo magnético aplicado encontra-se paralelo ao eixo da fibra. O arrefecimento da amostra, de 

300K para 5K, decorre sem campo magnético aplicado (ZFC= Zero Field Cooling). Durante, as 

medidas do momento magnético em função da temperatura, )(Tm , no intervalo 5K a 130K, a fibra 

está sujeita a um campo magnético aplicado de ≅ 1Oe. Esta medida permite determinar a fracção de 

fase supercondutora na fibra e ainda a temperatura crítica da transição do estado supercondutor 

para o estado normal.  

Para determinar o valor da densidade de corrente crítica magnética, a partir dos ciclos de 

histerese, m(H), com campo máximo/mínimo ±55kOe, as medidas foram efectuadas a temperaturas 

às quais o sistema BSCCO se encontra no seu estado supercondutor. 
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2.8. Metodologia de cálculo das grandezas físicas 
 

Temperatura crítica, TC 

A resistividade do material (ρ) é calculada a partir da expressão 2.8.1., onde R é a 

resistência medida, A a área da secção transversal da fibra e l a distância entre os contactos internos 

(de tensão), Figura 2.5. 

l
AR=ρ

 

(2.8.1.)

 

O valor da temperatura crítica, TC0, temperatura à qual ocorre a transição do estado 

supercondutor para o estado normal, é extraído do gráfico da resistividade em função da 

temperatura ρ(T), como se encontra assinalado na Figura 2.9, corresponde ao valor a partir do qual 

a resistividade deixa de ser zero. TC é o ponto correspondente ao máximo da derivada ( )
dT

Tdρ . A 

largura do intervalo da transição, ∆TC, é extraído da representação gráfica, ( )
dT

Tdρ , e corresponde à 

largura a meia altura (FWHM) da banda, como se ilustra na Figura 2.9. Na região de altas 

temperaturas, observa-se normalmente um comportamento linear no gráfico ρ(T), e os dados são 

ajustados com uma expressão do tipo ( ) 0ρρ += mTT , onde ρ0 corresponde ao valor da 

resistividade extrapolado para a temperatura de zero absoluto. 

TC

dρ
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Figura 2.9. – Comportamento da resistividade de um material supercondutor em função da 
temperatura.  
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Densidade de corrente crítica de transporte, JCT 

A densidade de corrente crítica de transporte, JCT, é extraída dos dados da medição da 

tensão em função da corrente, V(I). Partindo das expressões 

 

A
IJ =

 

(2.8.2.)

 

l
VE =

 

(2.8.3.)

 

é esboçado o gráfico E(J). O valor da tensão (V), utilizado na expressão 2.8.3. é fornecido pelo 

software e obtido com base na expressão: 

 

22

−+ −
=

∆
=

VVV
V

 

(2.8.4.)

 

onde V+ e V- correspondem à d.d.p. medida nos contactos internos da amostra (Figura 2.5) para 

cada sentido corrente. Como consequência da presença do módulo na expressão 2.8.4., os valores 

de V e subsequentemente E são positivos. No ajuste aos dados experimentais do comportamento do 

campo magnético em função da densidade de corrente que percorre a amostra, curva E(J) da Figura 

2.10, os dados experimentais da região inicial, campo e densidade de corrente baixos, não têm 

grande influência, a contribuição provem essencialmente a partir da região onde se inicia o 

aumento de E com o aumento de J. Considera-se que a densidade de corrente crítica de transporte, 

JCT, corresponde ao de J para o qual o campo atinge o valor padrão de 1µV/cm, Figura 2.10. 

Assume-se que, para este valor de campo o material transita do estado supercondutor para o estado 

normal.   
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Figura 2.10. – Comportamento do campo eléctrico em função da densidade de corrente de um 
supercondutor. 
 

 

Densidade de corrente crítica magnética, JCM 

Os equipamentos utilizados no estudo das propriedades magnéticas: SQUID, VSM, 

susceptómetros, medem o momento magnético total da amostra, m. Este é usado para determinar a 

magnetização, uma vez que esta é definida como a razão entre o momento magnético e as 

dimensões da amostra, massa ou volume.  

 

V
mM =

 

 (2.8.5.)

 

A medida m(H) é efectuada a uma temperatura inferior à temperatura de transição crítica 

do material supercondutor, T<TC, para garantir que o material se encontra no estado supercondutor. 

O ciclo de histerese magnético, magnetização (M) em função do campo magnético externo aplicado 

(H), para um supercondutor tipo II apresentado na Figura 2.11.a), foi calculado para descrever o 

comportamento segundo o modelo de Bean [BEA62,BEA64]. O ciclo tem inicio no ponto (a) e 

apresenta uma variação linear que corresponde ao efeito de Meissner para valores campo aplicado 

(Ha) entre 0 e o primeiro campo crítico, HC1. No ponto (c), para um campo aplicado Ha=Hp, campo 

de penetração do modelo de Bean para o qual a corrente fluí em todo o volume da amostra é 

atingida a saturação na magnetização. Esta mantém-se aproximadamente constante até ao valor 

máximo do campo aplicado, 2Hp (ponto (d)). À medida que a intensidade do campo aplicado é 
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diminuída, a superfície fica sujeita a uma força electromotriz (f.e.m) de sentido oposto à existente e 

a resposta é a variação na magnetização.  

 
(a) (b) 

Figura 2.11. –a) Curva típica M(H) para amostras supercondutoras tipo II; b) Esquema da 
orientação do campo aplicado relativamente aos eixos do supercondutor de geometria cilíndrica 
[McE94]. 
 

Durante a aquisição de dados a amostra permaneceu com o eixo de crescimento da fibra 

paralelo ao campo H aplicado, Figura 2.11.b). As medidas foram realizadas com o campo 

aumentando de 0 a 55kOe (corresponde ao percurso (a)→(d)), decrescendo até cerca de -5kOe 

(corresponde ao percurso (d)→(i)). O ciclo completo foi gerado a partir destes dados, atendendo à 

simetria ( ) ( )HMHM −=− . 

O modelo crítico de Bean relaciona a densidade de corrente crítica magnética, JCM, que 

corresponde ao valor mais elevado de supercorrente sem dissipação e sem resistência, com a 

magnetização total nos supercondutores tipo II, ou seja, para o caso particular em que JCM, é 

limitada pela ancoragem de fluxo. No caso de amostras de geometria cilíndrica, ou seja, cilindros 

de raio r, a relação entre a magnetização irreversível e a densidade de corrente crítica magnética, 

JCM, para cada valor de campo é dada pelas seguintes expressões [EVE92]: 

 

CMJrMMM
3

=−=∆ −+ ; B
r

//eixo b 
 (2.8.6.)

 

CMJrMMM
π3

4
=−=∆ −+ ; B

r
⊥eixo b 

(2.8.7.)

 

onde M+ e M-, são os valores de magnetização no quadrante em que M é positivo e M é negativo, 

para uma dada orientação de campo e valor de campo magnético.  
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O campo HC1 indicado na Figura 2.11.a) é por definição o campo que limita o efeito de 

Meissner e a partir do qual têm inicio a formação dos fluxóides. Deste modo, o valor de HC1 foi 

calculado a partir dos ciclos M(H) e corresponde ao ponto de transição entre os dois regimes de 

M(H): i) onde M diminui linearmente com o aumento de H, isto para H≤HC1; ii) onde M aumenta 

com o aumento de H, para H≥HC1. 

H (kOe)
M

 -  (e
m

u/
cm

3 )
HC1

 
Figura 2.12. – Região inicial (a→b) do ciclo de histerese, M(H), onde se encontra o primeiro 
campo crítico, HC1.  
 

 

Fracção volúmica de fase supercondutora, fSC 

Uma amostra totalmente supercondutora em todo o volume terá a resposta ideal 

diamagnética: ( )cgs
4π
HM −= . A fracção volúmica de fase supercondutora (fSC), calculada a partir 

das medidas do momento magnético em função da temperatura m(T), corresponde à percentagem 

de volume que apresenta comportamento supercondutor quando a amostra está a uma dada 

temperatura (T<TC) e sujeita a um dado campo magnético aplicado inferior a HC1 e é dada pela 

expressão: 

 

( ) 1004 ×= πχSCf   (2.8.8.)

 

onde χ é a susceptibilidade magnética da amostra. A susceptibilidade magnética da amostra (χ) é 

definida como a razão entre a magnetização (2.8.5.) e o seu campo magnético interno (H). A 

distribuição das linhas de campo no interior de um material depende da sua forma geométrica. Para 
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obter as características intrínsecas do material, com é o caso da χ é necessário considerar o factor 

de desmagnetização para corrigir os dados experimentais da susceptibilidade magnética em função 

da temperatura. Esta correcção ajusta o campo magnético aplicado (Ha) pelo campo 

desmagnetizante (Hd), obtendo-se deste modo a intensidade do campo interno da amostra (H), isto 

é: 

 

da HHH +=   (2.8.9.)

 

O campo desmagnetizante está relacionado com a magnetização da amostra e o factor de 

desmagnetização geométrico, N, é dado pela expressão:  

 

NMH d −=   (2.8.10.)

 

Considerando a definição de χ e substituindo Hd pode escrever-se a expressão 2.8.9. da 

seguinte forma: 

 

NMH
MHHM

a
d −

=⇔−= χ
χ

 
 (2.8.11.)

 

Quando a amostra está sujeita a um campo magnético uniforme ao longo do eixo principal, 

como mostra na Figura 2.11.b), o factor de desmagnetização magnetométrico (Nm) para amostras 

supercondutoras de geometria cilíndrica é dado por:  

 

∫∫ −=
V

m
V

d MdVNdVH
 

 (2.8.12.)

 

onde Nm é em função de γ, razão entre o comprimento (L) e o diâmetro da fibra (D) e do valor de 

susceptibilidade magnética, que no caso dos supercondutores, χ<0. Nas fibras supercondutoras do 

sistema BSCCO em estudo, Nm foi calculado em função de γ e χ recorrendo aos valores do modelo 

bidimensional para amostras de geometria cilindra [CHE91]. Os valores típicos de Nm calculados 

são da ordem 0.15, para amostras com L≈7mm e D≈1.8mm. 

 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 61 -

2.9. Referências 
 

[ANG97] L.A. Angurel, G.F. de la Fuente, A. Badia, A. Larrea, J.C. Díez, J.I. Pena, E. Martinez, 

R. Navarro, “Studies of High Temperature Superconductors”, A. Narlikar (Ed.), Nova Science 

Publishers, Inc. 21 (1997), 1-31. 

[ARA89] H. Araki, The Rigaku Journal 6 [2] (1989), 34. 

[BAR01] R. J. Barcznski, B. Koscielska and L. Murawski, IEEE Transactions on Dielectric and 

Electrical Insulation 8 [3] (2001), 426. 

[BEA62] C.P. Bean, Physical Review Letters 8[6] (1962), 250. 

[BEA64] C.P. Bean, Review of Modern Physics 36 (1964), 31. 

[CHEN91] D-X Chen, J.A. Brug, R.B. Goldfarb, IEEE Transactions on Magnetism 27 [4] (1991), 

3601. 

[CIM90] M.J. Cima, X.P. Jiang, H.M. Chow, J.S. Haggert, M.C. Flemings, H.D. Brody, R.A. 

Laudise, D.W. Johnson, Journal of Materials Research 5 (1990), 1834. 

[COS97] F.M. Costa, R.F. Silva, J.M. Vieira, Physica C 289 (1997), 161. 

[DIM90] Y. Dimitriev, B. Samuneva, Y. Ivanova, E. Gattef, V. Mihailova and A. Stavena, 

Supercond. Science and Technology 3 (1990), 606. 

[EVE92] Concise Encyclopaedia of Magnetic and Superconducting Materials, J. Evetts (Ed.), 

Pergamon Press (1992).  

[FEI83] A. Feisst and A. Rauber, Journal of Crystal Growth 63 (1983), 337. 

[FUE91] G. de la Fuente, R. Navarro, F. Lera, C. Rillo, J. Bartolomé, A. Badía, D. Beltrán, R. 

Ibánez, A. Beltrán, E. Sinn, J. Mater. Res.  6 [4] (1991), 699. 

[HIN88] D.G. Hinks, L. Soderholm, D.W. Capone II, B. Dabrowski, A. A. W. Mitchell and D. Shi. 

Applied Physics Letters 53 [5] (1988), 423. 

[HOL92] T.G. Holesinger, D.J. Miller, S. Flesher and L.S. Chumbley, Journal of Materials 

Research 7 [8] (1992), 2035. 

 [HOL92A] T.G. Holesinger, D.J. Miller and L.S. Chumbley, Journal of Materials Research 7[7] 

(1992), 1658. 

[HOW89] P.J. Howard, Supercond. Science and Technology 2 (1989) 216.  

[KIM92] S-J. Kim, D.P. Birnie III, D. Uhlmann, Journal of the American Ceramic Society 76[12] 

(1992), 3087. 

[KOM96] T. Komatsu, M. Nakakura, R. Sato, J. Khaled and K. Matusita, Journal of Non-

Crystalline Solids 195 (1996), 102. 

[KOM88] T. Komatsu, K. Imai, R. Sato, K. Matusita and T. Yamashita, Japanese Journal of 

Applied Physics 27 [4] (1988), 533. 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 62 - 

[KOM88A] T. Komatsu, R. Sato, K. Imai, K. Matusita and T. Yamashita, Japanese Journal of 

Applied Physics 27 [4] (1988), 550. 

[KOS99] B. Koscielska, L. Murawski, S. Chudinov and S. Stizza, Physics state solids (b) 211 

(1999), 751. 

[LEE92] W.-H. Lee, H. Hosono and Y. Abe, Journal of the American Ceramic Society 75[6] 

(1992), 1658. 

[McE94] M. McElfresh (Purdue University),”Fundamentals of Magnetism and Magnetic 

Measurements”, Quantum Design, 1994. 

[MOL94] S. Mollah, A. K. Chakraborty, S. Chakraborty, K. K. Som, B. K. Chaudhuri, Journal of 

Non-Crystalline Solids 167 (1994), 192. 

[SAT91] R. Sato, T. Komatsu and K. Matusita, Physica C 190 (1991), 107. 

[SHI89] D. Shi, M. Tang, K. Vandervoot and H. Claus, Physical Review 39[13] (1989), 9091 

[SHI89A] D. Shi, M. Tang, M.S. Boley, M. Hash, K. Vandervoot, H. Claus and Y.N. Lwin, 

Physical Review B 40[4] (1989), 2247. 

[SIN90] R. Singh and E. Zacharias, Journal of Physics D: Applied Physics 23 (1990), 199. 

[TAN88] Y. Tanaka, M. Fukutomi, T. Asano and H. Maeda, Japanese Journal of Applied Physics 

27[4] (1988), 209. 

[TAR88] J.M. Tarascon, W.R. McKinnon, P. Barboux, D. M. Hwang, B. G. Bagley, L. H. Green, 

G. Wull, Y. lePage, N. Stoffel and M. Giroud, Physical Review B 38[13] (1988), 8885. 

 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 63 -

 

 

 

Capítulo 3 

Aplicação de uma corrente eléctrica e efeito da sua polaridade 
nas fibras Bi2Sr2Ca2Cu4O11 

 

 

3.1. Introdução 
 

A capacidade de induzir textura em materiais policristalinos, nos quais as propriedades são 

condicionadas pela anisotropia microestrutural, é fundamental para se obterem as propriedades 

desejadas para as aplicações tecnológicas. Na solidificação, o alinhamento do grão pode ser obtido 

recorrendo à aplicação de elevados gradientes de temperatura e/ou campos eléctricos e/ou campos 

magnéticos. 

Estudos anteriores mostram que o acentuado gradiente de temperatura axial característico 

da técnica de fusão de zona permite obter fibras do sistema BSCCO texturadas com o plano a-b dos 

cristais supercondutores paralelo à direcção de crescimento da fibra [CIM90,COS97,MIA97]. O 

plano a-b da rede cristalina é o plano preferencial para o transporte de corrente, podendo, no estado 

supercondutor, o fluxo de corrente nesta direcção ser duas a quatro ordens de grandeza superior ao 

da direcção perpendicular [MAJ00]. 

A técnica de fusão de zona com laser (LFZ), sendo um processo de não equilíbrio, conduz 

ao desenvolvimento de fases metaestáveis de morfologia dendrítica, a partir da interface de 

solidificação. A natureza das fases que se formam a partir do fundido, a sua morfologia e 

quantidade são essencialmente determinadas pelos fenómenos que ocorrem na interface de 

solidificação, os quais dependem da composição do fundido e das condições de arrefecimento no 

líquido e no sólido. Em sistemas multicomponentes, as diferentes solubilidades dos vários 

elementos podem conduzir ao sobrearrefecimento constituticional, provocado pela acumulação de 

soluto à frente da interface Sólido/Líquido (S/L). A existência de uma camada no fundido onde a 

temperatura local é inferior à temperatura de solidificação de equilíbrio conduz ao desenvolvimento 

de perturbações na interface sólido/líquido, que determinam a morfologia de solidificação. A 

capacidade de resposta do sistema a essas perturbações que surgem na interface determina a 
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morfologia de solidificação. As protuberâncias rejeitam soluto, avançando por isso mais 

rapidamente que as depressões, que acumulam soluto. As dendrites desenvolvidas nestas 

condições, têm tendência a adoptar uma orientação paralela ao fluxo de calor e segundo uma 

direcção cristalográfica cujo crescimento seja preferencial. O grau de segregação que ocorre 

durante a solidificação pode ser determinado pela razão da concentração de soluto no sólido e no 

fundido, a qual define o coeficiente de distribuição efectivo, k [PFA53,BUR53]: 

   

LC
Csk =  

(3.1.1.)

 

No sistema BSCCO, o Bismuto é o soluto rejeitado, uma vez que o óxido deste elemento 

(Bi2O3) é o menos refractário do sistema, tendo por isso um coeficiente de distribuição do 

equilíbrio (k0), inferior à unidade. Por outro lado, como consequência da elevada refractariedade do 

óxido de Cálcio (CaO) o cálcio é o elemento que é arrastado nas protuberâncias, apresentando por 

isso, um k0>1. De um modo geral, o sólido formado rejeita soluto mais rapidamente que aquele que 

se pode difundir no líquido. Além disso, nos sistemas reais está sempre presente alguma 

convecção, pelo que haverá uma homogeneização do líquido pelo efeito combinado de difusão e 

convecção. Deste modo, forma-se uma camada fronteira enriquecida em soluto à frente da interface 

S/L onde o transporte de massa ocorre apenas por difusão, enquanto fora dela a composição do 

líquido é mantida uniforme por convecção. É, então, possível definir um coeficiente de distribuição 

efectivo em função do coeficiente de distribuição do equilíbrio, k0 (
LI

SI

C
C

k =0 , onde CSI e CLI são 

as concentrações no sólido e líquido na região da interface) pela equação de Burton-Prim-Slichter 

(BPS):  

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−+

=

D
Rkk

k
k

δexp1 00

0  
(3.1.2.)

 

onde δ é a espessura da camada de difusão, R a velocidade da interface de solidificação e D o 

coeficiente de difusão [BUR53]. 

No processo de fusão de zona, à medida que a zona fundida avança com material fundido 

de concentração C0, forma-se na interface S/L uma camada de material sólido cuja concentração de 

soluto é kC0. No sistema BSCCO, a interface S/L rejeita Bi (kBi<1) pelo que o material que está a 

solidificar apresenta uma depleção neste elemento. Simultaneamente, a zona fundida vai apresentar 
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uma acumulação deste elemento. O excesso de soluto (Bi) acumulado no fundido iguala a 

quantidade de soluto rejeitado pelo transiente inicial. Deste modo, na solidificação em estado 

estacionário, a concentração no sólido formado permanece igual a C0.     

A aplicação de uma corrente eléctrica durante o crescimento de fibras BSCCO pela técnica 

de EALFZ produz alterações significativas no processo de solidificação, nomeadamente na 

distribuição de soluto, na natureza, morfologia e alinhamento dos cristais. Uma das características 

mais importantes da técnica de solidificação assistida por corrente eléctrica, designada por 

solidificação sob campo, é a possibilidade de controlar o coeficiente de distribuição efectivo, k. Na 

prática, k depende das condições de solidificação e na ausência de corrente eléctrica o seu valor 

reside sempre no intervalo entre k0 e a unidade. Contudo, na presença de uma corrente eléctrica 

uma vez que os iões do soluto possuem carga e o volume fundido está sujeito a uma diferença de 

potencial (d.d.p.), o transporte iónico desempenha um papel fundamental no processo de 

solidificação [NAL89]. Deste modo, na solidificação que ocorre na presença de um campo 

eléctrico o transporte de soluto na interface S/L resulta da competição de dois fluxos: 

i) um resultante da rejeição do soluto (k0<1) à medida que a interface S/L avança; 

ii) o outro resultante da diferença de mobilidade do soluto e iões solventes sujeitos ao 

campo eléctrico na camada de difusão [PFA53]. 

Como consequência desta competição entre os dois fluxos, é necessário alterar a expressão 

original de BPS para k [BUR53], expressão 3.1.2, de modo a incluir o efeito do campo eléctrico 

(E). A expressão modificada proposta por Pfann e Wagner é [PFA53]:  
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(3.1.3.)

 

na qual R’ é a velocidade de arrastamento dos iões, que está directamente relacionada com a 

intensidade do campo eléctrico: ER µ=' , onde µ é a mobilidade iónica do soluto.  

Quando uma corrente eléctrica d.c. é aplicada e induz o movimento dos iões do soluto para 

a interface S/L, R’ é positivo, o numerador aumenta e consequentemente k. O oposto regista-se 

quando R’ é negativo, e k diminui pois o sentido do movimento dos iões do soluto é contrário ao da 

interface S/L. Deste modo, para uma determinada velocidade da interface (R), o coeficiente de 

distribuição efectivo k pode apresentar valores num intervalo grande, mesmo fora do intervalo k0 a 

1, como consequência da presença de um campo eléctrico [PFA53,FEI83,VER67].  
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Na literatura, são referidos diversos exemplos de aplicação da técnica de solidificação sob 

campo no controlo de k. Pfann e Wagner [PFA53] observaram que: 

1. Em sistemas binários onde o refinamento de zona não era eficaz, k0~1, a presença de 

campo eléctrico conduziu a alterações na concentração de soluto na camada de difusão, 

alterando o valor do coeficiente de distribuição efectivo k, e tornando, assim possível e 

eficaz o refinamento de zona; 

2. Em sistemas binários (A-B) onde os solutos têm pontos de fusão muito distintos, A e B 

apresentavam k0 opostos e concentravam-se nas extremidades opostas de um lingote. A 

aplicação de um campo eléctrico de intensidade adequada permitiu alterar os coeficientes 

de distribuição efectivos, kA e kB, posicionando os dois solutos do mesmo lado do lingote.   

3. O desvio de k da unidade conduz a uma diminuição da tendência para um 

sobrearrefecimento constitutional (uma vez que k=1 é equivalente a um aumento de R ou 

δ). 

 O estudo realizado por Verhoeven em ligas metálicas de Sn-8.5pd%Bi [VER67] mostrou 

que o coeficiente de distribuição do Bi é significativamente alterado pela técnica de solidificação 

sob campo. O seu valor passa de k0,Bi≈0.3 no equilíbrio para k0,Bi≈0.7, quando são aplicadas 

densidades de correntes superiores a 4500 A/cm2. Quando o ânodo se encontra no fundido, o Bi 

afasta-se da interface de solidificação e k<k0,Bi. O contrário é observado quando a polarização é 

inversa, tendendo o valor de k para a unidade (k→1). Para ajustar os resultados experimentais aos 

valores teóricos Verhoeven teve de alterar a equação de BPS modificada para a solidificação sob 

campo. Para o efeito substituiu R’ porα e D por β, obtendo a expressão 3.1.4., na qual, α é definido 

como produto de R’ pela fracção de volume de soluto (V), VR ×′=α , e β é dado pelo produto do 

coeficiente de difusão mútuo (DM), do volume específico do soluto (VS) e da densidade do líquido 

molar (ρLM), LMSM VD ρβ ××=  [VER67]:  
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(3.1.4.)

 

No mesmo estudo foi verificado que a expressão geral de k na equação de solidificação sob 

campo não pode ser aplicada na ausência de mistura do líquido por convecção. Este resultado foi 

averiguado em tubos de diâmetro 0.8mm com os parâmetros experimentais da solidificação: 

velocidade de 4.7µm/s e densidades de corrente de ~6800A/cm2. Nestas condições, registou-se a 

inexistência de mistura satisfatória do líquido e os valores de k sofrerem alterações significativas, 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 67 -

sendo obtido o valor de k=0.18 quando o pólo positivo está ligado ao líquido e de k=2.1 quando o 

pólo negativo está ligado ao líquido [VER67].   

Outro desvio importante das considerações teóricas é o desajuste das condições de 

sobrearrefecimento constitucional nas experiências de solidificação sob campo. De facto, a 

presença da corrente eléctrica aumenta a estabilidade da interface, obtendo-se frentes planas em 

condições onde seria esperado o colapso da liga Sn-8.5pd%Bi [VER67].  

Uma das vantagens tecnológicas do efeito da técnica de solidificação sob campo é a 

possibilidade da cristalização de monocristais a temperaturas de fusão relativamente baixas através 

da adição de um fluxo para formar uma composição eutéctica [PFA53]. O resultado das diferentes 

mobilidades iónicas dos componentes do eutéctico é a existência de um gradiente de concentração 

de soluto na vizinhança de cada eléctrodo, conduzindo à cristalização de um sólido puro numa 

extremidade da barra.  

No caso de electrólitos fundidos, tais como soluções de sais ou óxidos, o fenómeno de 

separação resulta da natureza iónica dos componentes. A aplicação da técnica de solidificação sob 

campo para efectuar a separação eutéctica apresenta vantagens e desvantagens. A baixa 

condutividade eléctrica das soluções permite a aplicação de campos eléctricos elevados para uma 

dada quantidade de energia térmica por efeito de Joule, permitindo deste modo uma separação 

eutéctica mais rápida. Contudo, é necessário ter em consideração as reacções com os eléctrodos 

[PFA53].  

Quando uma corrente eléctrica flui através da interface sólido/líquido, para além do 

fenómeno da migração de iões, electromigração, outros fenómenos relacionados com o 

aquecimento devem ser considerados. Durante a solidificação pode ser gerada energia na forma de 

calor devido ao fluxo da corrente eléctrica. Efeitos termoeléctricos, como efeito Peltier, efeito Joule 

ou efeito Thomson, que influenciam a temperatura do fundido e o gradiente de temperatura podem 

aparecer [PFA53,COR97,BRU03]. Como consequência, à escala microscópica, podem ocorrer 

alterações na velocidade de crescimento e segregação. O sobrearrefecimento de Peltier na interface 

sólido/líquido e a migração eléctrica de soluto originam condições de equilíbrio para o fluxo de 

soluto em monocristais do semicondutor GaAs, permitindo deste modo aumentar a velocidade de 

crescimento. Os registos dos valores da temperatura próximo da interface sólido/líquido em ligas 

de Bi-Mn mostram que, quando uma corrente eléctrica directa é aplicada, é registado um aumento 

significativo na temperatura, enquanto para uma corrente inversa é observada uma diminuição da 

temperatura, devido à ocorrência dos efeitos Peltier e Thomson [COR97]. 
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3.2. Efeito da polaridade da corrente na microestrutura 
 

Para estudar o efeito da polaridade da corrente na microestrutura, foram crescidas fibras de 

composição nominal Bi2Sr2Ca2Cu4O11 (C3) com uma velocidade de 15 mm/h, em três condições 

distintas: 

1. Fibra crescida sem aplicação de corrente eléctrica (I0); 

2. Fibra crescida com uma corrente directa de 200mA (I200) -  pólo positivo ligado à 

semente e o pólo negativo ligado à barra de alimentação; 

3. Fibra crescida com uma corrente inversa de 200mA de intensidade (I200(-)) - pólo 

negativo ligado à semente e o pólo positivo ligado à barra de alimentação. 

A intensidade de corrente eléctrica contínua (d.c.) de 200mA aplicada durante o 

crescimento das fibras corresponde a uma densidade de corrente de aproximadamente 8 A/cm2. A 

convenção da polaridade da corrente eléctrica está de acordo com a considerada por Feisst e 

Rauber [FEI83]. Nestas condições, no fundido iónico, os iões com carga efectiva positiva (catiões) 

são arrastado na direcção da barra de alimentação, isto é, afastam-se da interface de solidificação. 

 

 

3.2.1. Microestrutura e fases das fibras crescidas 
 

A microestrutura e o desenvolvimento das fases foram caracterizados por SEM e análise 

química nas secções longitudinal e transversal das fibras. Na Figura 3.1. é apresentado um conjunto 

de fotomicrografias de SEM correspondentes às secções longitudinais das fibras: I0 (corrente nula), 

I200 (corrente directa) e I200(-) (corrente inversa). 

Todas as fibras apresentam quatro regiões distintas: 

• Região I – semente e transiente inicial da fibra (Figura 3.1.a-c). A linha branca 

descontínua assinala o início da solidificação; 

• Região II – região de crescimento em estado estacionário da fibra (Figura 3.1.d-f); 

• Região III – interface de solidificação e zona fundida (Figura 3.1.g-i); 

• Região IV – interface de fusão (Figura 3.1.j-l). 
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 I0 I200 I200(-) 
I 

a) b) c) 
II 

d) e) f) 
III 

g) h) i) 
IV 

j) k) l) 
Figura 3.1. – Fotomicrografias de SEM das secções longitudinais das fibras crescidas a R=15mm/h 
com: corrente nula – fibra I0 (a,d,g,j); corrente directa – fibra I200 (b,e,h,k); corrente inversa – 
fibra I200(-) (c,f,i,l).  
 

 

Fibra crescida sem corrente (I0) 

Na fibra crescida pela técnica de LFZ convencional, no transiente inicial, Figura 3.1.a) e 

Região I da Figura 3.2., observa-se um excesso de Ca e uma deficiência de Bi compensado por uma 

acumulação de Bi e deficiência de Ca na Região III (Figura 3.2.). A segregação do Bi a partir da 

interface de solidificação resulta deste elemento baixar a temperatura de fusão do líquido, uma vez 

que forma o óxido menos refractário do sistema. O cálcio assume um comportamento oposto, 

300 µm 
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fazendo, por isso, parte das primeiras fases a solidificar e apresentando-se em depleção no fundido 

[COS96]. A primeira fase a solidificar é cuprato sem bismuto, SrxCa1-xCuO2 (1/1), sob a forma de 

pequenos cristais escuros no transiente inicial (Região I na Figura 3.1.a)) e na forma dendrítica ao 

longo de toda a fibra (A na Figura 3.3.). 
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Figura 3.2. - Perfil composicional dos elementos Bi, Sr, Ca, Cu ao longo do eixo da fibra I0 
crescida com corrente nula. 
 

A Região II (Figura 3.1.d) e Figura 3.3.) corresponde à solidificação em regime 

estacionário, sendo a composição do sólido cristalizado idêntica à composição nominal. A matriz 

interdendrítica supercondutora (B na Figura 3.3) é composta pela fase 2212 com a forma de 

plaquetas e cristais da fase 2201 com excesso de Bi e algum Ca em substituição de Sr. Estes cristais 

crescem lado a lado com as dendrites. Dispersos na matriz observam-se cristais de CuO com hábito 

de crescimento cúbico (C na Figura 3.3.) em conjunto com as dendrites do cuprato 1/1 (A na Figura 

3.3.). A Região III (Figura 3.1.g)), corresponde à zona fundida obtida após um corte brusco da 

radiação laser. Esta região, em termos composicionais compensa a Região I, sendo por isso 

caracterizada por uma acumulação de Bi e por défice de Ca, Figura 3.2. Por último, é observada a 

Região IV correspondente à interface de fusão (Figura 3.1.j)), onde é possível detectar uma elevada 

concentração de fase escura que corresponde à presença de cristais de CuO. 
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a) 

 
b) 

Figura 3.3. - Fotomicrografias de SEM das secções longitudinal (a) e transversal (b) da fibra I0 na 
região estacionária: A-dendrite 1/1, B- matriz supercondutora (2212 e 2201), C- cristais de CuO. 
 

 

Fibra crescida com corrente directa (I200) 

O efeito da aplicação de uma corrente directa durante o crescimento de fibras do sistema 

BSCCO conduz a alterações significativas na microestrutura, Figura 3.1.b,e,h,k). A distribuição de 

elementos ao longo do eixo da fibra representada na Figura 3.4., revela uma acumulação de cobre 

no transiente inicial, o qual dá origem à cristalização preferencial de cristais de CuO e do cuprato 

1/1. Estes cristais tendem a desaparecem e dar origem ao desenvolvimento do cuprato 

(Sr,Ca)14Cu24O41 (14/24) na forma de pequenos cristais. Ainda na região do transiente inicial 

observa-se um excesso de Ca e défice de Bi (Figura 3.4.). O processo de solidificação continua e na 

Região II (Figura 3.1.e)), de estado estacionário, o cuprato 14/24 (D na Figura 3.5.) desenvolve-se 

com uma morfologia dendrítica. Quanto à matriz, apresenta duas fases cinzentas com diferentes 

contrastes que correspondem à mistura de duas fases supercondutoras: a cinza escura apresenta a 

composição 2212 e os grãos cinza mais claros, com elevado teor de Bi, correspondem à fase 2201. 

A análise química efectuada na zona fundida, Região III (Figura 3.1.h)), indica um excesso de Bi e 

défice de Cu (Figura 3.4.). De modo idêntico ao da fibra I0, o Bi é segregado na frente da interface 

de solidificação enquanto o Sr mantém uma concentração constante ao longo de todo o perfil da 

fibra. Contrariamente, o Ca e o Cu apresentam uma evolução oposta, uma vez que é a concentração 

de Cu que diminui na zona do líquido em vez do Ca como acontecia na fibra I0. Finalmente, a 

região observada no líquido junto à interface de fusão (Figura 3.1.k)), caracterizada por uma 

elevada concentração de Cu (Figura 3.4.). 

B

A
C
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Figura 3.4. - Perfil composicional dos elementos Bi, Sr, Ca, Cu ao longo do eixo da fibra I200 
crescida com corrente directa de 200 mA. 
 

 
 

a) b) 
Figura 3.5. – Fotomicrografias de SEM das secções longitudinal (a) e transversal (b) da fibra I200 
na região estacionária; B- matriz supercondutora (2212 e 2201), C- cristais de CuO, D- dendrite 
14/24. 
 

 

Fibra crescida com corrente inversa (I200(-)) 

Quando se aplica uma corrente eléctrica inversa durante o crescimento (pólo negativo 

ligado à semente), as fibras crescidas apresentam uma cor avermelhada na região estacionária, 

atribuída à cristalização de Cu2O, confirmada por DRX e análise química. A concentração dos 

elementos ao longo do eixo da fibra I200(-) está representada na Figura 3.6., onde são visíveis os 

dois extremos da concentração dos elementos Cu e Ca no transiente inicial. Na região I (Figura 

3.1.c)), junto ao pólo negativo a análise química revelou uma concentração de Cu elevada e de Ca 
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reduzida (Figura 3.6). É de referir que a composição nesta secção é semelhante à registada na 

região próxima da barra de alimentação para a fibra I200, a qual corresponde também ao pólo 

negativo. Nesta fibra, o excesso de Cu na Região I é seguido de um enriquecimento de Ca e uma 

diminuição do Bi e Sr, antes de convergir para a região de crescimento estacionário, Região II, na 

qual o perfil de concentrações é constante. 
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Figura 3.6. - Perfil composicional dos elementos Bi, Sr, Ca, Cu ao longo do eixo da fibra I200(-). 

 

A ausência de textura é a característica predominante na fibra I200(-) na região estacionária 

(II), Figura 3.1.c),f). A morfologia de solidificação é essencialmente globular, à excepção de 

pequenas dendrites de cuprato de (Sr,Ca) existentes na periferia. A região estacionária é composta 

por diversos constituintes como é visível na Figura 3.7: dendrites arborescentes de CuO (E), cristais 

de óxido de cálcio (F), cristais com composição próxima da nominal mas rica em Ca (G). Todas 

estas fases estão dispersas numa matriz rica em Bi (H), de composição próxima de Bi14Sr7Ca5O33.

 De modo semelhante à fibra crescida sem corrente (I0), a região do fundido da fibra I200(-), 

Região III (Figura 3.1.i)), possui excesso de Bi e défice de Ca (Figura 3.6.) relativamente à 

composição nominal. Junto da interface de fusão, a concentração de cobre diminui, encontrando-se 

em excesso na região de transição para a barra de alimentação, Região IV (Figuras 3.1.l) e 3.6.). É 

importante realçar que o perfil de concentração dos vários elementos nesta região de transição entre 

o fundido e a barra de alimentação na fibra crescida em condições de corrente inversa I200(-) é 

análogo ao da região equivalente na fibra I0 e ao do transiente inicial da região I na fibra I200. 
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a) b) 
Figura 3.7. –Fotomicrografias de SEM das secções longitudinal (a) e transversal (b) da fibra I200(-) 
na região estacionária: E- dendrite de CuO, F-CaO, G- região com composição próxima da 
composição nominal da fibra mas com excesso de Ca, H- matriz envolvente com composição 
Bi14Sr7Ca5O33. 
 

 

Zona fundida estática sujeita a uma corrente d.c. 

Para tentar compreender os perfis composicionais do transiente inicial e das interfaces de 

solidificação e fusão, foi preparada uma amostra estática com corrente d.c. aplicada. Esta fibra foi 

processada com corrente eléctrica de 200mA, sem qualquer movimento de translação e com 

velocidades de rotação superior e inferior de 15 e 12 rpm, respectivamente. Na fotomicrografia da 

Figura 3.8., apresenta-se uma secção longitudinal dessa amostra, onde são visíveis as seguintes 

regiões: i) o transiente inicial ligado ao ânodo (Região A); ii) a interface sólido/liquido; iii) o 

fundido congelado (Região F) e iv) o cátodo na interface de fusão (Região C). O perfil 

composicional correspondente a esta fibra é exibido na Figura 3.8. Na área ligada ao ânodo 

(polaridade positiva) foi medido, no transiente inicial, um excesso no teor de cobre e um défice no 

teor de bismuto, equivalente ao registado nas regiões de polaridade positiva das fibras I200 (Região 

I) e I200(-) (Região IV). A fase cristalina principal na região A é o cuprato 14/24, apesar do cuprato 

2/1 estar presente mas em menor quantidade. Durante o arrefecimento em ar, na região do fundido 

(Região F) precipitam cristais 14/24 com morfologia do tipo agulha. Na região correspondente à  

interface de fusão (Região C), observa-se uma secção rica em Cu e pobre em Ca semelhante à 

região IV da fibra I200, que corresponde à região mais clara onde está ligado o pólo negativo. 
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Figura 3.8. -Fotomicrografia de SEM da secção longitudinal da amostra estática com uma corrente 
d.c. aplicada. Perfil composicional dos elementos Bi, Sr, Ca, Cu ao longo do eixo da fibra. 
 

 

 

3.2.2. Microestrutura e fases das fibras recozidas 
 

Uma das características mais peculiares detectada por análise química das fibras após 

recozimento é o facto da composição da fase principal da matriz ser sempre próxima de 

Bi2Sr2CaCu2Oy, apesar dos diferentes parâmetros de processamento conduzirem a morfologias 

completamente distintas após o crescimento (Figura 3.3.(I0), 3.5.(I200) e 3.7.(I200(-))). A 

microestrutura das fibras I0, I200 e I200(-) após o tratamento térmico acima indicado, é apresentada 

na Figura 3.9. A Tabela 3.1. apresenta as fases identificadas em cada tipo de fibra.  

600 µm 
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Tabela 3.1. – Fases presentes nas fibras crescidas por LFZ (I0) e EALFZ (I200 e I200(-)) após 
tratamento térmico (860ºC/24h seguido de 800ºC/24h), identificadas por DRX e EDS. 

Fibra Fases supercondutoras Fases secundárias 

I0 Bi2.50Sr1.85Ca1.25Cu2.00Oy (2212) (Sr.Ca)14Cu24O41 
(Sr,Ca)2CuO3 e CuO 

I200 Bi2.39Sr1.68Ca1.24Cu2.00Oy (2212) 
Bi2.65Sr1.90Ca0.70Cu3.00Oy (2223) 

(Sr.Ca)14Cu24O41 
 CuO 

I200(-) Bi3.0Sr2.0Ca1.5Cu2.0Oy (2212) 
 Bi2.2(Sr,Ca)2.0CuOy (2201),  

(Sr,Ca)2CuO3, 
(Sr,Ca)CuO2 e CuO 

 

 

  

 

 
Figura 3.9. - Fotomicrografias de SEM da secção longitudinal das fibras I0 (a,b), I200 (c,d) e 
I200(-) (e,f) após tratamento térmico a 860ºC durante 24h seguido de 800ºC durante 24h.  
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Na fibra I0 recozida (Figura 3.9.a),b)) as dendrites escuras (Ca,Sr)14Cu24O41 -14/24(A) 

encontram-se rodeadas por uma matriz supercondutora essencialmente composta pela fase 2212 

(B) e alguns cristais do cuprato (Ca,Sr)2CuO3 -2/1(C) que foram detectados na periferia da fibra na 

vizinhança das dendrites 14/24, região onde ocorre a maior concentração de dendrites primárias, 

antes do tratamento térmico. Os cristais de CuO(D) presentes nas fibras após crescimento 

permanecem após  tratamento térmico com a mesma forma cúbica.  

Este cenário é o resultado do tratamento térmico a que é sujeita a fibra e durante o qual as 

fases metaestáveis reagem entre si e/ou se decompõem dando origem a novas fases e 

microestruturas.  

A fibra I200 (Figura 3.91.c),d)) após tratamento térmico continua a apresentar dendrites 

14/24(A) escuras e longas, alinhadas com o eixo de crescimento da fibra. Estas dendrites 

encontram-se imersas numa matriz homogénea supercondutora de composição 2212 (B). Durante o 

tratamento térmico desenvolvem-se cristais da fase de alta temperatura, a fase 2223 (E na Figura 

3.10.), como resultado da reacção da fase 2212 com o cuprato 14/24. Estes cristais atravessam as 

dendrites 14/24 e os cristais 2212, exibindo uma direcção preferencial de crescimento 

perpendicular ao eixo de crescimento da fibra. A análise química a estes cristais revela um excesso 

de Bi e uma deficiência em Sr e Ca na sua composição, Bi2.65Sr1.90Ca1.70Cu3Oy, quando comparado 

com a composição estequiométrica 2223. Na vizinhança dos cristais 2223 que se desenvolvem 

perpendicularmente ao eixo da fibra foi identificada a presença de uma fase de óxido de cobre (D 

na Figura 3.10.) que se desenvolve durante o recozimento. 
 

 
Figura 3.10. - Fotomicrografia de SEM da secção longitudinal das fibras I200 após tratamento 
térmico, apresentando em pormenor os cristais 2223 que atravessam as dendrites 14/24. O eixo de 
crescimento da fibra é indicado pela seta. Identificação das fases: A-14/24, B-2212, D-CuO, E-
2223. 
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Na secção longitudinal da fibra crescida nas condições de corrente inversa, I200(-) recozida 

(Figura 3.9.(e,f)), a periferia é a única região onde existem grãos de cuprato com estrutura 

dendrítica alinhados com o eixo da fibra. A matriz é composta por dois tipos de cristais 

supercondutores com uma morfologia na forma de plaquetas: a fase cinzenta escura (B) presente 

em maior quantidade, cuja composição Bi3.0Sr2.0Ca1.5Cu2.0Oy é próxima de 2212 e a fase cinza clara 

(F), de composição Bi2.2(Sr,Ca)2.0CuOy próxima de 2201, mas com substituição parcial de estrôncio 

por cálcio. Imersos na matriz aparecem as seguintes fases: CuO (D), 2/1 (C), 1/1 (G), sendo a 

primeira predominante face às outras duas. 

 

 

3.3. Efeito da polaridade da corrente nas propriedades supercondutoras  
 

As propriedades supercondutoras objecto de estudo são a densidade de corrente crítica, 

magnética JCM(10K) e de transporte JCT(77K), obtidas a partir das medidas magnéticas M(H) e 

eléctricas V(I), respectivamente. Foram ainda realizados estudos de resistividade eléctrica, ρ, e de 

susceptibilidade magnética, χ, em função da temperatura. Dum modo geral, é feita uma correlação 

entre as propriedades supercondutoras e os parâmetros estruturais; nomeadamente o efeito do 

alinhamento de grão e análise de imagem (SEM). 

Nas condições de processamento utilizadas, após crescimento as fibras não apresentam 

propriedades supercondutoras, sendo necessário submetê-las a tratamento térmico. O tratamento 

térmico efectuado neste conjunto de amostras é composto por duas etapas: na primeira, a 860ºC 

durante 24h, sucede a reacção entre as fases percursoras que dão origem às fases supercondutoras 

responsáveis pelo transporte de corrente; e na segunda, a 800ºC com a mesma duração, estabelece-

se o equilíbrio do teor de oxigénio [NAT02]. A atmosfera utilizada é o ar e as amostras são 

arrefecidas lentamente dentro do forno. A temperatura da primeira etapa, 860ºC, foi escolhida para 

promover a formação da fase 2223, fase supercondutora de TC mais elevado do sistema BSCCO, 

uma vez que esta temperatura está dentro do intervalo onde esta fase é estável, como demonstraram 

os resultados de trabalhos anteriores [COS99]. 
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3.3.1. Propriedades eléctricas 
 

A variação da resistividade eléctrica em função da temperatura, ρ(T) das fibras I0, I200 e 

I200(-) no intervalo de 50K a 300K, encontra-se representada graficamente na Figura 3.11. Os 

parâmetros característicos extraídos estão na Tabela 3.2. Todas as fibras exibem um 

comportamento metálico para temperaturas superiores a aproximadamente 120K, apresentando o 

comportamento da resistividade em função da temperatura uma dependência linear, que pode ser 

expressa como: ( ) 0ρρ += mTT , onde 
dT
dm ρ

=  e ρ0 o valor da resistividade estimado para a 

temperatura T=0K. As fibras I0 e I200 apresentam uma evolução semelhante tendo ambas um 

declive de m≅3µΩ.cm.K-1 e um ρ0≅200µΩcm e  ρ0≅=370µΩcm, respectivamente. A fibra  I200(-), 

além de ter o ρ0 mais elevado, ρ0≅450 µΩcm,  evidencia um declive mais acentuado com 

m≅5µΩ.cm.K-1 e exibe a 300K um valor da resistividade eléctrica, ρ300K, que é aproximadamente o 

dobro dos valores obtidos para as fibras I0 e I200. 
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Figura 3.11. -  Resistividade eléctrica em função da temperatura, ρ (T), para as fibras I0, I200 e 

I200(-) recozidas. Inserido temos o gráfico da derivada normalizada, 
dT
d

K

ρ
ρ300

1 (T) no intervalo 75 a 

125K. 
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Para temperaturas inferiores a 120K observam-se duas anomalias na curva ρ(T) uma 

próxima de 110K, que corresponde à presença da fase 2223 e outra aos 88K, devido à fase 2212 e 

que assinala a transição para o estado supercondutor das fibras. A presença destas anomalias pode 

ser detectada no gráfico da derivada normalizada, 
dT
d

K

ρ
ρ300

1 (inserido na Figura 3.11.). O valor de 

TC0 mais elevado foi encontrado na fibra I0 (86K) e o mais baixo na fibra I200(-)(83K). Na Tabela 

3.2. destaca-se o valor da largura do intervalo da transição do estado normal para o estado 

supercondutor, ∆TC, de 6.0K associado à fibra I200(-), superior aos obtidos para as fibras I0 e I200 

(4.6-4.8K). A transição a 110K, correspondente à fase 2223, é mais acentuada na curva ρ(T) da 

fibra I200(-). 

A evolução da tensão em função da corrente aplicada, V(I), a 77K para este conjunto de 

amostras encontra-se representada no gráfico da Figura 3.12., sob a forma de campo eléctrico em 

função da densidade de corrente, E(J). À semelhança do que ocorre no comportamento da ρ(T) 

também aqui as fibras I0 e I200 evoluem de modo análogo, sendo a relação E(J) dada pelas 

expressões: ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×= −

48
exp1034 6

0
JJEI V/cm e ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×= −

50
exp1011 6

200
JJEI V/cm. Nestas 

expressões, a proximidade dos valores dos denominadores da função exponencial, confirmam a 

evolução praticamente paralela de E(J) das duas fibras para valores de densidade de corrente 

superiores a 150A/cm2, como se pode confirmar no gráfico da Figura 3.13., onde os valores do 

campo eléctrico são apresentados em escala logarítmica. Os valores de JCT, obtidos pelo critério 

1mV/cm são 275A/cm2 e 230A/cm2 respectivamente para as amostras I0 e I200. Na fibra I200(-), 

para um ligeiro aumento da densidade de corrente o campo eléctrico aumenta de modo abrupto, 

sendo o comportamento descrito pela expressão da recta indicado no gráfico da Figura 3.12. A 

densidade de corrente crítica de transporte obtida a  77K, JCT, determinada a partir do critério 

1µV/cm, na fibra I200(-) é extremamente baixa, 3A/cm2, contrastando com os valores obtidos para 

as fibras I0 (275A/cm2) e I200 (230A/cm2) que são cerca de duas ordens de grandeza superiores. 

Tal é evidentemente devido ao facto da largura da transição ser nesta amostra tão elevada 

(∆TC=6K) que a temperatura de medida, 77K, se encontra muito próxima de TC0 (82.8K). 
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Figura 3.12. – Campo eléctrico em função da densidade de corrente, E(J), para as fibras recozidas 
crescidas nas condições I0, I200 e I200(-). 
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Figura 3.13. – Representação semi-logarítmica do comportamento do campo eléctrico em função 
da densidade de corrente (J), para as fibras I0 e I200 recozidas. 
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3.3.2. Propriedades Magnéticas 
 

Os ciclos de histerese M(H) à temperatura de 10K estão representados na Figura 3.14., e 

foram medidos após efectuar o arrefecimento da amostra sem campo aplicado. O campo magnético 

foi aplicado paralelamente ao eixo de crescimento da fibra, H//b. As medidas foram realizadas com 

o campo aumentando de 0 a 55kOe, decrescendo até cerca de -5kOe. O ciclo de 4 quadrantes foi 

completado, atendendo à simetria M(-H)=-M(H). O valor do primeiro campo crítico (HC1), indicado 

na Tabela 3.2., foi extraído dos pontos experimentais do início do ciclo M(H).  
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Figura 3.14. – Magnetização em função da intensidade do campo magnético, M(H), obtida a 10K 
para as fibras I0, I200 e I200(-) recozidas. 
 

Os valores da densidade de corrente crítica magnética, JCM, indicados na Tabela 3.2., foram 

determinados pela magnetização irreversível (Mirrev) com base no modelo do Estado crítico de 

Bean. A expressão que estabelece a relação de proporcionalidade directa entre a irreversibilidade 

da magnetização (∆M) e a densidade de corrente crítica magnética, para a condição de H paralelo 

ao eixo (azimutal) da amostra com forma cilíndrica e raio a é, CMJaM
3

=∆  [FIE69]. A variação da 

densidade de corrente crítica magnética assim calculada em função da intensidade do campo 

magnético aplicado é apresentada para o conjunto das três fibras na Figura 3.15. O comportamento 
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exponencial das curvas JCM(H) das fibras é ajustado pela equação do modelo de Fiezt, 

( ) oCCM C
H
HJHJ +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

0
0 exp  [FIE64] .  
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Figura 3.15. – Densidade de corrente magnética em função do campo magnético, JCM(H), para as 
fibras I0, I200 e I200(-) recozidas. 
 

A semelhança de propriedades entre as fibras I0 e I200 observada nas medidas eléctricas, 

volta a surgir nas propriedades magnéticas, Figura 3.15., como é visível pela evolução paralela das 

curvas JCM(H), mas com I0 a possuir um valor de JCM(0) superior a I200. Embora a fibra I200(-) 

apresente um comportamento diferente da densidade de corrente com o campo magnético, o valor 

de JCM é da ordem de grandeza dos obtidos para I0 e I200, não se observando neste caso a 

discrepância registada no JCT a 77K. 

 

Tabela 3.2. – Valores das principais propriedades físicas das fibras I0, I200 e I200(-). 

Fibra 
TC0 

(K) 

dρ/dΤ 

(µΩ.cm.K-1) 

ρ0K 

(µΩ.cm)

ρ300K 

(µΩ.cm)

∆TC 

(K) 

JCT 

(A/cm2) 

JCM(0) 

(A/cm2) 

HC1 

(kOe) 
fsc 

(%)

I0 86.3 2.70 208 820 4.6 275 4.17×104 1.2 68 

I200 84.8 2.98 374 1250 4.8 230 3.17×104 1.0 83 

I200(-) 82.8 4.98 450 1930 6.0 3 2.30×104 0.5 81 
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Para o conjunto das fibras em estudo neste capítulo, o comportamento da susceptibilidade 

magnética em função da temperatura, χ(T), é representado na Figura 3.16. O valor da 

susceptibilidade magnética foi calculado a partir do valor de magnetização (M), obtido das medidas 

magnéticas M(T), efectuadas a campos magnéticos baixos. Calculou-se a susceptibilidade e o factor 

desmagnetizante apropriado para amostras cilíndricas [CHE91] recorrendo ao procedimento que foi 

descrito no Capítulo 2, de modo a obter a susceptibilidade real, χ. A fracção volúmica 

supercondutora (fsc), indicada na Tabela 3.2., corresponde à quantidade de fase supercondutora 

existente no volume das fibras I0, I200 e I200(-) recozidas e foi obtida através da expressão 2.8.7. A 

curva da fibra I200(-) distingue-se das restantes pela presença de dois degraus, o primeiro atribuído 

à fase 2212 enquanto o segundo no intervalo 85K-90K, é devido à presença de intercrescimentos 

2212/2223 e corresponde a aproximadamente 50% da fracção supercondutora total presente na 

fibra. Com apenas um degrau na curva e com o valor mais baixo de fracção supercondutora 

(fsc=68%), surge a fibra processada por LFZ convencional (I0). A curva relativa à fibra I200 possui 

uma transição pouco acentuada em torno dos 110K, no entanto esta fibra apresenta o valor de fSC 

mais elevado do grupo (fsc=83%). Este valor corresponde ao volume total das fases 2212  e 2223 

presentes na amostra, estando a fase 2223 presente em pequena quantidade (fsc ≈ 3%). 
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Figura 3.16. – Susceptibilidade magnética em função da temperatura, χ(T), para as fibras I0, I200 
e I200(-) recozidas. 

 

Na fibra I200, observou-se que a orientação dos cristais de fase supercondutora 2212 

relativamente ao campo magnético aplicado (H), condiciona a resposta da magnetização em função 

da temperatura. No gráfico da Figura 3.17., são apresentadas as curvas de χ(T) para diferentes 

orientações da fibra relativamente a H, que são: 
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(1) eixo-b dos cristais supercondutores 2212, orientados na direcção de crescimento da 

fibra, paralelos a H, H//b2212.; 

(2) eixo-c dos cristais supercondutores 2212, perpendiculares à direcção de crescimento da 

fibra, paralelos a H, H//c2212. 

Os valores de χ(T) foram, como antes, calculados levando em conta os factores 

desmagnetizantes respeitantes às duas orientações da fibra relativamente a H. A Figura 3.17. põe 

em evidência a anisotropia das propriedades magnéticas das fibras. Na curva χ(T), associada à 

orientação (2), isto é, com o campo magnético perpendicular à direcção de crescimento da fibra 

(H//c), destacam-se duas particularidades relativamente à curva χ(T) medida com a orientação (1), 

são elas o deslocamento da curva para temperaturas mais elevadas e uma magnetização mais 

intensa quando a amostra se encontra no estado supercondutor. Estas duas alterações podem estar 

associadas às variações do campo interno da amostra, consequência das diferentes direcções do 

campo externo aplicado. Em cristais únicos de (Bi1-xPbx)2Sr2CaCu2O8 preparados a partir de 

fundido não estequiométrico (Pb:Bi:Sr:Ca:Cu-1:4:3:2:3), Wnuk e colaboradores [WNU90]. 

observaram respostas M(T) distintas para as diferentes orientações do campo magnético face aos 

cristais, comportamento similar ao da fibra I200, atribuído à anisotropia magnética [WNU90]. 
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Figura 3.17. - Susceptibilidade magnética em função da temperatura, χ(T), para a fibra I200 
recozida. Medição com duas orientações de campo. 
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3.4. Análise dos resultados  
 

Os resultados obtidos mostram um efeito complexo da corrente eléctrica na solidificação 

das fibras de BSCCO crescidas pela técnica de fusão de zona com laser. As alterações no 

comportamento dos diversos catiões afectam a transferência de massa e o processo de cristalização, 

conduzindo a variações locais no estado de valência do ião Cu, ao desenvolvimento de novas fases 

e a modificações drásticas na textura das fibras.  

A aplicação de uma corrente eléctrica gera uma distribuição distinta dos iões entre a fibra 

solidificada e a zona fundida das fibras I200 e I200(-) relativamente a I0, sendo o catião cobre o 

mais afectado. O excesso de Cu na fibra I200 situa-se na zona de transição entre fundido/barra de 

alimentação (secção clara na Região IV da Figura 3.1.k)), enquanto que na fibra I200(-) está 

localizado na posição oposta, zona de transição semente/transiente inicial (Região I na Figura 

3.1.c)). Ambas as posições com excesso de Cu encontram-se ligadas ao pólo negativo e não são 

observadas na fibra crescida sem corrente eléctrica. Estas observações são confirmadas na amostra 

estática sujeita a corrente eléctrica, pois também aqui o Cu em excesso é observado na zona ligada 

ao pólo negativo (Figura 3.8.). As análises de DRX e EDS revelam que nestas zonas o Cu 

acumulado está na forma de Cu2O, indicando uma reacção de redução de Cu(II) para Cu(I). Para 

além da acumulação de Cu2O associada ao pólo negativo, observa-se também a precipitação de 

cristais escuros de cupratos na Região I da fibra I0 e I200. Os cupratos (Sr,Ca)CuO2 e 

(Sr,Ca)14Cu24O41, aparecem ambos como fases de cristalização primária do sistema BSCCO. No 

entanto, enquanto o cuprato 14/24 está presente em fibras de composição nominal 2212 

processadas apenas com velocidades extremamente baixas, R≤8mm/h [MOR00, CIM90], o cuprato 

1/1 para velocidades, R>8mm/h [MOR00, CIM90, COS01]. Estes cupratos também se formam na 

zona fundida das fibras I0 e I200(-) durante o arrefecimento provocado pelo corte da radiação laser. 

Os coeficientes de distribuição efectivos k proporcionam uma evidência muito significativa 

do efeito do campo eléctrico na solidificação (Tabela 3.3.). De facto, são observadas alterações 

consideráveis nos valores de k de todos os elementos à excepção do Sr. Independente da aplicação 

de corrente eléctrica e da sua polaridade, o coeficiente de distribuição efectivo do Sr é sempre 

próximo da unidade (k0,Sr≅0.97) [COS03]. Na fibra I200, kCu aumenta para 1.22 devido à depleção 

de Cu no fundido (Região IV da Figura 3.1.k)). Como consequência, observa-se um alargamento 

do transiente inicial no perfil da fibra I200 relativamente ao da fibra I0 (Figuras 3.1.a) e 3.1.b)). 

Para a fibra I0, kCu é próximo da unidade, sendo desprezável o seu desvio face ao coeficiente de 

distribuição de equilíbrio k0,Cu =1.10 [COS03]. O baixo teor de cobre na zona fundida da fibra I200 

é compensado pela elevada precipitação no seu transiente inicial (Figura 3.1.a),b)). Nas condições 

de corrente inversa I200(-), kCu mantém-se próximo da unidade. 
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No processo de LFZ convencional, o Bi é segregado na frente da interface S/L (Figura 3.2.) 

[COS03,COS01,CIM90]. Todavia, na fibra I200 o ião Bi3+ tem tendência a afastar-se do pólo 

positivo, ou seja da interface de solidificação na direcção da interface de fusão. Este 

comportamento conduz a uma ligeira diminuição do kBi nas condições de crescimento sob corrente 

directa, fibra I200 (kBi=0.69) quando comparado com o valor obtido nas condições de crescimento 

sem corrente aplicada, fibra I0 (kBi=0.72). O inverso ocorre na fibra I200(-) na qual kBi sofre um 

ligeiro aumento (kBi=0.81), devido ao transporte mais acentuado para a interface de solidificação 

com polaridade negativa. Ainda nesta fibra é de salientar que a acumulação de Bi no transiente 

inicial (Figura 3.2.1c) está limitada a uma região muito estreita. 

O ião Ca2+ apresenta um comportamento antagónico ao do ião Bi3+, uma vez que está 

sempre em depleção no fundido (Figura 3.2., 3.4. e 3.6.). Esta deficiência de cálcio na zona fundida 

observada na fibra I0 (kCa=1.27), é parcialmente atenuada pelo efeito da aplicação da corrente 

directa (kCa =1.13, Tabela 3.3.), sendo reforçada na fibra I200(-) devido à inversão de polaridade que 

intensifica a acumulação de Ca no transiente inicial da fibra, originando um maior défice no 

líquido, aumentando, por isso, o valor de kCa para 1.33. 

 

Tabela 3.3. - Coeficientes de distribuição de equilíbrio (k0) e coeficientes de distribuição efectivos 
(k) dos catiões Bi, Sr, Ca e Cu das fibras crescidas nas condições I0, I200 e I200(-). 

   k  

 k0 I0 I200 I200(-) 
Bi 0.55 0.72 0.69 0.81 
Sr 0.97 1.02 0.96 1.00 
Ca 1.67 1.27 1.13 1.33 
Cu 1.10 1.09 1.22 1.00 

  
As alterações na partição dos iões na solidificação sob campo eléctrico, quantificada pelos 

valores do coeficiente de distribuição efectivo, estão de acordo com o previsto pela equação BPS 

modificada para a situação de solidificação sob acção de uma corrente eléctrica, Equação 3.1.3. 

Nas condições de corrente directa (fibra I200), o líquido está polarizado negativamente, pelo que os 

catiões de carga efectiva positiva (Bi3+ e Ca2+) se deslocam da interface de solidificação para o 

líquido, contrariamente ao deslocamento da interface, o que se traduz num R’<0. De acordo com a 

equação de BPS modificada, a consequência de um R’ negativo é uma diminuição dos coeficientes 

de distribuição efectivos, kBi e kCa, quando comparados com os obtidos na fibra I0. O oposto é 

observado nas fibras I200(-), como resultado do transporte dos catiões em direcção ao pólo negativo 

(semente). Neste caso R’>0 pelo que kBi e kCa aumentam (Tabela 3.3.) relativamente aos obtidos 

para I0. 
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As condições termodinâmicas de solidificação variam significativamente devido à 

aplicação de uma corrente eléctrica, em especial as temperaturas de equilíbrio e a linha liquidus 

[NAL89]. A passagem da corrente eléctrica altera os gradientes térmicos, o que gera modificações 

nas taxas de arrefecimento e na forma da interface de solidificação [FEI83,LI01]. Para a 

composição em estudo, a solidificação sob campo tem um efeito explícito no desenvolvimento dos 

cupratos de cristalização primária. A aplicação de uma corrente eléctrica directa promove a 

cristalização do cuprato 14/24 com forma dendrítica em substituição do cuprato 1/1 obtido por LFZ 

convencional. Nas fibras I200 a cristalização do cuprato 14/24 como fase de solidificação primária, 

advém da acumulação de cobre no transiente inicial reflectida no desvio de kCu para valores 

superiores à unidade, os quais geram condições favoráveis à cristalização de um cuprato mais rico 

em Cu. A fase 14/24 é uma das fases de equilíbrio para a composição 2224 [HON90,GUI91], 

sendo observada nas fibras crescidas por LFZ mas apenas após tratamento térmico [COS99]. A 

ausência ou o pequeno número de cristais cúbicos de CuO na região estacionária, Região II, da 

fibra I200 (Figura 3.1.e)), que se observam em grande número na região equivalente da fibra I0 

(Figura 3.1.d)) [COS01,COS99], é o resultado do enriquecimento em Cu no cuprato de 

cristalização primária das fibras crescidas por EALFZ. 

 O efeito da aplicação de uma corrente eléctrica directa é semelhante à diminuição da 

velocidade de crescimento, R das fibras. De facto, k diminui com R na equação original de BPS e a 

mesma tendência é verificada pela equação BPS modificada quando R’ diminui. Simultaneamente, 

a fase de cristalização primária muda de 1/1 para 14/24. Esta evolução da fase de cristalização 

primária com a corrente aplicada é análoga à observada por Cima et al. [CIM90] com a diminuição 

de R. Estes autores mostraram que o cuprato 14/24 é a fase de cristalização primária, em fibras de 

composição nominal 2212 crescidas por LFZ com uma velocidade de crescimento de 8mm/h. Por 

outro lado, fibras crescidas a 160 mm/h apresentam o cuprato 1/1 lado a lado com as dendrites de 

2212 e 2201.  

Na presença de corrente inversa (Fibra I200(-)), ocorre um desenvolvimento microestrutural 

completamente distinto relativamente à natureza das fases e à morfologia dos cristais. Nestas 

condições de processamento a interface de solidificação está polarizada negativamente sendo 

observado um aquecimento por efeito Joule devido à passagem da corrente eléctrica através da 

interface sólido/líquido. Este efeito é observado através da formação de uma camada vermelha ao 

rubro, visível durante o crescimento a qual reduz a taxa de arrefecimento, impedindo o 

desenvolvimento dendrítico e favorecendo uma estrutura globular. A nucleação de novas fases: 

CaO, Cu2O, Bi14Sr7Ca5O33, aponta para uma alteração completa das condições termodinâmicas de 

solidificação. Uma das características mais peculiares é a presença de cobre com valência Cu(I) e 
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Cu(II) nos cristais Cu2O e CuO, respectivamente, como resultado da modificação do equilíbrio 

local entre os dois estados de valência por acção do campo eléctrico [FEI83,AIG99]. 

O equilíbrio redox desvia o fluxo eléctrico durante a solidificação, conduzindo ao 

desenvolvimento de novas fases e constituintes, como foi mostrado em trabalho anteriores por 

Aigner [AIG99], que no sistema BaO-Cu-Cu2O cristaliza uma nova fase, BaCuO2 e no sistema 

quaternário YO1.5-BaO-CuO-Cu2O surgem dois eutécticos diferentes, BaCu2O2-BaCuO2 e 

BaCu2O2-CuO2. No processo de electrólise em placas de FeO, sujeitas em simultâneo a 1000ºC e a 

uma densidade de corrente de 140A/cm2, foi observada a formação das seguintes fases entre os 

eléctrodos de platina (Pt): Pt+ → Fe3O4→FeO+precipitados de Fe3O4 →FeO→Fe →Pt-[LAC67].  

No presente trabalho independentemente do sentido da corrente eléctrica aplicada na 

interface S/L durante o processamento por EALFZ, as fibras crescidas por este método (I200 e 

I200(-)) apresentam uma fracção volúmica de fase supercondutora, fsc, superior à presente na fibra 

processada por LFZ convencional.  

Na fibra I0, a fase 2201 inicialmente presente após crescimento não está presente após 

tratamento térmico, pois reage com o cuprato metaestável 1/1 dando origem à fase 2212, com uma 

composição média de Bi2.50Sr1.85Ca1.25Cu2Oy (B na Figura 3.9.b)). Para além de fornecer o Ca e Cu 

à fase 2201, o cuprato 1/1 decompõe-se nos cupratos de equilíbrio 14/24 e 2/1 [COS99]. 

Resumindo, na fibra I0 duas reacções dominam durante o tratamento, são elas: 2201 + 1/1→ 2212 

[LAR94] e 1/1→ 14/24 + 2/1 [COS99]. 

A acentuada diferença entre a morfologia e a composição das fases presentes nas amostras 

processadas pela técnica de EALFZ nas condições I200 e I200(-) conduz, como seria de esperar, a 

transformações distintas durante o tratamento térmico. No caso particular das fibras I200 durante a 

primeira etapa do tratamento térmico, as dendrites 14/24 reagem com a matriz, onde se encontram 

imersas e o produto dessa reacção são cristais das fases 2223 e 2212. A composição dos cristais 

transversais e da matriz, após tratamento térmico encontram-se indicadas na Tabela 3.1. São 

visíveis os desvios relativamente à composição estequiométrica, destacando-se um excesso de 

bismuto. As reacções que descrevem as principais transformações que ocorrem durante o 

tratamento térmico são: 14/24 + 2212 → 2223 + CuO e 2201 + 14/24 → 2212. 

Na fibra I200(-), a microestrutura inicial, constituída por um elevado número de fases com 

morfologia muito distinta, é transformada numa microestrutura bem cristalizada após o tratamento 

térmico. Nesta, predominam os cristais supercondutores de composição próxima de 2212, 

Bi3.0Sr2.0Ca1.5Cu2.0Oy, proveniente essencialmente da cristalização das regiões de composição 

próxima da nominal, mas com algum excesso de Bi. Em menor quantidade e de menor dimensão, 

encontram-se cristais da fase 2201, de composição Bi2.2(Sr,Ca)2.0CuOy. O excesso de Bi e o défice 

de Ca evidenciam que estes cristais são o produto da reacção entre a matriz Bi14Sr7Ca5O33 e as 
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dendrites ricas em cobre. Do conjunto das fases secundárias, fazem parte os cupratos 1/1 e 2/1 e o 

óxido de CuO, estando o último em maior quantidade após tratamento térmico. As regiões mais 

ricas em cálcio dão origem ao desenvolvimento dos cupratos 2/1 e 1/1. 

Os valores da temperatura de transição crítica, TC0, diminuem no sentido I0→I200→I200(-) 

(Tabela 3.2). Esta tendência pode ser explicada com base no aumento do teor de Bi e a diminuição 

de Sr na fase 2212. Recorrendo à Tabela 3.1., onde está indicada a composição média da fase 2212 

para as diferentes fibras, após tratamento térmico temos: Bi2.50Sr1.85Ca1.25Cu2.00Oy (I0), 

Bi2.39Sr1.68Ca1.24Cu2.00Oy (I200) e Bi3.00Sr2.00.Ca1.50Cu2.00Oy (I200(-)), temos a subsequente razão 

Bi/Sr para as fibras 1.35(I0), 1.42(I200) e 1.50(I200(-)). Esta diminuição de TC com o aumento da 

razão Bi/Sr, está de acordo com os resultados referidos na literatura [NAT03, MAJ00]. No trabalho 

elaborado em fibras do sistema BSCCO, com objectivo de estudar a influência das variações na 

estequiometria da composição 2212 nas propriedades de transporte, verificou-se que em fibras 

processadas pela técnica de LFZ convencional o valor da temperatura crítica aumentou 

(81.4K→87.7K→91.2K) quando a razão Bi/Sr na composição nominal diminui no sentido 

1.05→0.96→ 0.82 [NAT03]. 

Apesar do valor elevado de fracção volúmica de fase supercondutora, a fibra I200 tem 

densidades de corrente crítica, JCM(10K) e JCT(77K), ligeiramente inferiores à fibra I0, Tabela 3.2. 

A presença dos cristais da fase 2223 que crescem paralelamente à direcção radial da fibra poderá 

estar na origem deste facto. Os planos a-b dos cristais 2223, favoráveis ao transporte de corrente, 

estão orientados perpendicularmente à direcção de crescimento da fibra, não contribuindo de forma 

significativa para o fluxo da corrente. Além disso, pelo facto dos cristais 2223 cruzarem os cristais 

2212 da matriz supercondutora Figura 3.10, interrompem a percolação da corrente ao longo do eixo 

da fibra. 

É importante referir que apesar da diferença entre o valor de fsc das fibras I200 e I200(-) ser 

praticamente insignificante, as propriedades supercondutoras da fibra I200(-) são significativamente 

inferiores às da fibra I200. Na fibra I200(-), os cristais da fase 2201 (F na Figura 3.9.f)),  encontram-

se localizados nas fronteiras de grão dos cristais 2212 (B na Figura 3.9.f)), contribuindo para uma 

ligação fraca entre os cristais, diminuindo assim o acoplamento intergranular [SAL04]. Para além 

disso, as curvas de resistividade e susceptibilidade magnética em função da temperatura 

evidenciam a presença de intercrescimentos 2212/2223, o que não é favorável ao transporte da 

corrente uma vez que se comportam como defeitos estruturais [LAR94]. O facto dos cristais 

supercondutores não se encontrarem alinhados com o eixo da fibra e a presença de fronteiras de 

grão de ângulo elevado são factores desfavoráveis ao transporte de corrente e igualmente 

responsáveis pela elevada resistividade e os baixos valores de JCT na fibra I200(-) (Tabela 3.2). 
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 A 10K os valores de JCM são da mesma ordem de grandeza em todas as fibras, o que se 

deve ao facto da medida magnética M(T) ser menos sensível ao alinhamento de grão, já que se trata 

de uma medida em volume. Além disso, a presença da fase 2201 na fibra I200(-) contribui para o 

transporte da supercorrente, uma vez que a 10K se encontram no estado supercondutor. 

 

 

3.5. Conclusões 
 

O desenvolvimento das fases, a microestrutura e os coeficientes de distribuição efectivos 

de fibras com composição nominal, Bi2Sr2Ca2Cu4O11 crescidas por LFZ são afectados quando se 

aplica uma corrente eléctrica contínua durante o processo de solidificação. Os resultados 

demonstram efeitos extremos face à polaridade da corrente aplicada. Quando esta flui da semente 

para a barra de alimentação, condição de crescimento da fibra I200, a primeira fase a cristalizar é o 

cuprato (SrxCa1-x)14Cu24O41 em substituição do cuprato  (SrxCa1-x)CuO2 que se desenvolve na fibra 

I0, processada sem corrente. O conjunto de fases desenvolvidas é completamente diferente da fibra 

I0 e I200, sendo de destacar a ausência de fases supercondutoras. Uma das características mais 

peculiares da fibra I200(-) é a reacção de redução (redox) entre o Cu(I) e o Cu(II) que ocorre na 

região da interface de solidificação (pólo negativo). O efeito da aplicação de uma corrente directa 

contínua, através da interface de solidificação é, então equivalente ao efeito da diminuição da 

velocidade de crescimento, R, isto é, ambos tendem a promover a cristalização de fases de 

equilíbrio.  

Em conjunto com as alterações promovidas no âmbito do desenvolvimento de fases, a 

técnica EALFZ demonstrou ter ainda a capacidade de alterar a morfologia das fases. O refinamento 

observado nos grãos do cuprato 14/24 na fibra I200 indica que a migração dos iões na direcção 

longitudinal favorece o desenvolvimento de cristais mais longos e finos. Na região estacionária, a 

fibra I200 exibe um alinhamento dos grãos com a direcção de crescimento mais acentuado que na 

fibra I0.A textura obtida nas fibras do sistema BSCCO crescidas pela técnica de EALFZ é 

completamente destruída pela aplicação de uma corrente inversa, sendo obtida uma estrutura 

globular.  

Os coeficientes de distribuição efectivos do Bi e do Ca diminuem com a aplicação de uma 

corrente directa durante o processo de solidificação, sendo o oposto observado nas condições de 

corrente inversa. Os valores calculados para os coeficientes de distribuição efectivos obedecem à 

equação modificada de BPS (Equação 3.1.2.). 

 Após sujeitas a tratamento térmico, as fibras crescidas pela técnica de EALFZ, I200 e 

I200(-), exibem valores de fracção supercondutora superiores ao apresentado pela fibra I0 crescida 
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pela técnica de LFZ convencional. As transformações microestruturais mais relevantes ocorrem na 

fibra I200(-), que embora não apresentando qualquer fase com composição próxima das fases 

supercondutores, após tratamento térmico, apresenta uma elevada fracção supercondutora a baixas 

temperaturas. No entanto, o elevado número de fases secundárias, a ausência de alinhamento de 

grão, o elevado ângulo de contacto entre os grãos supercondutores e a presença da fase 2201 na 

fronteira dos grãos da fase 2212, conduzem a piores propriedades de transporte. 

 As melhores propriedades de transporte são apresentadas pela fibra I0, JCM=4.17×104Acm-2 

e JCT=275Acm-2. O alinhamento dos cristais supercondutores promovido pela técnica EALFZ na 

fibra I200, é parcialmente anulado pelos cristais 2223 que se desenvolvem perpendicularmente à 

direcção de crescimento, atravessando o cuprato 14/24 e os cristais 2212 da matriz, interrompendo 

deste modo a percolação da corrente e conduzindo a propriedades de transporte, ligeiramente 

inferiores às registadas para fibra I0, JCM=3.17×104A/cm2 e JCT=230A/cm2. 

 O tratamento térmico a 860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC, promove a formação da 

fase de mais alta temperatura do sistema BSCCO, a fase 2223 na fibra I200. No entanto, a sua 

direcção de crescimento não é favorável às propriedades de transporte. Condições de tratamento 

térmico diferentes, particularmente temperatura e tempo serão apresentadas no Capítulo 7, as quais 

mostram que temperaturas de recozimento mais baixas conduzem a fibras com melhores 

propriedades. 
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Capítulo 4 

Efeito da intensidade da corrente eléctrica de processamento 

 

 

4.1. Introdução 
 

Durante o processo de solidificação, a influência de um campo eléctrico, E
r

, no fluxo de 

iões j
r

 é descrita pela equação de Nernst-Einstein [KIT80]: 

 

J
Tk

DqC
E

Tk
DqC

j
B

i

B

i
rrr

ρ==  
(4.1.1.)

 

onde Ci é a concentração de iões de carga q, D o coeficiente de difusão, kB a constante de 

Boltzman, ρ a resistividade eléctrica do líquido, T a temperatura e J a densidade de corrente 

eléctrica. Havendo um efeito combinado do campo eléctrico e do gradiente de concentração do 

soluto, iC∇ , resulta um fluxo de transporte de soluto durante a solidificação descrito pela expressão 

[CON00,WHE88]: 

 

ECCDj ii

rr
µ+∇−=  (4.1.2.)

 

onde µ é definida como a mobilidade do soluto (directamente relacionada com o coeficiente de 

difusão e inversamente proporcional à temperatura), dada pela expressão: 

 

Tk
Dq

B
=µ  

(4.1.3.)

 

Alguns dos estudos efectuados sobre o efeito da intensidade da corrente eléctrica aplicada 

durante o processo de solidificação na microestrutura, de outras classes de materiais (metais e 
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semicondutores), em particular no refinamento de grão são aqui revistos. Os resultados obtidos 

nestas investigações serão usados como base para a compreender o efeito da intensidade da 

corrente eléctrica na microestrutura de fibras BSCCO crescidas pela técnica de EALFZ. 

No seu estudo, Conrad descreve o efeito da corrente eléctrica d.c. na microestrutura de 

ligas metálicas. Em particular é estudado o grau de pureza das fases, a porosidade, o tamanho e 

forma dos grãos [CON00]. O efeito mais significativo da aplicação de uma corrente eléctrica 

observado por aquele autor é o refinamento de grão, o qual foi também observado por Misra no 

ferro fundido, onde a maior mobilidade dos átomos de carbono favorece a taxa de nucleação 

[MIS86]. Em ligas metálicas ricas em chumbo, superalloy, o tamanho de grão é alterado 

juntamente com uma redução na segregação e porosidade [MIS85]. A relação entre o tamanho de 

grão na presença de corrente eléctrica, de, e na ausência de corrente eléctrica, do, é dada pela 

expressão: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Ω
=

Tk
Jdd
B

oe 3
exp

2

 
(4.1.4.)

 

onde, Ω é um parâmetro que depende das condutividades das fases sólida e líquida e 

susceptibilidade magnética [CON00]. A previsão do aumento do tamanho de grão, de, com o 

aumento de J ajusta os dados experimentais obtidos para ligas de Sn-Pb, confirmando a hipótese de 

que a corrente eléctrica influencia as taxas de nucleação. 

O sistema MnBi/Bi processado pela técnica de solidificação direccional com forno vertical 

de Bridgman - Stockberger, apresenta uma estrutura quase regular de dendrites de MnBi dispersas 

numa matriz de Bi, isto para velocidades de solidificação (R) superiores a 9mm/h. A distância entre 

as dendrites (λ*) depende da velocidade de solidificação, de acordo com expressão 

constante* 2 ≈Rλ [LI01]. Quando uma corrente eléctrica é aplicada durante a solidificação deste 

eutéctico, a microestrutura depende de diversos factores: natureza da corrente (d.c. ou a.c.), 

polaridade da corrente e no caso da corrente a.c. das condições do impulso (amplitude, período e 

duração) [LI01]. Os resultados mostraram que o efeito de uma corrente d.c. é muito pequeno e que 

no caso da corrente a.c. era mais acentuado quando o pólo positivo se encontrava ligado ao sólido. 

Nas condições de solidificação na presença de uma corrente a.c. com o pólo positivo ligado ao 

sólido, para velocidades baixas, R≤11mm/h, o aumento da intensidade dos impulsos de corrente 

promove uma estrutura quase-regular com diminuição de λ∗, sendo este efeito mais acentuado no 

intervalo 0 a 40A/cm2 do que de 40 a 72A/cm2 [LI01]. Para velocidades de solidificação elevadas, 

R≥20mm/h, os impulsos de corrente dão origem a irregularidades na forma dos grãos, a quebra da 

forma lamelar, e ainda ao aparecimento da presença buracos. 
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Na técnica de Czochralski assistida com corrente eléctrica, durante o crescimento de 

lingotes de LiNbO3 dopados com Crómio (Cr), o valor do coeficiente de distribuição efectivo 

(kef,Cr) do dopante é fortemente dependente da intensidade da densidade de corrente que flui na 

interface cristal/fundido. No intervalo de densidades de corrente -15 a +18A/cm2, o valor de kef,Cr 

diminui linearmente, como se pode observar na Figura 4.1. Para valores de densidade de corrente 

fora deste intervalo, regiões I e II assinaladas na figura, resulta um crescimento instável [FEI83]. 

 
Figura 4.1. – Comportamento do coeficiente de distribuição efectivo (keff) do Cr no LiNbO3 em 
função da densidade de corrente que flúi na interface cristal/fundido durante o crescimento 
[FEI83]. 
 

Gui-wei Chang e colaboradores verificaram que o aumento da estabilidade na morfologia 

da interface pode conduzir a um aumento da distância interdendrítica (λ*), quando ocorre 

engrossamento do cristal da fase de solidificação primária ou a uma diminuição de λ* quando se 

verifica refinamento do cristal. Deste modo, as alterações na morfologia da interface durante o 

processo de solidificação podem ser avaliadas em função do valor da distância interdendrítica. Com 

base neste facto, estes autores estudaram o efeito da corrente eléctrica na estabilidade da 

morfologia da interface Sólido/Líquido (S/L) em ligas Cu-5%Al (QAl-4) [CHA00,CHA00A]. 

Recorrendo a um equipamento de solidificação unidireccional, com capacidade para aplicar 

densidade de corrente eléctrica no intervalo de 0 a 800A/cm2, foram solidificadas amostras de QAl-

4 sob diferentes condições [CHA00]. Os resultados desta investigação mostraram que:  

(A) taxas de solidificação lentas de 0.08 mm/s e gradientes de temperatura de 70ºC/cm, 

conduzem a um aumento linear da distância interdendrítica com a densidade de corrente, 

no intervalo de 0 a 120 A/cm2; 
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(B) taxas de solidificação superiores (0.24mm/s) e gradientes térmicos ligeiramente mais 

acentuados (100ºC/cm) conduzem a uma diminuição da distância interdendrítica, λ*, com o 

aumento da densidade de corrente, no intervalo de 125 a 800 A/cm2. 
Os autores estudaram os mecanismos que conduzem à diminuição da distância entre as 

dendrites e apresentaram dois modelos. No primeiro modelo admitem que a passagem de corrente 

eléctrica reduz a intensidade de oscilação e o número de oscilações na interface S/L até se atingir 

uma interface plana, Figura 4.2.a). No segundo modelo consideram que o número de perturbações 

aumenta, reduzindo no entanto a sua intensidade até atingir uma interface S/L quase planar, de 

amplitude muito baixa e frequência elevada, Figura 4.2.b). Estes modelos baseiam-se 

essencialmente no efeito da corrente eléctrica na estabilidade da interface, no grau de segregação e 

no aumento da energia de interface. O segundo modelo inclui ainda o efeito da corrente eléctrica na 

produção de calor por efeito de Joule e na variação da concentração do soluto na fase líquida 

[CHA00A].  

 
Figura 4.2. – Esquema representativo da estabilidade da interface S/L no sentido da interface 
planar [CHA00A]. 
 

Para além da equação 4.1.4., foram propostas outras expressões mais simples para 

descrever o refinamento do cristal com base no aumento das taxas de nucleação sob acção de uma 

corrente eléctrica. A distância entre os cristais primários, distância interdendrítica ( *λ ) está 

relacionada com γ̂  (energia de interface entre as fases vizinhas), D̂  (o coeficiente de difusão 

química efectivo para a difusão lateral das espécies) e R (velocidade de crescimento) pela 

expressão: 

 

( )
2/1

2/1*
ˆ

ˆ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

R
DCγλ  

(4.1.5.)

 

onde C é uma constante [TIL91]. Quando o campo eléctrico é aplicado paralelamente à direcção de 

crescimento do material, a difusão lateral é reduzida e a migração iónica longitudinal torna-se mais 

intensa, favorecendo o desenvolvimento de dendrites mais longas e finas sem ramificação. Neste 
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modelo a força electromotriz tem um papel importante na morfologia das fases, para além do efeito 

na sua composição. A morfologia do cristal primário resulta, assim, da competição entre o 

transporte iónico transversal e longitudinal. 

Com objectivo de compreender o efeito da intensidade do corrente eléctrica na 

microestrutura e naturalmente nas propriedades de transporte, tendo em vista a sua optimização, 

fibras de composição Bi:Sr:Ca:Cu – 2:2:2:4 (C3) foram processadas por EALFZ aplicando 

correntes contínuas, no intervalo de 0 a 200mA. O efeito da intensidade da corrente de 

processamento (I), na microestrutura e em particular no grau de textura, no refinamento de grão, 

nos parâmetros estereológicos e no número de fases presentes antes e depois do tratamento térmico 

foi analisado e correlacionado com as propriedades supercondutoras. 

 

 

4.2. Composição das fases e morfologia dos cristais 
 

Para o estudo do efeito da intensidade da corrente na microestrutura e propriedades de 

transporte foram processadas fibras de composição 2224 (C3) com 50 (I50), 100 (I100), 150 (I150) 

e 200mA (I200). Apesar da microestrutura das fibras I0 e I200, antes e após tratamento térmico 

terem já sido apresentadas no capítulo anterior, serão novamente consideradas para interpretação e 

discussão de resultados. A primeira informação retirada das fotomicrografias de SEM das fibras 

I50, I100 e I150, Figura 4.3., é o acentuado alinhamento dos cristais escuros, os cupratos sem Bi (A 

na Figura 4.3.), com o eixo de crescimento da fibra, à semelhança do que tinha sido observado na 

fibra I200. Quando a solidificação ocorre na presença de uma corrente eléctrica, o alinhamento dos 

cristais manifesta-se mesmo para intensidades de corrente baixas (fibra I50).  

A substituição dos cristais de cristalização primária 1/1 pelos cristais 14/24 é a alteração 

mais significativa registada na natureza das fases das fibras crescidas pela técnica de EALFZ. As 

técnicas de caracterização microestrutural SEM/EDS e DRX permitiram identificar a presença do 

cuprato 14/24 em todas as fibras crescidas com corrente. Todavia, na fibra I50 em conjunto com o 

cuprato 14/24 foi ainda detectado, por EDS, o cuprato 1/1, pelo que à menor corrente aplicada 

corresponde uma situação de transição.  
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I50 I100 I150 

Figura 4.3. - Fotomicrografias de SEM crescidas por EALFZ, com intensidades de corrente de 50 
(I50), 100(I100) e 150mA (I150). 

 

Relativamente à matriz das fibras crescidas por EALFZ, esta é composta por uma mistura 

de cristais com estequiometria próxima de 2212 e 2201, à semelhança do que é observado para a 

fibra crescida por LFZ. As fotomicrografias de SEM de ampliação elevada das fibras I50 e I200, 

Figura 4.4., evidenciam na primeira uma maior quantidade da fase 2201 (A na Figura 4.4.a)) e de 

líquido residual com morfologia de eutéctico (B na Figura 4.4.a)).  

 

 
a) b) 

Figura 4.4. - Fotomicrografias de SEM das fibras crescidas por EALFZ: a) I50; b) I200. 
 

Os difractogramas de DRX, Figura 4.5., corroboram a natureza policristalina das fibras 

BSCCO crescidas por LFZ e EALFZ observada na microscopia electrónica de varrimento. O 

elevado número de diferentes fases cristalinas que compõem as fibras BSCCO (2212, 2201, 1/1 

e/ou 14/24, CuO, 2/1) em conjunto com o líquido residual e a semelhança entre as estruturas das 

fases supercondutoras 2201, 2212 e 2223, torna difícil uma análise quantitativa das fases existentes 
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na amostra, permitindo apenas extrair uma informação qualitativa, à qual se recorreu para 

complementar a identificação de fases efectuada por EDS. Na Figura 4.5. são apresentados três 

difractogramas relativos às fibras I0, I100 e I200, onde se pode constatar que a fase maioritária em 

todas as fibras é a 2212 (*) e que a fase de solidificação primária, o cuprato 14/24 indicado por (º), 

está presente nos difractogramas associados às fibras I100 e I200.  
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Figura 4.5. – Difractograma das fibras crescidas pelas técnicas de LFZ (I0) e EALFZ (I100 e 
I200). (*) Três dos picos principais da fase 2212; (º) picos relativos ao cuprato 14/24 apenas 
presente nas fibras crescidas por EALFZ.  

 

Após serem recozidas em ar durante 24h a 860ºC e 12h a 800ºC, a microestrutura das fibras 

desta série pode dividir-se em três grupos, de acordo com as diferentes morfologias e composição 

de fases: 

 Grupo I: Fibra I0 (Figura 3.9.a),b)), com uma matriz supercondutora 2212, na qual se 

encontram dispersos os cupratos e CuO; 

 Grupo II: Fibras I50, I100 e I150 (Figura 4.6.), também com matriz supercondutora 2212, 

onde se encontram o cuprato 14/24 parcialmente reagido e grãos de CuO. É ainda visível a 

presença de pequenos cristais com hábito de crescimento perpendicular à direcção de 

crescimento da fibra e de composição próxima de 2223, Figura 4.6.; 

 Grupo III: Fibra I200 (Figura 3.9.c),d)), com uma matriz supercondutora 2212 onde as 

dendrites de 14/24 estão imersas, apresentando um grau de reacção menor que as do grupo 

II. A dimensão e número de cristais transversais, 2223 são significativamente superiores 

aos observados no grupo II. 
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Figura 4.6. - Fotomicrografias de SEM de 
fibras crescidas por EALFZ após tratamento 
térmico a 860ºC/24h seguido de 800ºC/24h em 
ar. 

 

Na tabela 4.1. é indicada a composição média dos cristais que solidificam no espaço 

interdendrítico nas fibras crescidas e dos cristais que compõem a matriz após tratamento térmico. 

Apesar das diferentes condições de processamento após tratamento térmico, temos uma matriz de 

composição nominal de estequiometria próxima da 2212 em todos os casos. O teor dos vários 

elementos sofre contudo variações com a intensidade da corrente que flui na interface de 

solidificação. Após o crescimento, o teor do Bi nos cristais 2212 e 2201 é superior nas fibras 

crescidas por EALFZ, enquanto o oposto é registado após tratamento térmico. 

 

Tabela 4.1. – Composição média dos cristais da matriz antes e após tratamento térmico. 

Fibra Crescidas: 2201 e 2212 Recozidas: 2212 

I0 Bi1.45(Sr,Ca)1.25CuOy , Bi1.84Sr1.54Ca0.72Cu2Oy  Bi2.50Sr1.85Ca1.25Cu2Oy+δ 

I50 Bi1.88(Sr,Ca)1.62CuOy , Bi2.23Sr1.79Ca0.93Cu2Oy  Bi2.09Sr1.47Ca0.98Cu2Oy+δ 

I100 Bi2.36(Sr,Ca)1.96CuOy , Bi2.40Sr1.77Ca1.01Cu2Oy  Bi2.11Sr1.53Ca0.98Cu2Oy+δ 

I150 Bi1.67(Sr,Ca)1.43CuOy , Bi2.34Sr1.63Ca0.89Cu2Oy  Bi2.06Sr1.37Ca0.98Cu2Oy+δ 

I200 Bi1.95(Sr,Ca)1.54CuOy , Bi2.17Sr1.66Ca0.84Cu2Oy  Bi2.39Sr1.68Ca1.24Cu2Oy+δ 

 

150µm 
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A quantidade de fases secundárias presente nas fibras, mais especificamente os cupratos 

(1/1 e/ou 14/24, 2/1), o CuO e ocasionalmente o óxido de cálcio (CaO) foi determinada, utilizando 

o programa Analysis da Soft Imaging System aplicado a um conjunto de fotomicrografias de SEM 

para cada uma das fibras em estudo. A percentagem de área de fases secundárias em função da 

intensidade da corrente nas fibras crescidas e recozidas é ilustrada na Figura 4.7. No conjunto das 

fibras crescidas por EALFZ, é observado um aumento significativo no desenvolvimento dos 

cupratos de solidificação primária para intensidades de corrente superiores a 100mA. No período 

durante o qual as fibras se encontram sujeitas a uma temperatura elevada (860ºC) têm lugar 

reacções entre a matriz e os cupratos, as quais promovem o aumento de fase supercondutora em 

detrimento de fases secundárias, explicito nas curvas da Figura 4.7. 
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Figura 4.7. – Percentagem de cupratos em função da corrente de processamento, I, antes e após 
tratamento térmico a 860ºC/24h seguido de 800ºC/24h em ar. 
 

  Os parâmetros estereológicos associados aos cristais escuros e longos de morfologia 

dendrítica, dos cupratos 1/1 e 14/24, foram medidos através do programa Quantimet acoplado ao 

microscópio óptico. A análise estereológica destes cupratos mostrou que o comprimento (l), a 

espessura (e) e a distância interdendrítica (λ*) são afectados pela intensidade da corrente que fluí na 

interface S/L. A evolução destes parâmetros em função da intensidade da corrente (I) é ilustrada na 

Figura 4.8. para as fibras crescidas. Uma intensidade de corrente de apenas 50mA é suficiente para 

quadruplicar o comprimento da rede dos cristais, como resultado da optimização da migração 

longitudinal promovida pela aplicação da corrente. Este efeito é fortalecido pelo aumento da 

intensidade da corrente. Relativamente à espessura da dendrite, é registada uma diminuição 



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 104 - 

monótona do seu valor face ao aumento da intensidade da corrente. Para o conjunto das fibras 

processadas por EALFZ a distância interdendrítica (λ*) diminui com o aumento da intensidade da 

corrente.  
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Figura 4.8. – Evolução dos parâmetros estereológicos: espessura (e); comprimento (l); e 
distância entre dendrite (λ*); em função da intensidade da corrente de processamento (I) das 
fibras crescidas. 

 

O efeito da intensidade da corrente no grau de textura foi estudado através das figuras de 

pólos realizadas nos planos (008) e (0010) dos cristais 2212, que correspondem a ângulos θ2 de 

aproximadamente 23.2º e 29.2º, respectivamente. As figuras de pólos para o plano (008) da fase 

2212, Figura 4.9. das fibras, antes e após tratamento térmico, evidenciam a intensificação da 

reflexão na direcção perpendicular ao eixo da fibra (ϕ =-90º, +90º) para as fibras crescidas por 

EALFZ (Figura 4.9.b),c),e),f)) face à processada por LFZ (Figura 4.9.a),d)). Considerando a 

posição relativa da amostra e do goniómetro (Figura 2.4.), verifica-se um aumento no grau de 

alinhamento do eixo-b dos cristais 2212 paralelamente ao eixo de crescimento da fibra nas 

condições de solidificação assistida por corrente eléctrica.   
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a) d) 

b) e) 

c) f) 

Figura 4.9. – Figuras de pólos realizadas no plano (008) da fase 2212, nas fibras I0 (a,d) e I100 
(b,e) I200(c,f) antes (a,b,c) e após tratamento térmico (d,e,f). 
 

Para além do alinhamento dos cristais e da natureza das fases supercondutoras (2201, 2212, 

2223), o teor de oxigénio destas fases faz parte do conjunto de factores que afectam o transporte de 

corrente ao longo da direcção de crescimento nas fibras do sistema BSCCO. O teor de oxigénio foi 

avaliado com base na variação de massa nas fibras. Para este efeito a massa, foi pesada antes (mC) e 

após tratamento térmico (mR), com um erro de 0.05mg. O valor da variação relativa de massa do 

conjunto de fibras em análise é apresentado na Tabela 4.2., sendo de referir que às fibras I0 e I150, 

correspondem os aumentos mais elevados no teor de oxigénio, enquanto que o menor teor foi 

registado na fibra solidificada com o menor valor de corrente. 
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Tabela 4.2. – Variação relativa de massa das fibras crescidas (mC) e recozidas (mR).  

Fibra I0 I50 I100 I150 I200 

Cm
m∆  (%) 1.04 0.32 0.88 1.23 0.63 

 

 

4.3. Propriedades de transporte e magnéticas 
 

A variação da resistividade eléctrica (ρ) com a temperatura nas fibras crescidas com diferentes 

intensidades de corrente após recozimento é mostrada na Figura 4.10. A informação extraída das 

curvas ρ(T) é apresentada na Tabela 4.3. As fibras crescidas por EALFZ à excepção da I200, 

apresentam uma resistividade à temperatura ambiente, ρ300K, inferior à da fibra I0, crescida por 

LFZ. Na série das fibras processadas por EALFZ, a largura da transição do estado supercondutor 

para o estado normal, ∆TC, aumenta no sentido de I50→ I200. A aplicação da corrente eléctrica 

durante o processo de solidificação não influencia significativamente o comportamento metálico 

das fibras no intervalo de temperaturas 130K a 300K. Neste intervalo, uma expressão do tipo 

( ) 0ρρ += mTT , descreve os dados experimentais, onde o declive m corresponde a dTd /ρ e ρ0 a 

resistividade a 0K, cujos valores para as diversas fibras estão na Tabela 4.3. O valor da variação 

relativa da resistividade, m/ρ300K, varia pouco com I (2.64×10-3K-1-2.75×10-3K-1) à excepção da 

fibra I200, que apresenta um valor ligeiramente inferior às restantes. Na Figura 4.10. é perceptível 

a presença de duas transições relacionadas com o comportamento supercondutor, a primeira em 

torno dos 105K e a segunda aproximadamente a 90K, correspondentes à presença das fases 2223 e 

2212, respectivamente. Este facto é ilustrado pela curva 
dT
d

K

ρ
ρ300

1  em função da temperatura 

(Figura 4.11.), onde estão presentes dois máximos, um centrado a 90K e o outro a 105K. 
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Figura 4.10. – Resistividade eléctrica em função da temperatura, para as fibras crescidas por LFZ 
(I0) e EALFZ (I50, I100, I150 e I200) e sujeitas a tratamento térmico. 
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Figura 4.11. – Gráfico de
dT
d

K

ρ
ρ300

1  em função da temperatura, para as fibras crescidas por LFZ 

(I0) e EALFZ (I50, I100, I150 e I200) e sujeitas a tratamento térmico. 
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Na Figura 4.12. é apresentada a dependência do campo eléctrico (E) nas fibras recozidas 

em função da densidade de corrente (J) à temperatura de 77K. A equação utilizada para ajustes das 

curvas experimentais é do tipo ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
0 exp

J
JEJE (representada na Figura 4.12.), sendo os valores 

das constantes J0 e E0 indicados na Tabela 4.3. Os valores da densidade de corrente crítica de 

transporte JCT, retirados das curvas E(J) com base no critério de 1µV/cm e indicados na Tabela 

4.3., apresentam um ligeiro aumento com a intensidade da corrente I até aos 150mA. A fibra I200 

apresenta o menor valor de JCT de todas as fibras. 
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Figura 4.12. – Campo eléctrico (E) em função da densidade de corrente (J), para as fibras 
crescidas por LFZ (I0) e EALFZ (I50, I100, I150 e I200) e sujeitas ao tratamento térmico. As 

linhas representam o ajuste à função ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
0 exp

J
JEJE . 

 

A susceptibilidade magnética das fibras em função da temperatura, χ(T), é apresentada na 

Figura 4.13. De um modo geral, todas as fibras apresentam um início de transição do estado 

supercondutor para o estado normal a uma temperatura próxima de 105K, à da qual ocorre a 

fluência da rede de vórtices. Dos resultados é possível extrair a seguinte informação:  

 A transição é mais significativa em torno dos 90K, o que aponta para a fase supercondutora 

2212 como a fase principal presente nas fibras; 

 A presença de fase 2223 sobretudo na fibra I200; 

 A transição mais estreita ocorre na fibra I50, enquanto que a mais larga corresponde à fibra 

I150. 
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Figura 4.13. – Susceptibilidade magnética,χ, em função da temperatura, paras as fibras crescidas 
por LFZ (I0) e EALFZ (I50, I100, I150 e I200) e sujeitas ao tratamento térmico T1. 

 

Alguns destes dados estão em concordância com os resultados obtidos nas medidas de 

resistividade, onde o menor ∆TC também corresponde à fibra crescida por EALFZ com a menor 

intensidade de corrente, 50mA. No entanto, é observada uma pequena discrepância nos valores da 

temperatura à qual têm início a transição do estado normal para o estado supercondutor, 

correspondendo as temperaturas de 115K e 105K às medidas ρ(T) e χ(T), respectivamente. Esta 

diferença é resultado da maior sensibilidade na detecção de flutuações supercondutoras para 

KT 140≤  na medida ρ(T). 

 O valor da fracção volúmica da fase supercondutora (fSC), indicado na Tabela valor 4.3. foi 

extraído das curvas χ(T) recorrendo à metodologia de cálculo apresentada no Capítulo 2. O valor 

fSC mais elevado 85% corresponde à fibra processada por EALFZ com a menor intensidade de 

corrente, 50mA. Associado ao sinal diamagnético mais baixo observado na fibra I0 surge o menor 

valor de fSC, 68%. Observando em detalhe o intervalo de temperaturas de 80 a 110K, podemos 

afirmar que a percentagem da fase de alta temperatura do sistema BSCCO, a fase 2223, é muito 

baixa, entre 3 a 5% aproximadamente. Este valor de percentagem de fase corresponde ao limite 

mínimo de detecção dos equipamentos de DRX. Este facto justifica porque não foi identificada a 

presença da fase 2223 nos difractogramas de DRX das fibras recozidas. 
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Tabela 4.3. – Valores de algumas propriedades físicas das fibras BSCCO de composição C3 após 
tratamento térmico.  

Fibra I0 I50 I100 I150 I200 

TC0(K) 86 85 85 85 85 

∆TC (K) 4.6 1.7 3.4 3.5 4.8 

ρ300K(µΩ.cm) 1010 770 910 800 1250 

ρ0K(µΩ.cm) 208 153 189 140 374 

m(µΩ.cm.K-1) 2.7 2.1 2.4 2.2 3.0 

m/ρ300K (K-1) 2.67×10-3 2.73×10-3 2.64×10-3 2.75×10-3 2.40×10-3 

JC T (A/cm2) 275 280 306 310 230 

E0 (µV/cm) 3.4 19.5 9.5 20.0 14.1 

J0 (A/cm2) 48 73 65 84 52 

fsc (%) 68 85 78 75 83 

 

 

4.4. Análise dos resultados 
  

A aplicação de uma corrente eléctrica durante o processo de solidificação de fibras do 

sistema BSCCO promove alterações significativas na natureza e quantidade de fases que 

cristalizam bem como na orientação e morfologia dos cristais. No capítulo anterior, ficou 

estabelecido que quando a solidificação é assistida por um campo eléctrico, a difusão iónica 

favorece as condições de cristalização de fases de equilíbrio. No desenvolvimento de fases, a 

peculiaridade da aplicação da corrente está relacionada com a natureza do cuprato de cristalização 

primária. O cuprato metaestável 1/1 formado no processo de LFZ convencional é substituído pelo 

cuprato estável 14/24 nas fibras crescida por EALFZ. No entanto, nas fibras crescidas por EALFZ 

com a menor intensidade de corrente (50mA), a substituição de 1/1 por 14/24 é apenas parcial, 

sendo por isso observados os dois cupratos na amostra. O desenvolvimento de fases na matriz 

supercondutora também é afectado, registando-se um aumento da fracção de fase 2212 em 

detrimento da fase 2201 com o aumento da intensidade da corrente de processamento, como é 

visível na Figura 4.4. 

 A teoria da solidificação de Burton-Prim-Schliter (BPS) [BUR53] modificada para 

a presença de campo eléctrico por Pfann and Wagner [PFA62], traduzida pela equação 3.1.3., prevê 

que o coeficiente de distribuição efectivo dos catiões metálicos tende a diminuir quando a 

velocidade de arrastamento é negativa (pólo negativo no fundido). Os valores dos coeficientes de 
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distribuição efectivos dos catiões Bi e Ca, indicados na Tabela 4.4., estão de acordo com esta 

previsão. O oposto é observado para o Cu, cuja carga efectiva é negativa no fundido [COS99] o 

que conduz a um aumento de kCu com a intensidade da corrente. A diminuição da concentração de 

Cu no fundido resulta da formação das dendrites de cuprato 14/24. 

 

Tabela 4.4. – Valores dos coeficientes de distribuição efectivos, k, dos elementos do sistema 
BSCCO (Bi, Sr, Ca, Cu) para as diferentes condições de solidificação. 

Fibra kBi kSr kCa kCu 
I0 0.75 0.94 1.36 1.08 
I50 0.74 0.95 1.30 1.12 

I200 0.71 0.95 1.05 1.22 
 

A evolução da fracção de fase dendrítica (Figura 4.7.) e do espaçamento interdendrítico 

(Figura 4.8.) com a intensidade da corrente que flui na interface S/L durante o crescimento é o 

resultado da combinação de vários factores que determinam a morfologia da interface de 

solidificação [CHA00]. Um desses factores é a energia libertada na interface S/L devido à redução 

da área de contacto entre o sólido e o líquido, aumentando a estabilidade morfológica da interface. 

Este efeito ocorre quando a distância interdendrítica diminui e consequentemente a amplitude da 

perturbação que delimita a frente solidificação, como é ilustrado na Figura 4.2.b). O calor de Joule 

concentra-se na extremidade da dendrite aumentando a temperatura desse ponto. Como 

consequência, as frentes de onda diminuem de intensidade e aumentam em número conduzindo a 

um aumento da quantidade de dendrites [CHA00A]. Adicionalmente, as condições de 

sobarrefecimento também são alteradas em ambos os lados da interface S/L pelo aumento do 

gradiente de temperatura associado à densidade de corrente [CHA00A]. 

 Nas fibras crescidas e recozidas o alinhamento dos cristais da fase supercondutora 2212, 

relativamente à direcção de crescimento da fibra, pode ser avaliado com base no valor da 

intensidade da reflexão ao longo da secção vertical das figuras de pólos, ou seja, para ϕ=-90º e 

+90º. Nos gráficos das Figuras 4.14. e 4.15., à direita de φ=0 temos a região 0º<φ<90º para ϕ=90º e 

à esquerda a região compreendida de 0º<φ<90º para ϕ=-90º. As fibras crescidas na presença de 

campo eléctrico, antes (Figura 4.14) e após tratamento térmico (Figura 4.15.), apresentam um pico 

intenso e estreito em torno de φ=0 o que reflecte o elevado alinhamento dos cristais 2212 com o 

eixo-b alinhado com a fibra. A contrastar com este resultado temos uma distribuição extremamente 

larga das reflexões do plano (008) em função do ângulo φ, obtida para a fibra I0 recozida (Figura 

4.15.), sinónimo de uma microestrutura com textura inferior. A discrepância entre a textura da fibra 

I0 e das restantes fibras não é tão acentuada antes do recozimento (Figura 4.14.). 
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Figura 4.14. – Intensidade de reflexão do plano (008) para ϕ=-90º e ϕ=+90º em função φ,  para as 
fibras crescidas por LFZ (I0) e EALFZ (I50, I100, I150 e I200) . 
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Figura 4.15. – Intensidade de reflexão do plano (008) para ϕ=-90º e ϕ=+90º em função φ,  para as 
fibras crescidas por LFZ (I0) e EALFZ (I50, I100, I150 e I200) e sujeitas ao tratamento térmico. 

 

Aos valores experimentais foi ajustada uma curva Gaussiana na região central, mais 

precisamente no intervalo -20º<φ<20º. O valor da largura a meia altura (FWHM) foi utilizado 

como indicador do grau de textura. Este procedimento não foi aplicado à fibra I0 recozida, uma vez 
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que nesta região não temos um pico. Neste caso, atribui-se o valor da largura FWHM 40º que 

corresponde à largura do intervalo -20º<φ<20º. A largura FWHM em função da intensidade da 

corrente, representada na Figura 4.16, permite avaliar o efeito do tratamento térmico na textura das 

fibras. O decréscimo acentuado no valor da FWHM da fibra de I0 para a fibra I50, Figura 4.16., 

mostra a influência positiva da presença de corrente no processo de solidificação para o 

alinhamento de grão, o qual surge imediatamente para intensidades de corrente baixas, 50mA. Para 

I>100mA, o efeito do aumento da intensidade da corrente no alinhamento de grão é praticamente 

constante. 
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Figura 4.16. – Largura a meia altura (FWHM) em função de I, para as fibras crescidas por LFZ 
(I0) e EALFZ (I50, I100, I150 e I200) e sujeitas ao tratamento térmico T1. 

 

Da analogia entre a evolução da textura com a intensidade de corrente nas fibras crescidas 

e recozidas, salienta-se como alteração mais significativa o aumento do valor de FWHM quando as 

fibras crescidas pela técnica de LFZ convencional são sujeitas a tratamento térmico. Este resultado 

aponta para uma perda de textura durante o tratamento térmico que pode ser atribuído à 

cristalização de novos cristais 2212, resultantes da reacção de estado sólido entre os cristais 2201 e 

os cupratos sem Bi, por difusão de iões de Ca e Cu [COS99]. A orientação destes novos cristais 

2212 é menor quando comparada com os cristais 2212 que solidificam a partir do fundido, 

conduzindo a uma diminuição do grau de textura. A presença de cristais da fase 2212 com 

orientações distintas foi detectada por Chow e colaboradores no estudo efectuado sobre o efeito do 

recozimento na microestrutura e natureza das fases em fibras de composição nominal 2212 

[CHO91]. Neste trabalho foram identificados cristais 2212 crescidos directamente do fundido com 
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textura (200) e cristais 2212 formados durante o tratamento térmico por reacção de estado sólido a 

partir de cristais da fase 2201 com textura (220) [CHO91]. Por outro lado, é importante salientar 

que nas fibras crescidas por EALFZ a textura obtida durante a solidificação na presença de corrente 

persiste após tratamento térmico. Este comportamento deve-se essencialmente à menor quantidade 

de cristais 2201 e de líquido residual presentes nas fibras crescidas pela técnica de EALFZ, em 

comparação com as crescidas por LFZ. 

Enquanto que a natureza das fases presentes nas fibras crescidas por EALFZ é semelhante, 

a composição das fases que compõem a matriz varia, Tabela 4.1. A fase com estequiometria 

próxima de 2212 é caracterizada por excesso de Bismuto (Bi>2) e défice da solução-sólida de 

cálcio e estrôncio ((Sr,Ca)<3), aproximadamente 2.72 para I50-I100 e 2.50 para I150- I200. A 

outra fase que compõe a matriz, a fase 2201, surge com substituição parcial de Ca por Sr em todo o 

conjunto, sendo a fibra I100 aquela que se aproxima mais de 2201 (Bi2.36(Sr,Ca)1.96CuOy). 

Durante o tratamento térmico, as reacções que regem as transformações nas fibras 

processadas com campo eléctrico aplicado (I50, I100 e I150), são equivalentes às da fibra I200, 

descritas no capítulo 3. Consequentemente, à semelhança do que ocorre nas fibras crescidas, 

também após tratamento térmico a natureza das fases é a mesma, diferindo na estequiometria e na 

quantidade relativa de cada uma (Tabela 4.1.). Com o aumento da intensidade da corrente que flui 

na interface S/L observa-se um aumento no número de cristais 2223 que cresce perpendicularmente 

aos cristais supercondutores 2212 que constituem a matriz.  

As ligações débeis entre os grãos supercondutores e o fraco alinhamento dos grãos 

condicionam fortemente a densidade de corrente crítica nos SATC de estrutura granular [PRE98]. 

No presente trabalho, a aplicação de corrente eléctrica permitiu efectivamente uma optimização do 

alinhamento de grão pelo que seria expectável obter uma melhoria nas propriedades de transporte 

das fibras. No entanto, apenas ocorreu um aumento moderado de JCT com a intensidade da corrente 

até 150mA, diminuindo depois na fibra I200. A diminuição de JCT para uma intensidade de corrente 

de 200mA está directamente relacionada com o número de cristais transversais 2223 que intercepta 

o transporte de corrente ao longo do eixo da fibra, Figura 3.10. 

A coerência da rede cristalina dos cristais da fase 2212 maioritária que compõe a matriz 

supercondutora foi avaliada com base em dois parâmetros: o tamanho médio dos domínios 

cristalinos (tC) ao longo da direcção de crescimento da fibra e a deformação na rede (ε). Estes 

parâmetros foram determinados a partir dos difractogramas de DRX usando o programa Scherrer 

Calculator [ARA89], a metodologia utilizada foi descrita no capítulo 2. A Figura 4.17. apresenta a 

evolução destes parâmetros em função da intensidade da corrente aplicada durante a solidificação. 

Intensidades de corrente baixas, inferiores a 100mA, aumentam a coerência da rede cristalina da 

fase 2212 nas fibras recozidas, pois originam domínios cristalinos de dimensão superior e uma 
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menor distorção na rede. Um dos factores que contribui para este resultado é a presença de líquido 

residual nas fibras crescidas, que desaparece durante o tratamento térmico deixando o espaço por 

ele preenchido vazio, permitindo deste modo uma relaxação da rede e consequentemente menor 

deformação. As fibras crescidas com maior intensidade de corrente apresentando menor quantidade 

de líquido residual tem mais tendência a apresentar cristais sob deformação. Por outro lado o 

desenvolvimento de cristais 2223 nas fibras crescidas com intensidades de corrente iguais e 

superiores a 150mA, também contribui para uma diminuição da coerência da matriz devido à 

difusão dos iões na rede 2212 para formar os cristais 2223 e à deformação gerada pela diferença 

dos parâmetros na rede cristalina das duas fases, a qual é bem visível na Figura 4.17. 
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Figura 4.17. - Tamanho médio dos domínios cristalinos (tC) e da deformação na rede (ε) da fase 
2212 nas fibras recozidas. 
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4.4. Conclusões 
  

O processo de EALFZ de fibras supercondutoras de BSCCO de composição 2:2:2:4 induz 

modificações na morfologia e propriedades de transporte que variam com a intensidade de corrente 

que flui através da interface S/L. Os resultados mostraram que é possível aumentar o grau de 

textura, mesmo com a aplicação de correntes eléctricas baixas (I=50mA). Para além disso, o 

alinhamento de grão conseguido com a aplicação da corrente durante a solidificação persiste após 

tratamento térmico das amostras, o que não acontece nas fibras crescidas por LFZ em que se 

observa uma atenuação significativa do grau de textura dos cristais supercondutores. Intensidades 

de corrente inferiores a 200mA conduzem a um aumento do comprimento das dendrites de cuprato 

sem Bi aumenta enquanto a sua espessura (e) e distância entre elas (λ*) diminuem. Estas 

características resultam da intensificação do fluxo iónico longitudinal promovido pela intensidade 

da corrente. Este refinamento da estrutura das fibras EALFZ permite um acentuado grau de 

transformação durante o tratamento térmico. Como consequência, as propriedades supercondutoras 

são ligeiramente superiores às obtidas pelo processo de LFZ convencional, nomeadamente ρ300K, 

JCT e a fSC. Quando a intensidade da corrente sobe para 200mA, a microestrutura da fibra é 

caracterizada por cristais ainda mais finos, o que acelera a cinética da reacção e promove a 

formação da fase 2223 durante o tratamento térmico. Contudo estes cristais desenvolvem-se na 

direcção perpendicular ao eixo da fibra e portanto na direcção transversa ao transporte da corrente. 

Assim, os cristais 2223, para além de terem um plano favorável ao transporte de corrente, o 

plano a-b, na direcção radial, actuam como obstáculos ao fluxo de corrente uma vez que 

atravessam os cristais 2212 da matriz supercondutora. Simultaneamente desenvolvem-se tensões na 

rede da fase maioritária 2212, o que também interfere com a capacidade destes cristais 

transportarem as supercorrentes. Todo este conjunto de resultados leva a que entre as fibras 

crescidas com diferentes intensidades de corrente se destaca a fibra crescida com 150mA, com um 

valor de JCT=310 A/cm2 ligeiramente superior às restantes. Este resultado deve-se à conjugação de 

vários factores, dos quais se destacam: 

i) o acentuado grau de textura, mesmo após tratamento térmico; 

ii) uma matriz 2212 mais homogénea após tratamento térmico, reflectida por um 

menor teor de Bi e de solução sólida (Sr,Ca); 

iii) um ganho de massa relativa de 1.23% durante o tratamento térmico superior às 

restantes fibras e que se traduz numa maior quantidade de oxigénio na estrutura; 

iv) e à ausência de cristais 2223 na direcção perpendicular ao eixo da fibra. 
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Capítulo 5 

Efeito da velocidade de crescimento e da intensidade da 
corrente eléctrica 

 

 

5.1. Introdução  
 

Nos processos de solidificação direccional, os parâmetros considerados fundamentais no 

crescimento são: o gradiente térmico no líquido na interface de solidificação (G), a taxa de 

crescimento (R) e a extensão e distribuição da convecção [FLE74]. O parâmetro principal que 

determina a morfologia de solidificação é a razão G/R, em conjunto com as propriedades do 

material, para condições de convecção constantes. A relação entre os parâmetros de crescimento 

(G/R) e as propriedades do material é descrita pela expressão que estabelece a condição de 

interface de crescimento planar: 

 

( )
L

SLL

D
CCm

R
G ∗∗ −

≡  
(5.1.1.)

 

onde DL é o coeficiente de difusão no líquido, a constante de proporcionalidade, mL, corresponde ao 

declive da linha liquidus e ∗
LC e ∗

SC  as composições das fases líquida e sólida na interface de 

solidificação, respectivamente[FLE74,CIM90]. 

Estudos anteriores deram a conhecer a importância da influência dos parâmetros de 

processamento da técnica de fusão de zona com laser, em particular da velocidade de crescimento 

(R), na microestrutura de fibras BSCCO e nas suas propriedades de transporte 

[CIM90,ANG97,FUE95,GAZ89]. A fase de solidificação primária depende do valor de G/R. Para 

valores de G/R superiores a 3×10-11Ksm-2 a fase de solidificação primária é o cuprato (Sr1-

xCax)CuO2, enquanto que valores inferiores de G/R conduzem à cristalização do cuprato (Sr1-

xCax)14Cu24O41 [CIM90]. Se G for considerado constante, é a velocidade de crescimento R que 
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condiciona a natureza das fases que se formam a partir do fundido. Considerando também a 

velocidade de crescimento como a variável do processo, Gazit e colaboradores estudaram a sua 

influência na estrutura de fibras com composição nominal 2212 [GAZ89]. Para este estudo, foram 

crescidas fibras pela técnica de Laser-Heated Pedestal Growth (LHPG), uma miniatura da LFZ, 

tendo utilizado taxas de crescimento no intervalo 2.5mm/h a 40mm/h. Foi obtida uma 

microestrutura monofásica em fibras processadas com velocidades de 10mm/h e polifásica para 

velocidades duas vezes superiores. Este facto aponta para um valor limite da taxa de solidificação 

de fibras monofásicas entre 10 a 20mm/h para uma composição nominal 2212 [GAZ89]. Algumas 

das fases não supercondutoras alinhadas com o eixo da fibra, em materiais crescidos com R 

elevado, são transformadas em supercondutoras após tratamento [BRE90].  

 A relação entre as propriedades de transporte e a taxa de crescimento, no intervalo de 5 a 

70 mm/h, para a composição 2212 mostrou que taxas de crescimento intermédias, de 15mm/h a 

30mm/h, conduzem às maiores densidades de corrente crítica de transporte (JCT=5500A/cm2) 

[ANG98].  

 Na composição 2224, o estudo do desenvolvimento de fases a partir da região fundida foi 

estudado numa gama de velocidades de crescimento mais extensa, 4mm/h a 218 mm/h. Em toda 

esta gama de velocidade, a fase de solidificação primária é sempre o cuprato 1/1, ao contrário da 

cristalização das fases supercondutoras que evolui da seguinte forma com o aumento da velocidade 

de crescimento: ‘2212’→’4413’ (2212/2201)→‘2201’ [COS03]. 

Como se viu, a adição de uma corrente eléctrica d.c. ao processo de solidificação do 

sistema BSCCO (EALFZ) promove alterações significativas na natureza e na morfologia para além 

de intensificar o alinhamento de grão. Nestas condições de processamento, a primeira fase a 

solidificar a partir do fundido é o cuprato (Sr1-xCax)14Cu24O41 (14/24) que toma o lugar do cuprato 

(Sr1-xCax)CuO2 (1/1) formado nas fibras crescidas pela técnica convencional de FZL. O efeito da 

corrente eléctrica de promover a solidificação das fases de equilíbrio, é análogo ao descrito por 

Cima quando a velocidade de crescimento diminui [CIM90].  

Face a estes resultados, parece interessante explorar os efeitos impostos pela aplicação da 

corrente eléctrica conjugada com o aumento da velocidade. A possibilidade de aumentar a taxa de 

crescimento mantendo a performance das fibras tem sido um dos objectivos perseguidos no campo 

das aplicações desde a descoberta desta nova classe de materiais supercondutores. Este autor 

mostrou que para velocidades superiores a 8mm/h a fase de cristalização primária é o cuprato 1/1, 

enquanto que para velocidades inferiores se forma o cuprato 14/24. Também verificou que a fase 

supercondutora dominante é a 2212 a baixa velocidade e a 2201 a velocidade elevada [CIM90]. 

A influência da taxa de crescimento na microestrutura e nas propriedades de transporte foi 

estudada em três conjuntos de fibras de composição nominal 2:2:2:4 (C3): dois crescidos por 
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EALFZ, C3I50Rx e C3I200Rx com intensidades de corrente de 50mA e 200mA, respectivamente, 

sendo o terceiro desenvolvido pela técnica convencional de LFZ, C3I0Rx. As taxas de crescimento 

utilizadas foram: 15, 50, 75, 100, 150 e 300 mm/h. A razão entre a velocidade de crescimento (R) e 

de alimentação (Vi), 5.1/ =iVR , foi mantida constante em todas as experiências. A microestrutura 

e a natureza das fases presentes nas fibras crescidas e recozidas, as propriedades de transporte 

caracterizadas pela densidade de corrente crítica a 77K (JCT) e os coeficientes de distribuição 

efectivos (k), são relacionados com o objectivo de compreender quais os parâmetros de 

processamento determinantes da optimização das propriedades de transporte das fibras. 

 

 

5.2. Desenvolvimento microestrutural e propriedades supercondutoras 
 

5.2.1. Microestrutura e natureza das fases 
 

As diferentes condições de solidificação geradas pelo conjunto, velocidade de tiragem (R) e 

intensidade de corrente eléctrica (I), conduziram à solidificação de diferentes fases e 

microestruturas das fibras. A primeira consequência do aumento da velocidade é a diminuição do 

alinhamento de grão relativamente à direcção de crescimento, como é ilustrada pelas 

fotomicrografias de SEM das fibras C3I200Rx, Figura 5.1. O aumento da distância entre os cristais 

de cuprato sem Bi (fase escura e alongada) e a redução do seu comprimento são observados quando 

a velocidade de crescimento aumenta de 15 para 50mm/h. Mais ainda, o efeito do aumento da 

velocidade de crescimento na redução da orientação deste cuprato relativamente à direcção de 

crescimento da fibra torna-se mais acentuado para velocidades superiores a 100mm/h. 

 Para velocidades superiores a 50mm/h, o número de grãos CaO tende a aumentar 

proporcionalmente a R. Independentemente da intensidade da corrente eléctrica aplicada durante a 

solidificação, as fibras crescidas com velocidades elevadas exibem um elevado número de grãos de 

CaO. Nas fotomicrografias de SEM da fibra C3I200R300, Figura 5.2.a) é visível a presença de 

grãos de CaO dispersos por toda a fibra. Uma visualização da barra de alimentação, 

fotomicrografia da Figura 5.2.b), permite afirmar numa primeira instância que os grãos de CaO são 

provenientes da barra de alimentação. 
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Figura 5.1. – Fotomicrografias de SEM das fibras crescidas por EALFZ com 200mA de corrente 
eléctrica com diferentes velocidades de tiragem (R). 
 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.2. – Fotomicrografias de SEM: a) Fibra C3I200R300; b) da barra de alimentação de 
composição C3, processada pelo método de fusão. 
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A natureza das fases cristalizadas na região interdendrítica, discriminada na Tabela 5.1, 

permite dividir as fibras BSCCO de composição C3, crescidas sob diferentes velocidades de 

crescimento e intensidades de corrente. O primeiro grupo corresponde às fibras processadas a 

15mm/h, a velocidade de crescimento mais baixa, nas quais as fases com estequiometria próxima 

de 2212, 2201, CuO e líquido residual constituem o espaço interdendrítico. Neste primeiro grupo 

os cupratos representativos são 1/1 na fibra C3I0R15, 1/1+14/24 na fibra C3I50R15 e 14/24 na 

fibra C3I200R15. O terceiro grupo, corresponde à gama das velocidades de crescimento elevadas, 

R=150 e 300mm/h, onde no espaço entre as dendrites de composição 1/1 predomina o líquido 

residual e cristais de composição próxima de 2201 com substituição parcial de Ca por Sr e ainda 

grãos de óxido de cobre e óxido de cálcio, Figura 5.2.a). As fibras crescidas na gama de 

velocidades intermédias delimitada por 50mm/h e 100mm/h compõem o segundo grupo, no qual o 

líquido residual em conjunto com os intercrescimentos 2212/2201 preenchem o espaço 

interdendrítico. Neste grupo, existem fibras com características que as posicionam na fronteira 

entre grupos, são elas: a fibra C3I200R50 que apresenta uma matriz interdendrítica semelhante à 

das fibras crescidas com R=15mm/h, 2212+2201, e as fibras C3I0R75 e C3I50R100 cuja natureza 

das fases é idêntica à das fibras que compõe o terceiro grupo (fibras crescidas com R elevado). 

 

Tabela 5.1. – Fases presentes nas fibras crescidas por EALFZ (C3I50Rx e C3I200Rx) e LFZ 
convencional (C3I0Rx), com diferentes velocidades de tiragem (R). 

 R (mm/h) C3I0 C3I50 C3I200 

I 15 
2212+2201 

CuO + 1/1 

2212+2201 

CuO + 1/1+14/24 

2212+2201 

CuO +14/24 

 50 
2212/2201 

CuO + 1/1+CaO 

2212/2201 

CuO + 1/1+14/24+CaO 

2212+2201 

CuO + 1/1+14/24+CaO 

II 75 
2201/2212 

CuO + 1/1+CaO 

2201/2212 

CuO + 1/1+CaO 

2212/2201 

CuO + 1/1+14/24+CaO 

 100 
2212/2201 

CuO + 1/1+CaO 

2201 

CuO + 1/1+CaO 

2212/2201 

CuO + 1/1+14/24+CaO 

III 150 
2201 

CuO + 1/1+CaO 

2201 

CuO + 1/1+CaO 

2201 

CuO + 1/1+14/24+CaO 

 300 
2201 

CuO + 1/1+CaO 

2201 

CuO + 1/1+CaO 

2201 

CuO + 1/1+CaO 

 

A sequência de cristalização dos cristais no espaço interdendrítico, com o aumento da 

velocidade de crescimento, 2212+2201→2212/2201→2201, é retardada pelo aumento da 

intensidade da corrente eléctrica aplicada durante a solidificação. Relativamente à natureza das 

dendrites também se observa uma dependência com a intensidade da corrente eléctrica. No grupo 
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das fibras C3I200Rx, foi registada a seguinte evolução: 14/24→14/24+1/1→1/1, surgindo a 

primeira alteração na fibra C3I200R50 e a segunda para velocidades de crescimento seis vezes 

superiores, R=300mm/h. Em contrapartida, as fibras crescidas com 50mA apresentam em exclusivo 

a fase 1/1 como cuprato de cristalização primária logo aos 75mm/h. Acresce dizer que esta fase é a 

primeira a cristalizar nas fibras crescidas sem corrente aos 15mm/h. 

A diminuição do grau de alinhamento das dendrites de cuprato sem Bi (fase escura na 

Figura 5.3.) relativamente ao eixo de crescimento da fibra, observada com o aumento de R em 

fibras crescidas pelo processo convencional, é análoga à documentada em trabalhos anteriores de 

E. Martínez [MAR00,MAR97]. O estudo realizado no presente trabalho mostra que a aplicação de 

uma corrente eléctrica contínua na interface S/L, pode desempenhar uma função importante 

durante a solidificação no alinhamento destes cristais. De facto, verifica-se uma orientação mais 

acentuada com a aplicação da corrente eléctrica. Esta afirmação é suportada pelas fotomicrografias 

de SEM da Figura 5.3., onde para uma velocidade de crescimento de 75mm/h, o alinhamento das 

dendrites (14/24 e 1/1) da fibra crescida com 200mA (C3I200R75) se destaca entre as restantes, 

Figura 5.3.I200). Ainda na Figura 5.3. as micrografias de maior ampliação, permitem também 

observar o aumento do alinhamento dos cristais que constituem a matriz em relação à direcção de 

crescimento da fibra assinalada pela seta. Estas imagens permitem ainda avaliar o efeito da 

aplicação da corrente eléctrica na quantidade de líquido residual, a qual diminuiu com o aumento 

da intensidade da corrente eléctrica. 
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Figura 5.3. – Fotomicrografias de SEM das fibras crescidas com 75mm/h com diferentes 
intensidades de corrente eléctrica (0,50 e 200mA). A seta central indica o sentido de crescimento 
da fibra.  

 

Tendo por objectivo avaliar o efeito da intensidade de corrente no grau de textura 

seleccionaram-se as fibras crescidas com 75mm/h. A Figura 5.4., mostra as figuras de pólos do 

plano (006) dos cristais da fase 2201 que corresponde a um ângulo θ2 ≅ 21.85º. Verifica-se uma 

intensificação da reflexão em torno de φ=0 quando a intensidade na corrente eléctrica, que passa na 

interface S/L, aumenta de 0 para 200mA. Ao longo da direcção perpendicular ao eixo da fibra 

(ϕ=+90º e ϕ=-90º), mais especificamente no intervalo 45º<φ<90º e no seu simétrico surge uma 

reflexão menos intensa do plano (006). 

15 µm 300µm 

I50 

I0 

I200 
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a) b)

c) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. – Figuras de pólos para a reflexão do plano (006) da fase 2201 nas fibras C3I0R75 (a), 
C3I50R75 (b) e C3I200R75 (c). 

 

Na Figura 5.5, é representado graficamente o valor normalizado da intensidade da reflexão 

ao longo da secção vertical das figuras de pólos, ϕ=-85º e +85º, para as fibras C3I0R75, C3I50R75 

e C3I200R75. Esta representação permite uma melhor apreciação do efeito da intensidade da 

corrente eléctrica no alinhamento dos cristais da fase supercondutora 2201. A curva associada à 

fibra C3I0R75, apresenta duas bandas (picos) de intensidade próxima, uma centrada em 00=φ  e a 

outra em 070≅φ . De acordo com a intensidade, conclui-se que temos aproximadamente a mesma 

quantidade de cristais da fase 2201, em cada uma das orientações. Contudo, a banda centrada em 
070≅φ é muito larga, apontando para a existência de cristais com direcções de crescimento que 

fazem um ângulo de 40º até 90º relativamente ao eixo de crescimento da fibra. 

Nas fibras crescidas a 75mm/h por EALFZ com 50 e 200mA, o pico com intensidade 

máxima é registado em torno de 05 ±=φ , indicando que a maioria dos cristais 2201 existentes 

apresenta uma inclinação de 05 ± relativamente ao eixo da fibra. Analogamente ao caso I0, 

observa-se também uma segunda banda centrada em φ ≈70º, mas de menor intensidade. 
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Figura 5.5. – Intensidade de reflexão do plano (006) da fase 2201 para ϕ=-90º e ϕ=+90º em função 
de φ, para as fibras crescidas com R=75mmh-1 por LFZ (C3I0) e EALFZ (C3I50 e C3I200). 

 

A fase 2201 foi a seleccionada para a análise do grau de textura uma vez que é a fase 

supercondutora comum a todas as fibras crescidas nestas condições. As composições médias 

encontradas a partir da análise química (EDS) foram: Bi1.96(Sr,Ca)1.50CuOy (C3I0R75) 

Bi1.55(Sr,Ca)1.27CuOy (C3I50R75)  e Bi1.42(Sr,Ca)1.15CuOy (C3I200R75), as quais foram indexadas 

pela ficha do International Center from Diffraction Data (ISDD) [Ficha 00-046-0041] associada à 

fase com composição Bi11-xSr9+xCu5Oy. O intervalo de solubilidade da fase Bi11-xSr9+xCu5Oy, pode 

ser expresso entre 0≤ x ≤4 e para x=0 a fase não é supercondutora [SAG89]. A razão Bi/(Sr,Ca) 

situa-se entre 1.22 e 0.5, vendo-se que das composições médias acima apresentadas apenas a 

relativa à fibra C3I50R75 está incluída neste intervalo. 

O tratamento térmico, cujo objectivo é a formação das fases supercondutoras de alta 

temperatura e a diminuição das fases secundárias, foi realizado a 860ºC em atmosfera de ar durante 

24h seguido de mais 24h a 800ºC. A natureza das fases presentes nas fibras recozidas é apresentada 

na Tabela 5.2., na qual é evidente a ausência da fase 2201 e dos grãos de CaO, ambos presentes nas 

fibras após o crescimento. É surpreendente o grau de transformação que tem lugar durante o 

tratamento térmico nas fibras crescidas com R elevado (150 e 300mm/h), e que se deve 

essencialmente à natureza metaestável das fases solidificadas nas fibras crescidas, Figura 5.6. O 

oposto é observado nas fibras crescidas a velocidades baixas, R=15mm/h, onde o grau de reacção é 
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significativamente menor, existindo ainda uma quantidade de dendrites da fase de cristalização 

primária que não reagiram. A presença de cristais da fase de alta temperatura do sistema BSCCO, a 

fase 2223, transversais à direcção de crescimento só é observada nas fibras crescidas à menor 

velocidade quando é aplicada corrente eléctrica, C3I50R15 e C3I200R15, sendo mais perceptível 

nas últimas. Nas fibras crescidas a velocidades superiores, a fase 2223 aparece apenas na forma de 

intercrescimento associada à fase 2212.  

 

 

Figura 5.6. – Fibra crescida a 300mm/h por EALFZ com 200mA antes e após tratamento térmico.  
 

 
Tabela 5.2. – Fases presentes nas fibras crescidas por EALFZ (C3I50Rx e C3I200Rx) e LFZ 
convencional (C3I0Rx), com diferentes velocidades de crescimento (R), após tratamento térmico. 

 R (mm/h) C3I0T C3I50T C3I200T 

I 15 
2212 

CuO + 2/1+14/24 

2212+2223 

CuO+14/24 

2212+2223 

CuO +14/24 

 50 
2212 

CuO + 2/1* 

2212 

CuO + 1/1 

2212/2223 

CuO +14/24+ 2/1* 

II 75 
2212/2223 

CuO+ 1/1 +2/1* 

2212/2223 

CuO + 1/1+2/1 

2212/2223 

CuO +14/24+2/1* 

 100 
2223/2212 

CuO + 1/1+2/1 

2212/2223 

CuO + 1/1+ 2/1* 

2212/2223 

CuO +14/24+ 2/1* 

III 150 
2212 

CuO + 2/1+1/1 

2212 

CuO + 2/1+2/1* 

2212 

CuO + 1/1+2/1* 

 300 
2212 

CuO + 2/1+2/1* 

2212 

CuO +2/1+2/1* 

2212 

CuO + 1/1+2/1* 

 

A análise química (EDS) efectuada nas fibras recozidas revela a existência das seguintes 

fases, independentemente da velocidade de crescimento, Figura 5.7.: i) dois tipos de grãos de 

cobre, um de forma cúbica (já presente antes do tratamento térmico) e outro de forma irregular 

30 µm 
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resultante da reacção entre a matriz e a dendrite; ii) a fase 2212 como fase supercondutora 

predominante, à excepção da fibra C3I0R100, onde composição aponta para intercrescimentos 

2223/2212 com uma percentagem superior da fase de alta temperatura, de acordo com a transição a 

100K na curva ρ(T) da Figura 5.9; iii) o cuprato (Sr,Ca)2CuO3, assinalado na Tabela 5.2. como 

2/1* resultante da reacção dos grãos de CaO  com a matriz circundante. 

A Figura 5.7. mostra o aspecto geral das fibras, crescidas com velocidade intermédia de 

75mm/h sob aplicação de três intensidades corrente eléctrica 0, 50 e 200 mA após tratamento 

térmico. Deste grupo destaca-se a microestrutura da fibra crescida com maior intensidade de 

corrente eléctrica C3I200R75 (Figura 5.7.c)), onde se vê que o grau de reacção, durante o 

tratamento térmico, entre as fases de cristalização primária 14/24 e a matriz envolvente não foi 

completo. De facto, é evidente um atraso na reacção, comparativamente ao observado nas fibras de 

0 e 50mA. Esta evidência é explicada pela natureza química da fase de cristalização primária, o 

cuprato 1/1 nas fibras crescidas a 0 e 50mA e 14/24 na fibra de 200mA. A natureza metaestável do 

cuprato 1/1 favorece o grau de reacção durante o tratamento térmico em oposição à natureza mais 

estável do cuprato 14/24. 

  

 
Figura 5.7. – Fotomicrografias de SEM das fibras crescidas com R=75mm/h após tratamento 
térmico a 860ºC/24h mais 800ºC/24h: (a) C3I0, (b) C3I50 e (c) C3I200. 
 

 

Coeficientes de distribuição efectivos 

 

A divisão dos elementos entre o sólido e o líquido num processo de fusão de zona é 

quantificada pelo coeficiente de distribuição efectivo dos catiões metálicos, ki. Recorrendo à 

expressão (3.1.1.) 
L

S
i C

C
k = , determinaram-se os coeficientes de distribuição efectivos dos quatro 

catiões metálicos (kBi, kSr, kCa, kCu), presentes nas fibras. Na Figura 5.8. apresentam-se os valores de 

150 µm 

CaO

CuO CuO

CuO 

CaO

a) b) c)
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ki em função da velocidade de crescimento R, para os três grupos de fibras: C3I0Rx, C3I50Rx e 

C3I200Rx. Os resultados obtidos mostram que, efectivamente, a segregação na interface de 

solidificação, medida pelos valores dos coeficientes de distribuição, é função das condições de 

arrefecimento na interface, em particular da velocidade de crescimento imposta. Para além disso, a 

Figura 5.8. também mostra que a aplicação de uma corrente eléctrica durante o crescimento 

também afecta o grau de segregação que se observa na solidificação. 
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Figura 5.8. – Coeficiente de distribuição efectivo, k, em função da velocidade de crescimento, para 
as fibras crescidas por LFZ (C3I0Rx) e por EALFZ (C3I50Rx e C3I200Rx). 

 

De um modo geral, observa-se uma certa tendência para os coeficientes de distribuição 

efectivos de todos os elementos tenderem para a unidade com o aumento da velocidade de 

crescimento. A excepção a este comportamento é observada no kCa da fibra C3I200R300 e é devida 

aos grãos de CaO que aparecem na fibra (Figura 5.2.), provenientes da barra de alimentação. Os 

resultados mostram também que há uma certa monotonia no valor de kSr para todas as condições de 
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crescimento (kSr~1). Nas fibras crescidas sem corrente os elementos mais afectados pela velocidade 

de crescimento são o Bi e o Ca. Quando a corrente eléctrica é aplicada durante a solidificação o ião 

Cu passa também a ser afectado. O coeficiente de distribuição efectivo do cálcio, kCa, apresenta o 

valor mais elevado na gama das velocidades intermédias (R=50, 75 e 100 mm/h). Este 

comportamento é oposto ao observado para kCu.  

 

 

5.2.2. Propriedades Supercondutoras 
 

Nas Figuras 5.9-11., apresentam-se os resultados experimentais do estudo da variação da 

resistividade eléctrica em função da temperatura em fibras processadas sob diferentes condições 

C3I0Rx, C3I50Rx e C3I200Rx. Em todas as fibras observa-se um comportamento metálico, até à 

temperatura de transição para o estado supercondutor.  
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Figura 5.9. – Resistividade em função da temperatura para o grupo de fibras C3I0Rx recozidas a 
860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC. 

 

As duas transições observadas no intervalo de temperatura 80K<T<120K permitem 

confirmar a presença das fases 2212 e 2223. Os valores da temperatura de transição crítica, TC, e da 

resistividade à temperatura ambiente, ρ300Κ, também extraídos das curvas ρ(T) encontram-se 

indicados nas Tabelas 5.4.-6. A expressão linear ( ) omTT ρρ += , ajusta aproximadamente todos 

os dados experimentais no intervalo de temperaturas 120-300K. Os valores de m situam-se entre 
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2.19µΩcmK-1 (C3I200R150) e 3.14µΩcmK-1 (C3I0R150) enquanto a distribuição nos valores de ρ0 

é decididamente superior situando-se entre 347.4µΩcm (C3I200R15) e 41.5µΩcm (C3I0R50), 

Tabelas 5.1-3.  

No grupo das fibras processadas por LFZ convencional, o grupo C3I0Rx, de entre a 

uniformidade nos valores de TC0 (em torno 87K) surge um valor de TC0 de 100K na curva ρ(T) 

correspondente à fibra C3I0R100, Figura 5.9. Este comportamento surpreendente será objecto de 

estudo detalhado mais adiante. Ainda neste grupo, a resistividade à temperatura ambiente, ρ300Κ, 

situa-se no intervalo 0.69-1.05mΩcm, correspondendo o limite inferior à fibra C3I0R50 e o 

superior à fibra C3I0R150. Para além do menor valor de ρ300Κ a fibra C3I0R50 apresenta ainda o 

menor valor de ρ0Κ (41.5 µΩcm). 

As fibras crescidas por EALFZ com aplicação de uma corrente eléctrica de 50mA, após 

tratamento térmico não apresentam uma variação significativa dos valores de TC0 face à velocidade 

de processamento. Este conjunto de fibras processadas com a menor intensidade de corrente exibe 

os intervalos mais estreitos de ρ0K e ρ300K. Os menores valores de ρ0K (65.20µΩ.cm) e ρ300K 

(1.01mΩ.cm) estão associados à fibra C3I50R100, enquanto os mais elevados surgem para as 

fibras C3I50R15 (153.30µΩ.cm) e C3I50R300 (1.01mΩ.cm). 
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Figura 5.10. – Resistividade em função da temperatura para o grupo de fibras C3I50Rx recozidas a 
860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC. 
 
 Quando a intensidade da corrente eléctrica aplicada durante o processamento aumenta para 

200mA, a temperatura crítica TC0 das fibras recozidas do grupo C3I200Rx situa-se no intervalo 85-

88K. O valor da resistividade residual (ρ0K) diminui com o aumento da velocidade de crescimento 
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no intervalo 15 a 100 mm/h, e aumenta entre 100 e 300mm/h. No comportamento a temperaturas 

superiores, observa-se que o maior valor de ρ300K corresponde à fibra C3I200R15 (1.25mΩ.cm) e o 

menor à fibra C3I200R150 (0.72mΩ.cm). 
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Figura 5.11. – Resistividade em função da temperatura para o grupo de fibras C3I200Rx recozidas 
a 860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC. 
 

Nestes três conjuntos de amostras foi ainda realizado o estudo da diferença de potencial em 

função da corrente V(I) à temperatura de 77K. Tendo em conta os factores geométricos das 

amostras (diâmetro e distância entre pontos de contactos internos), os resultados experimentais de 

V(I) são apresentados na forma de campo eléctrico em função da densidade de corrente E(J), nas  

Figuras 5.12, 5.13 e 5.14., respectivamente para I=0, 50 e 200mA.  Os valores da densidade de 

corrente crítica de transporte, JCT, considerando o critério de 1µV/cm, encontram-se nas Tabelas 

5.4. (C3I0Rx), 5.5. (C3I50Rx) e 5.6. (C3I200Rx). De um modo geral, as curvas E(J) são descritas 

por uma expressão do tipo: ( ) ( )00 /exp JJEJE = , onde a constante E0 é da ordem dos µV/cm e 

inversamente proporcional ao valor de JCT; enquanto J0 se insere no intervalo 10.7 a 350.4A/cm2 e 

apresenta a mesma evolução com R que JCT. 

Dos três conjuntos de fibras os valores extremos de JCT estão associados às amostras 

processadas com a maior intensidade corrente durante a solidificação, I=200mA (Figura 5.12.) - 

C3I200Rx. O valor mais elevado de JCT =2240A/cm2 corresponde à fibra crescida com a 

velocidade intermédia de 75mm/h e o mais baixo JCT =230A/cm2 à fibra processada com 

R=300mm/h. 
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Figura 5.12. – Comportamento do campo eléctrico em função da densidade de corrente para o 
grupo de fibras C3I0Rx recozidas a 860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC. 
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Figura 5.13. – Comportamento do campo eléctrico em função da densidade de corrente para o 
grupo de fibras C3I50Rx recozidas a 860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC. 
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Figura 5.14. – Comportamento do campo eléctrico em função da densidade de corrente para o 
grupo de fibras C3I200Rx recozidas a 860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC. 
 

Para as fibras processadas sem a aplicação de corrente eléctrica, isto é, pela técnica de LFZ 

convencional, quando a velocidade de processamento aumenta de 15 para 50mm/h observa-se uma 

melhoria nas propriedades de transporte, a densidade de corrente crítica a 77K aumenta de 240 para 

1600A/cm2. Contudo, para velocidades de crescimento superiores a 50mm/h a qualidade das fibras 

degrada-se e JCT diminui, como se verifica na Figura 5.15.  

Nos dois conjuntos de fibras sob a presença de corrente eléctrica, C3I50Rx e C3I200Rx, as 

melhores propriedades de transporte surgem associadas às fibras crescidas com 75mm/h, ou seja, 

para C3I50R75 (1200A/cm2) e C3I200R75 (2240A/cm2). A Figura 5.15. evidencia este máximo na 

relação entre a velocidade de crescimento (R) e o valor de JCT a 77K. 
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Figura 5.15. – Evolução da densidade de corrente crítica de transporte JCT a 77K em função da 
velocidade de crescimento R, para os grupo três grupos de fibras: C3I0Rx, C3I50Rx e C3I200Rx. 
 

 

Tabela 5.3. – Valores de algumas propriedades físicas das fibras C3I0Rx, processadas com 
diferentes velocidades de crescimento (R) por LFZ, após tratamento térmico. O valor de JCT foi 
obtido a 77K. 

C3Rx R15 R50 R75 R100 R150 R300 

TC0(K) 88 87 87 100 87 86 

∆T(K) 4.6 4.3 4.0 2.9 4.4 3.8 

ρ300K(mΩ.cm) 1.01 0.69 0.93 0.88 1.05 1.03 

ρ0K(µΩ.cm) 203.0 41.5 92.4 74.0 116.5 128.1 

m(µΩ.cm.K-1) 2.74 2.18 2.84 2.78 3.14 3.04 

JCT(A.cm-2) 275 1600 600 785 40 20 

E0 (µV/cm) 3.5 0.9 6.9 10.8 207.1 269.5 

J0 (A/cm2) 48.42 226.85 121.32 170.34 21.97 17.90 
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Tabela 5.4. – Valores de algumas propriedades físicas C3I50Rx, processadas com diferentes 
velocidades de tiragem (R) por EALFZ, após tratamento térmico. O valor de JCT foi obtido a 77K. 

C3I50Rx R15 R50 R75 R100 R150 R300 

TC0(K) 85 88 87 86 88 87 

∆T(K) 1.7 4.4 4.2 6.2 0.9 4.8 

ρ300K(mΩ.cm) 0.77 0.87 0.81 0.76 0.83 1.01 

ρ0K(µΩ.cm) 153.30 79.14 90.79 65.20 72.45 111.96 

m(µΩ.cm.K-1) 2.09 2.65 2.42 2.34 2.56 3.02 

JCT(A.cm-2) 280 948 1200 360 260 60 

E0 (µV/cm) 19.47 4.03 0.58 0.73 0.62 0.01 

J0 (A/cm2) 73.26 176.25 161.42 137.65 103.06 31.24 

 

 

Tabela 5.5. – Valores de algumas propriedades físicas das fibras C3I200Rx, processadas com 
diferentes velocidades de tiragem (R) por EALFZ, após tratamento térmico. O valor de JCT foi 
obtido a 77K. 

C3I200Rx R15 R50 R75 R100 R150 R300 

TC0(K) 85 84 86 85 87 88 

∆T(K) 4.8 4.6 5.6 4.9 5.0 5.0 

ρ300K(mΩ.cm) 1.25 0.90 0.87 0.85 0.72 0.96 

ρ0K(µΩ.cm) 347.37 163.01 122.22 74.03 79.15 123.11 

m(µΩ.cm.K-1) 2.98 2.51 2.51 2.60 2.19 2.80 

JCT(A.cm-2) 230 1200 2240 1560 150 20 

E0 (µV/cm) 14.11 4.03 1.71 0.72 122.12 228.21 

J0 (A/cm2) 51.65 226.88 350.39 213.03 68.29 10.65 

 

Na Figura 5.16. é apresentada a variação da susceptibilidade magnética em função da 

temperatura nas fibras crescidas com a velocidade intermédia, R=75mm/h. A evolução linear de 

M(H) à temperatura de 5K, inserida no gráfico da Figura 5.16, para a amostra C3I50R75 confirma 

que o valor do campo magnético de medida é inferior ao valor do primeiro campo crítico do 

sistema, H=45Oe<HC1, verificando-se deste modo o comportamento de Meissner. Podemos então 

aplicar a metodologia de cálculo apresentada no Capítulo 2 e determinar a fracção volúmica de fase 

supercondutora fSC. A fracção volúmica de fase supercondutora mais elevada, 84.5%, corresponde à 

fibra processada por LFZ a C3I0R75, enquanto as fibras crescidas por EALFZ apresentam valores 

inferiores, 64.5% e 72%, para as fibras C3I50R75 e C3I200R75, respectivamente. 
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De entre as várias características das curvas evidencia-se a transição estreita das fibras 

C3I0R75 e C3I50R75, apontado para uma matriz mais homogénea, ao contrário da fibra 

C3I200R75, cuja transição mais larga reflecte uma matriz menos homogénea.  
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Figura 5.16. – Comportamento da susceptibilidade magnética (dc) em função da temperatura para 
as amostras: C3I0R75, C3I50R75 e C3I200R75 recozidas a 860ºC durante 24h seguido de 24h a 
800ºC. Em detalhe a variação de M(H) para a amostra C3I50R75 à temperatura de 5K. 

 

 

5.3. Análise de Resultados 
 

No estudo realizado no presente trabalho, verificou-se que nas fibras crescidas sem 

corrente, independentemente da taxa de crescimento, a fase de solidificação primária é sempre o 

cuprato Ca1-xSrxCuO2-1/1. Esta independência da natureza da primeira fase a cristalizar com a 

velocidade (R), foi observada em estudos anteriores com a mesma composição nominal 2224 até 

valores de R de 218mm/h [COS03]. Resultados análogos foram obtidos para a composição nominal 

2212, onde o cuprato 1/1 é a fase de solidificação primária para velocidades de crescimento no 

intervalo de 5 a 70mm/h [ANG98]. O cuprato (Sr1-xCax)14Cu24O41 - 14/24 apenas foi encontrado 

como fase de cristalização primária em substituição do cuprato 1/1 em fibras de composição 

nominal 2212 processadas por LHPG com velocidades de crescimento extremamente lentas, 

R≤8mm/h [CIM90].  

A aplicação de uma corrente eléctrica durante a solidificação altera o cenário de fases das 

fibras. Em particular, a intensidade da corrente parece desempenhar um papel relevante na natureza 
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da fase de cristalização primária. No limite inferior da gama de velocidades em estudo, R=15mm/h, 

o cuprato 14/24 surge como a primeira fase a solidificar nas fibras crescidas com a corrente mais 

intensa 200mA e aparece juntamente com o cuprato 1/1 nas fibras crescidas com correntes 

inferiores. Este efeito foi registado até velocidades de crescimento da ordem dos 50mm/h para 

correntes baixas, isto é, 50mA. Enquanto que, para intensidades de corrente superiores, 200mA, é 

possível observar como fase de cristalização primária o cuprato 14/24 até velocidades de 

crescimento três vezes superiores, aproximadamente 150mm/h, embora em conjunto com o cuprato 

1/1. 

A velocidade de crescimento tem também um efeito acentuado na natureza das fases que 

solidificam no espaço interdendrítico. De um modo geral, com o aumento da velocidade de 

crescimento, a evolução das fases da matriz supercondutora é a seguinte: 

2212→2212+2201→2212/2201→2201. Esta sequência tinha já sido referida em estudos anteriores 

efectuados em amostras do sistema BSCCO processadas a partir de fundidos [COS03,ANG98]. 

Este desenvolvimento fásico, observado com o aumento da velocidade, é explicado pelo fenómeno 

de aprisionamento do soluto, uma vez que a extensão do soluto segregado na interface de 

solidificação determina o grau de sobrearrefecimento constitucional e portanto as condições 

termodinâmicas de solidificação. A fase 2212 surge para velocidades de crescimento lentas devido 

a um enriquecimento de Bi na frente da interface S/L. À medida que a velocidade aumenta o teor 

da fase 2201 que precipita juntamente com a fase 2212 também aumenta, ocorrendo difusão lateral 

numa estrutura paralela (side by side). A precipitação da fase 2201 conduz a uma diminuição 

acentuada de acumulação de soluto para o fundido uma vez que esta fase possui um teor de Bi 

inferior à fase 2212 [COS03]. Para velocidades muito elevadas não há tempo para haver 

segregação de soluto, as energias livres molares do líquido e do sólido resultante tornam-se iguais 

precipitando um sólido da mesma composição. Deste modo, para velocidades de crescimento 

elevadas no espaço interdendrítico, a fase 2201 é favorecida pela menor segregação de Bi para o 

líquido e também pela sua rápida cinética de solidificação a partir do líquido, surgindo, deste modo 

como a segunda fase a solidificar [COS03]. 

Nas fibras processadas com velocidades de crescimento elevadas, 150 e 300mm/h, o 

espaço interdendrítico, para além de ser constituído pela fase 2201, contém também líquido 

residual, CuO e CaO. Na mesma gama de velocidades, este cenário de fases também é observado 

nas fibras processadas por EALFZ com 50 e 200mA. Face a este resultado, é possível afirmar que 

para velocidades de crescimento iguais ou superiores a 150mm/h a microestrutura no espaço 

interdendrítico é influenciada apenas pelo parâmetro de processamento velocidade.   

Nas fibras processadas com corrente, a respectiva intensidade exerce um papel relevante na 

natureza das fases presentes no espaço entre as fases primárias de solidificação. Com efeito, o 
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aumento da intensidade da corrente promove condições termodinâmicas que favorecem o 

desenvolvimento da fase 2212 para velocidades onde se verificava a cristalização da fase 2201. Na 

gama de velocidades intermédias é mesmo possível haver formação de intercrescimentos 

2212/2201 nas fibras C3I50 e C3I200, para um R de 75 e 100mm/h, respectivamente. 

Da comparação entre o comportamento dos coeficientes de distribuição efectivos (ki) em 

função de R ilustrado na Figura 5.8., e da evolução de JCT com R, para os três grupos de fibras, 

Figura 5.15., verificou-se que os valores mais elevados de JCT correspondem às fibras com kCa 

elevado. Com base no gráfico da Figura 5.8., podemos afirmar que velocidades de crescimento 

intermédias beneficiam a concentração de Ca no sólido, conduzindo a um aumento de kCa. Este 

resultado é ligeiramente deslocado no sentido das velocidades mais elevadas quando é aplicada 

uma corrente eléctrica durante a solidificação. É no entanto importante salientar que apesar do 

valor de kCa mostrar tendência para se aproximar da unidade, tal como os outros valores de k, kCa 

nunca chega a atingir este valor, o que se deve ao crescente aumento do número de grãos de CaO 

que se observam na fibra com o aumento da velocidade. Este efeito é ainda mais visível nas fibras 

C3I50Rx e C3I200Rx onde, ao efeito da velocidade se adiciona o efeito da corrente eléctrica. Este 

facto é explicado pela insolubilidade dos grãos de CaO provenientes da barra de alimentação no 

fundido. A baixa densidade volúmica do CaO (3.25-3.28 g/cm3 [WEA69]) relativamente à do 

fundido ~5.9g/cm3, favorece uma maior concentração destes cristais no topo do fundido, o que 

facilita a sua passagem para o material que está a solidificar. 

 O comportamento do coeficiente de distribuição efectivo dos catiões resultante da 

combinação do efeito da velocidade de crescimento (R) e da intensidade da corrente eléctrica (I) 

aplicada é visível na superfície projectada no gráfico da Figura 5.17. No mapa de kCu, a 

concentração do ião Cu no sólido (ki é directamente proporcional à concentração do ião no sólido 

(CS)) é favorecida pela intensidade da corrente aplicada durante o crescimento. Na região das 

velocidades baixas precipita, assim, uma fase primária rica em Cu, o cuprato (Sr,Ca)14Cu24O41-

14/24. Com o aumento de R, mas ainda na gama das velocidades intermédias o cálcio também é 

direccionado para a interface de solidificação e neste momento inicia-se uma competição entre os 

cupratos 14/24 e 1/1, solidificando ambos lado a lado até velocidades inferiores a 150mm/h.   

Na gama das velocidades de crescimento baixas, a corrente eléctrica representa um papel 

importante na distribuição de soluto. Quando pequenas intensidades de corrente (I<100mA) são 

aplicadas através da interface de solidificação observa-se um enriquecimento de Ca na porção 

solidificada, como resultado do mecanismo que prevalece ser o sobrearrefecimento constituticional, 

região a amarelo no mapa do Ca. Este comportamento do Ca é contrabalançado pelo fluxo de Bi 

para a zona fundida, que corresponde no mapa a uma diminuição do kBi na direcção das 

velocidades de crescimento lentas. Porém, quando as fibras são crescidas com intensidades de 
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corrente elevadas (I>100mA) o mapa do kCu exibe um máximo acentuado. A maior mobilidade 

iónica do ião Cu conduz a uma migração para longe da interface de solidificação em direcção à 

extremidade polarizada negativamente na zona fundida. Entretanto, a menor mobilidade dos iões 

Ca e Bi conduzem a um líquido rico nestes catiões, diminuindo deste modo os valores de kBi e kCa. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

100

150

200

250

300

kCu

I (mA)

R
 (m

m
/h

)

0.9000
0.9375
0.9750
1.013
1.050
1.088
1.125
1.163
1.200

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

100

150

200

250

300

kCa

I (mA)

R
 (m

m
/h

)

1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

100

150

200

250

300

kBi

I (mA)

R
 (m

m
/h

)

0.7000
0.7438
0.7875
0.8312
0.8750
0.9187
0.9625
1.006
1.050

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

100

150

200

250

300

kSr

I (mA)

R
 (m

m
/h

)

0.9200
0.9500
0.9800
1.010
1.040
1.070
1.100
1.130
1.160

 
Figura 5.17. – Representação gráfica da variação do coeficiente de distribuição efectivo ki do 
cálcio (kCa), cobre (kCu), bismuto (kBi) e estrôncio (kSr) em função das variáveis de processamento: 
velocidade de crescimento (R) e intensidade de corrente aplicada na interface de solidificação (I). 

 

Para velocidades de crescimento intermédias e intensidades de corrente elevadas, o mapa 

do Ca apresenta a particularidade, dos valores de kCa serem elevados, o que resulta do efeito 

combinado de R e I. O aumento da velocidade R sobrepõe-se à acção do campo eléctrico sobre o 

fluxo de Cu, tornando-se neutra a partição do elemento (kCu≈1). Deste modo, o ião Ca é o mais 

afectado pelo gradiente constitucional, apresentando o valor máximo de 1.4.    

Os resultados extraídos da análise efectuada aos dados das figuras de pólos, realizadas no 

plano de reflexão 006 da fase 2201, Figura 5.5., mais especificamente a presença de um pico e uma 

banda, sugere que durante o arrefecimento os cristais 2201 solidificam com o seu eixo-b orientado 

segundo duas orientações preferenciais relativamente ao eixo de crescimento da fibra. Para o pico 

centrado em φ=0º contribuem os cristais 2201 com o eixo-b paralelo à direcção de crescimento da 
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fibra enquanto que para a banda centrada em φ=70º, contribuem os cristais que cristalizam com o 

eixo-b inclinado de um ângulo de 40º a 90º com o eixo de crescimento da fibra. A diferença entre 

as intensidades do pico e da banda aumenta com a intensidade da corrente, ou seja a intensidade do 

pico centrado em torno de φ=0º é tanto maior quanto maior a intensidade da corrente eléctrica. Este 

resultado sugere que a presença da corrente eléctrica favorece a solidificação de cristais 2201 com 

o eixo-b orientados paralelamente ao eixo de crescimento da fibra. Na fibra crescida sem corrente 

(C3I0R75) a intensidade dos dois picos é equivalente, o que permite concluir que a quantidade de 

cristais com ambas orientações é semelhante. No entanto, a dispersão em torno de φ=70º é muito 

superior. Este cenário é coerente com a fotomicrografia de SEM da Figura 5.3.b), na qual os 

cristais de composição próxima de 2201 apresentam diversas orientações relativamente ao eixo de 

crescimentos da fibra. 

Nas fibras crescidas por EALFZ, com 50 e 200mA, observou-se um ligeiro desvio do 

centro do pico mais intenso para φ=±5º. A elevada intensidade deste pico na fibra C3I200R75 

permite concluir que praticamente todos os cristais 2201 desta fibra solidificaram com o eixo-b 

paralelo ao eixo de crescimento da fibra. Contudo, como esta não é a fase maioritária na fibra 

C3I200R75 decidiu-se avaliar a orientação dos cristais predominantes. Deste modo, foi efectuada a 

figura de polos do plano (008) dos cristais da fase 2212 que corresponde a um 2θ de 22.81º, Figura 

5.18.a). A intensidade de reflexão do plano (008) em função de φ,  Figura 5.18.b), mostra na região 

-10º<φ<10º, um pico estreito e muito intenso (I~30). Estes resultados, permitem concluir que os 

grãos da fase supercondutora maioritária, a fase 2212 se encontram alinhados com o eixo de 

crescimento da fibra. 
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Figura 5.18. – Fibra C3I200R75: a) Figuras de pólos para a reflexão (008) da fase 2212; b) 
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Estudos realizados em fibras de composição nominal 2212 crescidas por LFZ concluíram 

que para velocidades de crescimento superiores a 15mm/h era registada uma perda no grau de 

alinhamento dos cristais supercondutores [ANG98]. Neste trabalho, os resultados obtidos a partir 

das figuras de pólos permitem afirmar que existem cristais 2201 e 2212 que seguem o alinhamento 

do cuprato 1/1 e/ou 14/24, para velocidades superiores a 15mm/h, sendo ainda este alinhamento 

optimizado com a aplicação de uma corrente eléctrica. 

Após o tratamento térmico, independentemente da velocidade de crescimento e da 

intensidade da corrente eléctrica aplicada, predomina a fase 2212 na matriz supercondutora. A 

natureza dos cupratos sem Bi é condicionada pela natureza dos cupratos nas respectivas fibras antes 

do tratamento térmico, Tabela 5.2. A fase supercondutora de mais alto TC0 do sistema BSCCO, a 

fase 2223, surge após tratamento térmico nas fibras crescidas com corrente eléctrica com 

velocidades de crescimento baixas. Nas fibras crescidas a 15mm/h esta fase é detectada na matriz 

interdendrítica sob a forma de cristais com um crescimento preferencial transversal ao eixo da 

fibra. Nas fibras crescidas com velocidades intermédias esta fase aparece na forma de 

intercrescimentos 2212/2223 nos cristais alinhados com o eixo da fibra. A presença da fase 2223 é 

comprovada nas curvas de resistividade (Figuras 5.9.-11.), onde o início da transição para o estado 

supercondutor ocorre aos 110K. A acentuada transição em torno de 100K na curva da resistividade 

da fibra C3R100, aponta para a existência duma elevada quantidade da fase 2223 ou eventualmente 

duma orientação privilegiada desta fase. Para confirmar a presença desta fase supercondutora ou de 

intercrescimentos 2212/2223, foram repetidos os ensaios de medida da resistividade eléctrica ρ(T) 

e da susceptibilidade magnética (χdc) em função da temperatura em duas novas amostras 

processadas nas mesmas condições e com parâmetros de aquisição diferentes. Nas Figuras 5.19. 

apresentam-se os resultados de χdc(T) obtidos para as fibras C3I0R100. Para a aquisição realizada 

com um campo magnético de ~20Oe (Figura 5.19), cada ponto da curva χdc(T) foi medido para um 

valor de temperatura discreto após estabilizar. Na região 90 a 120K da curva apresentada em 

detalhe, é visível que a transição da fibra do estado normal para o supercondutor ocorre em torno 

dos 110K, comprovando a existência de intercrescimentos 2212/2223, e não de duas fases puras: 

2212 e 2223. Um resultado idêntico foi obtido para a segunda amostra, em que a medição foi 

efectuada com um campo magnético ligeiramente superior, 50Oe, e os pontos adquiridos para 

valores de temperatura contínuos. Uma estimativa simples permite determinar que a fracção de 

intercrescimentos é da ordem de 1%. 
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Figura 5.19. – Comportamento da susceptibilidade magnética (d.c.) em função da temperatura para 
a fibra C3I0R100 recozida, analisado em duas amostras.  
 

Na Figura 5.20. apresenta-se os resultados de ρ(T) das fibras C3I0R100, com detalhe na 

transição do estado supercondutor para o estado normal. A transição para o estado supercondutor a 

100K, verificada nas curvas de resistividade em função da temperatura destas duas fibras 

processadas em condições iguais é surpreendente atendendo à diminuta quantidade de fase 2223. A 

derivada da resistividade eléctrica em função da temperatura (
dT
dρ ) da fibra C3R100(b) inserida no 

gráfico da Figura 5.20., aponta para a existência de intercrescimentos 2212/2223 em conjunto com 

uma pequena quantidade da fase 2223.  Uma hipótese a considerar é a desta observação poder estar 

relacionada com a percolação da corrente através de cristais 2223 alinhados com o eixo de 

crescimento da fibra, incluídos nos intercrescimentos 2212/2223. De acordo com trabalhos 

anteriores, efectuados no sistema BSCCO, onde foi quantificada a percentagem da fase 2223 em 

filmes epitaxiais a partir de dados de DRX e relacionada com a resistividade, é referido que a 

resistividade nula para valores superiores a 100K ocorre para fracções de fase 2223 da ordem dos 

5-9% em filmes sendo essa fracção da ordem de 48-59% e 10-15% em filmes e cerâmicos com 

substituição parcial de Bi por Pb, respectivamente [TOL90]. 
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Figura 5.20. – Comportamento da resistividade em função da temperatura para as fibras C3I0R100 
recozidas a 860ºC durante 24h seguido de 24h a 800ºC. Em  
 

A representação gráfica da densidade de corrente crítica JCT em função da velocidade de 

solidificação R, Figura 5.15. mostra que as melhores propriedades de transporte correspondem às 

fibras processadas na gama de velocidades intermédias, 50 a 100mm/h. Face a este resultado, fez-

se um estudo mais detalhado dessas fibras. No trabalho de Brenner, publicado em 1990, relativo ao 

estudo de fibras do sistema BSCCO de composição nominal 2212 crescidas pela técnica de fusão 

LHPG, as velocidades estudadas mais elevadas foram 48mm/h e 96mm/h, as quais estão próximas 

do limite inferior e superior do intervalo das velocidades intermédias em análise. Nesse estudo 

Brenner mostrou que as propriedades supercondutoras das fibra crescidas com velocidades 

intermédias (48mm/h) são superiores às das fibras crescidas com velocidades mais baixas, isto após 

um tratamento térmico a 800ºC durante 24h [BRE90]. 

Na série das fibras processadas sem aplicação de corrente eléctrica, a fibra crescida com 

50mm/h exibe a maior capacidade de transporte de corrente a 77K, enquanto que nas duas séries de 

fibras processadas com corrente, C3I50 e C3I200, o máximo de JCT surge para 75mm/h. O aumento 

da intensidade de corrente eléctrica nas fibras crescidas a 75mm/h corresponde a um aumento da 

densidade de corrente crítica de transporte, isto é, 600 A/cm2 (I0)→1200 A/cm2 (I50)→ 2240 

A/cm2 (I200). Uma vez que a fracção de fase supercondutora na fibra C3I0R75 (84.5%) é superior 

à das fibras C3I50R75 (64.5%) e C3I200R75 (72%), o aumento dos valores de JCT com a 

intensidade de corrente é atribuído ao alinhamento de grão induzido pela corrente que atravessa a 

interface S/L durante o processo cristalização, o qual favorece o transporte de corrente.  



Supercondutores crescidos por fusão de zona com laser assistida com corrente eléctrica 

 - 146 - 

Na gama de velocidades baixas e intermédias, a fase supercondutora predominante é a 

2212 à excepção da fibra C3I0R100, na qual a matriz é formada por intercrescimentos 2212/2223. 

Assim, a capacidade destas fibras para transportarem elevada densidade de corrente dependerá 

muito da qualidade da rede cristalina dos cristais da fase 2212. Este aspecto foi avaliado 

determinando o tamanho médio dos domínios cristalinos coerentes (tc) e a distorção na rede (ε), 

Tabela 5.6., de acordo com o procedimento indicado no Capítulo 2. A comparação entre estas 

características intrínsecas da fase maioritária e os valores de densidade de corrente crítica de 

transporte, JCT (Tabelas 5.3.-5.5), para cada um dos valores de corrente aplicada revela que 

efectivamente existe uma correlação entre ambas, Figura 5.21. As fibras que apresentam JCT(77K) 

mais elevado são aquelas que simultaneamente têm tamanhos de cristalite maiores e uma distorção 

da rede menor, o que para as fibras crescidas sem corrente corresponde à velocidade de 50mm/h 

enquanto que nas fibras crescidas com 50 e 200mA corresponde à velocidade de 75mm/h, Figura 

5.21.  

 
Tabela 5.6. – Tamanho médio dos domínios cristalinos (tC) e distorção na rede (ε), das amostras 
C3I0, C3I50 e C3I200, crescidas com as velocidades de 15, 50, 75 e 100mm/h e recozidas a 
860ºC/24h seguido de 800ºC/24h. 

             C3I0          C3I50          C3I200  
R (mmh-1) tC (nm) ε(%) tC (nm) ε(%) tC (nm) ε(%) 

15 80 1.82 114 1.4 50 2.4 
50 795.5 0.43 99.4 1.4 66.3 1.8 
75 99.4 1.4 159.1 1.0 113.6 1.3 
100 113.6 1.3 113.6 1.6 66.3 1.8 

 

Aparentemente, a densidade de corrente JCT tende para zero para valores característicos de 

tC. Neste sentido as curvas JCT(tC) dos conjuntos C3I0Rx e C3I200Rx foram ajustadas pela função 

de potência, ( )a
COCCT ttJJ −= 0 . De entre as constantes J0, tCO e a evidencia-se a segunda, tCO, 

que corresponde à dimensão mínima do domínio cristalino para que se verifique a percolação da 

supercorrente. tC0 assume os seguintes valores: 48nm para as fibras do conjunto C3I200Rx e 75nm 

para o conjunto das fibras processadas sem corrente. Embora os dados do grupo C3I50Rx não 

sejam ajustados pela função referida anteriormente, a partir da curva JCT(tC) é possível estimar um 

valor limite do tamanho da cristalite a partir do qual a não ocorre percolação, tCO<90nm. A variação 

JCT com 1/ε é similar à observada para JCT(tC).  

A diminuição da dimensão do domínio cristalino está associada a um aumento do número 

de junções, factor que actua como obstáculo à percolação de corrente. Os dados experimentais 

obtidos para os conjuntos de fibras, demonstram ainda a importância do alinhamento de grão 

obtido no processo de fusão com a presença da corrente eléctrica, uma vez que para a mesma 

dimensão de cristalite valores de JCT duas a seis vezes superiores são obtidos para as fibras 
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crescidas com 200mA. Com efeito, como se viu anteriormente o alinhamento do grão é 

substancialmente superior nestas fibras, quando comparado com as crescidas sem corrente.  
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Figura 5.21. – Comportamento da densidade de corrente de transporte JCT em função do tamanho 
médio dos domínios cristalinos (tC) e do inverso da distorção da rede (1/ε), para as fibras 
processadas e com R=15, 50, 75 e 100mm/h e I=0,50 e 200mA, e recozidas. 
 

 

Estes resultados podem ser compreendidos à luz dos modelos para a condução de longo 

alcance em supercondutores policristalinos baseados no conceito da percolação através de uma rede 

de fronteiras de baixa energia, isto é, fronteiras de ângulo de contacto baixo [GOY97]. O ângulo de 

contacto entre as fronteiras de grão é considerado um factor determinante para a densidade de 

corrente inter-grão e consequentemente para a densidade de corrente macroscópica [GOY97]. Em 

amostras do sistema (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox, Yan e colaboradores, correlacionaram a estrutura das 

fronteiras de grão e ângulo de contacto de entre fronteiras com as propriedades de transporte, isto 

em dois grupos de amostras com graus de textura distintos impostos pela técnica de processamento 

[YAN96,YAN97]. Os resultados mostraram que, no conjunto de amostras com menor grau de 

textura, a elevada proporção de fronteiras de grão com ângulo superiores a 10º conduziu a 

densidade de corrente inferior [YAN97]. Em filmes finos de composição Bi2Sr2CaCu2Ox, a 

densidade de corrente crítica magnética à temperatura de 4.2K ao longo do eixo-c, JCM(c), é 

controlada no intervalo 104-10A/cm2 através do controlo da dimensão do grão supercondutor, de 

0.02-5µm, durante o tratamento térmico [INO98]. 
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Figura 5.22. – Ajuste da expressão ( )a
COCCT ttJJ −= 0 aos dados experimentais da densidade de 

corrente de transporte em função do tamanho médio da cristalite para o conjunto de fibras C3I0Rx 
e C3I200Rx, processadas com R=15, 50, 75 e 100mm/h, recozidas a 860ºC durante 24h seguido de 
24h a 800ºC. 

 

 

5.4. Conclusões 
 

Na tentativa de optimizar as propriedades de transporte foi estudada a influência simultânea 

da velocidade de crescimento e da intensidade da corrente nas propriedades supercondutoras de três 

conjuntos de fibras: C3I0Rx, C3I50Rx e C3I200Rx. Velocidades de crescimento lentas favorecem 

o sobreaquecimento constituticional e as fases que cristalizam a partir do fundido são fases de 

equilíbrio. Este efeito é contrariado à medida que a velocidade aumenta, ocorrendo a precipitação 

de fases de não equilíbrio. Simultaneamente observa-se também uma diminuição do grau de textura 

com o aumento da velocidade de crescimento das fibras. A fusão de zona assistida com corrente 

eléctrica permite alterar quer a natureza quer a morfologia das fases que cristalizam. A aplicação de 

uma corrente eléctrica através da interface de S/L aproxima as condições de solidificação do 

equilíbrio e aumenta o grau de alinhamento dos cristais supercondutores devido à intensificação da 

migração iónica longitudinal. 

Com base nas características das fibras dos três grupos de fibras foi possível definir o 

parâmetro com efeito dominante na microestrutura e propriedades supercondutoras. Deste modo, 
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no limite inferior do intervalo das velocidades, a intensidade do fluxo de corrente na interface de 

solidificação dita a microestrutura, enquanto que no limite superior o efeito da intensidade da 

corrente é irrelevante e a microestrutura resultante é apenas consequência das velocidades de 

solidificação rápidas. Para 50≤R≤100 mm/h, a microestrutura e natureza das fases depende do 

efeito conjugado entre a velocidade de crescimento e a intensidade da corrente. O efeito simultâneo 

destes dois parâmetros reflecte-se significativamente: i) no gradiente composicional da fibra e no 

fundido quantificado pelo coeficiente de distribuição efectivo; ii) no desenvolvimento das fases de 

cristalização primária e nas fases supercondutoras; iii) no grau de alinhamento dos cristais; iv) na 

transformação de fases que ocorre durante o tratamento térmico e v) nas propriedades 

supercondutoras. 

Entre as características dos grãos da matriz (Tabela 5.2.3) e a densidade de corrente crítica, 

verifica-se que existe um tamanho mínimo da cristalite (tC0) para o qual se observa a percolação da 

corrente na fibra. O valor da densidade de corrente de transporte, JCT(77K) aumenta com tC e com o 

inverso da distorção na rede (1/ε), isto dentro de cada série. Concluindo-se, então que após 

tratamento térmico, para uma dada intensidade de corrente aplicada durante o crescimento (0, 50 ou 

200mA), cristalites de grande dimensão e pequenas distorções na rede favorecem o transporte de 

corrente ao longo da fibras do sistema BSCCO. 

A maior densidade de corrente (JCT=2250 A/cm2) surge nas fibras crescidas a velocidades 

intermédias (R=75mm/h) quando é aplicada a maior intensidade de corrente eléctrica (I=200mA). 

Este resultado é o balanço do efeito conjugado da velocidade de crescimento e da corrente 

eléctrica, traduzido por uma redução das condições de sobrearrefecimento constituticional para 

velocidades elevadas e da intensificação da mobilidade iónica com a intensidade da corrente 

eléctrica. 
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Capítulo 6 

O efeito da aplicação de corrente eléctrica e da composição 
nominal 
 

 

6.1. Introdução 
 

No sistema cerâmico BSCCO são identificadas três fases supercondutoras: Bi2Sr2CuO6 

(2201, TC~10K), Bi2Sr2CaCu2O8 (2212, TC~85K) e Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (2223, TC~110K). Os valores 

inerentes ao TC associado a cada fase cedo direccionaram a investigação no sentido de se obter 

elevadas fracções das fases 2212 e 2223. Na literatura, em conjunto com as composições nominais 

de partida idênticas às estequiométricas das fases deste sistema supercondutor, é possível encontrar 

vários estudos onde se destacam variações no teor de cada um dos elementos do sistema. Em fibras 

BSCCO processadas pela técnica de fusão de zona foram realizados estudos em composições: 2212 

com variação na percentagem dos catiões Bi, Sr e Ca [FEI88,NAT02,NAT03]; 2223 com 

substituição parcial de Bi por Pb e/ou adição de Ag [CAB89,HUA91]; 2224, com excesso de Cu 

relativamente à fase 2223 [COS96] e 2234 com excesso de Ca e Cu relativamente à estequiometria 

da fase 2223 [CAR04]. Os estudos realizados têm como objectivo estabelecer relações entre o valor 

de TC e o teor dos catiões, promover a formação de fibras homogéneas com elevada fracção 

volúmica das fases 2212 e 2223, optimizar as propriedades de transporte, particularmente a 

densidade de corrente crítica. Na composição 2212, os estudos realizados mostraram que 

modificações na estequiometria, mais especificamente na razão dos catiões Bi/Sr conduzem a 

alterações na microestrutura ao longo do raio da fibra, que estão directamente relacionadas com a 

distribuição de fases ao longo do raio e que se reflectem significativamente nas propriedades 

supercondutoras [NAT02,NAT03]. O excesso de cobre relativamente à composição 

estequiométrica 2223 tem sido explorado no sentido de promover a formação da fase de mais alta 

temperatura do sistema BSCCO tendo em vista as aplicações tecnológicas, uma vez que a fase 

2223 apresenta um TC a uma temperatura significativamente acima da temperatura do azoto líquido 

[COS96]. 
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Neste capítulo são comparadas as propriedades supercondutoras das fibras com três 

composições nominais Bi:Sr:Ca:Cu 2:2:1:2 (C1), 2:2:2:3 (C2) e 2:2:2:4 (C3) crescidas com 

R=15mm/h sem corrente e com uma corrente de 50 mA.  

 

 

6.2. Corrente eléctrica e composição nominal 
 

6.2.1. Microestrutura e fases 
 

As fotomicrografias de SEM que constituem o painel da Figura 6.1. permitem visualizar a 

microestrutura típica das fibras de composição nominal 2212 (C1), 2223 (C2) e 2224 (C3) 

crescidas sem aplicação de corrente (I0) e sob uma corrente de 50mA (I50) com R=15mm/h. A 

característica microestrutural mais evidente é o aumento do teor do cuprato de solidificação 

primária que corresponde à fase escura e alongada (A e B na Figura 6.1.) e do óxido de cobre (C na 

Figura 6.1.) com hábito de crescimento cúbico. Esta evolução é observada no sentido 

C1→C2→C3, e está associada ao aumento do teor de Ca e Cu na composição de partida. A matriz 

é constituída essencialmente pelas fases 2201 e 2212, sendo o teor de 2201 superior nas fibras 

crescidas sem aplicação de corrente.  

A principal característica microestrutural que estabelece a diferença ente as fibras crescidas 

pela técnica de LFZ (C1I0, C2I0, C3I0) e EALFZ (C1I50, C2I50, C3I50) é a superioridade no 

alinhamento do cuprato de solidificação primária relativamente à direcção de crescimento da fibra, 

que se observa nas fibras crescidas com corrente eléctrica, Figura 6.1. O cuprato de solidificação 

primária foi identificado por EDS como 1/1 (A na Figura 6.1.) e 14/24 (B na Figura 6.1.) nas fibras 

crescidas por LFZ e EALFZ, respectivamente. Este facto permite concluir que a natureza do 

cuprato surge independente da composição nominal, sendo determinada pela presença da corrente 

que flui na interface de solidificação. A natureza das restantes fases presentes nas fibras é 

apresentada na Tabela 6.1. De um modo geral, a matriz é composta por cristais com estequiometria 

próxima de 2212, 2201 e/ou intercrescimentos 2212/2201. Qualitativamente verificou-se, através 

da análise de SEM, que a percentagem da fase aumenta 2201 presente nas fibras crescidas aumenta 

com o aumento do teor de Ca e Cu na composição nominal. Na fibra C1I50 o líquido residual não 

foi detectado em quantidade significativa entre os constituintes da fibra. Nas fibras C2I0 e C2I50, 

encontram-se alguns grãos de CaO (C na Figura 6.1.). Enquanto que nas fibras de composição C3, 

o excesso de cobre face à composição estequiométrica 2223 conduz à solidificação de grãos de 

CuO com hábito de crescimento cúbico (D na Figura 6.1.).  
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Figura 6.1. – Fotomicrografias de SEM das fibras do sistema BSCCO de composição C1, C2 e C3 
crescidas sem corrente (C1I0, C2I0 e C3I0) e com uma corrente de 50mA (C1I50, C2I50 e C3I50). 

 

Todas as fibras apresentam elevada concentração de cupratos na periferia, visível nas 

fotomicrografias de SEM da Figura 6.1., e que se deve essencialmente ao elevado gradiente de 

temperatura radial característico da técnica de fusão de zona. A aplicação de uma corrente eléctrica 

durante a solidificação das fibras atenua ligeiramente este efeito, observando-se uma distribuição 

mais uniforme dos cupratos. 

 

Tabela 6.1. – Natureza das fases presentes antes e após tratamento térmico a 860ºC/24h seguido de 
24h a 800ºC. LR= Líquido residual 
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A distribuição dos elementos Bi, Sr, Ca e Cu ao longo da direcção radial das fibras, é 

representada na Figura 6.2., a qual revela, uma monotonia no comportamento do Sr 

independentemente da composição e da corrente que flui através da interface S/L. Os elementos 

que compõem os cupratos sem Bi, 1/1 e 14/24, mais especificamente o Ca e o Cu surgem com uma 

concentração mais elevada na periferia como consequência do maior teor destes cupratos nessa 

região. Com um comportamento oposto ao destes elementos, surge o Bi, que exibe uma 

concentração máxima no centro da fibra. As oscilações bruscas na percentagem de Ca estão 

associadas à presença de grãos de CaO.  
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Figura 6.2. – Perfil da concentração dos elementos Bi, Sr, Ca Cu ao longo do diâmetro das fibras 
crescidas por LFZ (C1I0, C2I0 e C3I0) e por EALFZ (C1I50, C2I50 e C3I50). 
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O efeito da segregação devido ao gradiente térmico radial é visivelmente minimizado pela 

presença de uma corrente eléctrica de apenas 50mA na fibra C3I50, onde as flutuações na 

percentagem de Bi entre o centro e a periferia da fibra são inferiores às obtidas na fibra da mesma 

composição mas processada por LFZ.  

O tratamento térmico de fibras BSCCO crescidas por fusão de zona promove alterações na 

natureza das fases e na microestrutura, Figura 6.3. As alterações mais comuns são: 

 o desaparecimento do líquido residual (LR), Tabela 6.1.; 

 o desaparecimento total ou quase total dos intercrescimentos 2201/2212 e dos cristais 

com composição próxima de 2201; 

 a formação de novos cristais 2212; 

 a formação de intercrescimentos 2212/2223. 

 a formação de uma nova fase de composição próxima da fase 2223, com hábito de 

crescimento perpendicular ao eixo da fibra, Figura 6.3. correspondente à fibra C3I50.  

 

 C1 C2 C3 

I0
 

 

I5
0 

 
Figura 6.3. – Fotomicrografias de SEM das fibras do sistema BSCCO de composição C1, C2 e C3 
crescidas por LFZ (C1I0, C2I0 e C3I0) e EALFZ (C1I50, C2I50 e C3I50) após tratamento térmico. 

 

Relativamente aos cupratos de cristalização primária 1/1 e 14/24, nas condições 

seleccionadas para o tratamento térmico, verificou-se que: 

 não se registaram alterações significativas na natureza do cuprato nas fibras de 

composição C1 e C2, crescidas por LFZ e EALFZ; 

5 µm 
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 nas fibras C1I0 e C1I50 a baixa reactividade dos cupratos é ilustrada na Figura 6.3.; 

 nas fibras C2I0 surge um novo cuprato (Sr,Ca)2CuO; 

 nas fibras de composição C3, mais especificamente na fibra C3I0 observa-se o 

desaparecimento da fase 1/1 e a formação do cuprato 14/24. Nestas fibras ocorrem as 

alterações mais significativas na natureza dos cupratos sem bismuto, ocorrendo a 

reacção, 1/1→ 14/24+2/1 durante as 24h a que a fibra se encontra a 860ºC.  

 

6.2.2. Propriedades Eléctricas 
 

Foi realizado o estudo do comportamento da resistividade eléctrica em função da 

temperatura nas fibras recozidas a 860ºC durante 24h, apresentado na Figura 6.4. Para temperaturas 

superiores a ≈115K observa-se um comportamento ohmico para todas as fibras, sendo os dados 

experimentais ajustados pela equação ( ) 0ρρ += mTT .Os valores relativos a cada curva 

encontram-se na Tabela 6.3. 
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Figura 6.4. – Comportamento da resistividade eléctrica em função da temperatura para fibras do 
sistema BSCCO de composição C1, C2 e C3. 
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A resistividade à temperatura ambiente, ρ300K, é mais elevada nas fibras crescidas pela 

técnica de fusão de zona do que nas correspondentes crescidas por EALFZ, independente da 

composição de partida das fibras. A forma das curvas ρ(T) para as composições C2 e C3, revela a 

presença da fase de alta temperatura do sistema BSCCO, a fase 2223. No entanto, as fibras de 

composição C1 (C1I0 e C1I50) surgem com uma transição mais estreita e uma temperatura de 

transição crítica, TC0, mais elevada, Tabela 6.3. 

Os resultados do estudo da variação da diferença de potencial em função da intensidade da 

corrente aplicada, medida à temperatura de 77K, encontram-se representados na Figura 6.5., na 

configuração de campo eléctrico em função da densidade de corrente, E(J). O valor da densidade 

de corrente de transporte, JCT (77K) extraída das curvas E(J) relativo às seis fibras está indicado na 

Tabela 6.3. Nas mesmas condições de tratamento térmico a diferença entre os valores de JCT (77K) 

das fibras processadas sem corrente e na presença de uma corrente eléctrica de 50mA, é mais 

acentuada quando a composição se aproxima mais da estequiométrica 2212, o que corresponde a 

uma diminuição no teor de Ca e Cu, ou seja, C3→C2→C1. Também neste sentido, ocorre um 

aumento significativo de JCT (77K), Tabela 6.3. Os dados experimentais das diversas curvas E(J), 

Figura 6.5., são ajustados por uma exponencial crescente do tipo: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
exp)(

J
JEJE o , os valores 

obtidos para E0 e J0 estão indicadas na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3. - Valores de algumas propriedades físicas das fibras BSCCO de crescidas por LFZ 
(C1I0, C2I0, C3I0) e por EALFZ (C1I50, C2I50, C3I50) após tratamento térmico. (*) Valor 
extraídos do ciclo M(H) medido a 5K. 

Fibras C1I0 C1I50 C2I0 C2I50 C3I0 C3I50 

TC0(K) 94.6 92.20 87.70 86.30 88.2 89.7 

∆TC (K) 3.15 1.70 3.0 3.1 4.6 1.7 

ρ300K(mΩ.cm) 1.06 0.72 0.93 0.72 1.01 0.70 

ρ0K(µΩ.cm) 93.0 43.7 80.9 202.4 207.5 153.3 

m(µΩ.cm.K-1) 3.25 2.26 2.53 3.43 2.72 2.09 

JC77K(A.cm-2) 1170 2840 550 700 275 280 

E0 (µV/cm) 1.17 2.27 3.65 3.95 3.43 19.47 

J0 (A/cm2) 172.5 466.2 98.5 127.8 48.4 73.3 

fsc (%) 66 66 68 75 68 85 

JCM(0)(A/cm2) 3.57×104 9.8×104* 4.8×104* 8.3×104* 3.8×104 7.6×104* 
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Figura 6.5. – Representação gráfica do campo eléctrico em função da densidade de corrente, E(J), 
para fibras do sistema BSCCO de composição C1, C2 e C3. 
 

 

6.2.3. Propriedades Magnéticas 
 

As medidas magnéticas, a que se recorreu para caracterizar o comportamento magnético 

das fibras BSCCO, estudas nesta secção foram: a susceptibilidade magnética d.c. (χ) em campos 

magnéticos da ordem de 1Oe no intervalo de temperaturas 4.2-120K e a variação da magnetização 

em função do campo magnético, em ciclos M(H), com campos até 50kOe e temperaturas 5-77K. Os 

ciclos foram obtidos após arrefecimento da amostra desde temperaturas superiores a TC até à 

temperatura de medida, de modo a permitir obter resultados representativos da penetração inicial de 

fluxo e a determinação de HC1, o primeiro campo crítico. 

Os resultados de susceptibilidade magnética em função da temperatura, ilustrados no 

gráfico da Figura 6.6, mostram um desvio para temperaturas ligeiramente superiores nas curvas das 

amostras recristalizadas na presença de corrente eléctrica (C1I50, C2I50 e C3I50) em comparação 

com as amostras preparadas sem corrente. A temperatura crítica de transição, TC das amostras de 
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composição C1 (C1I0 e C1I50) surge com um valor ligeiramente superior ao das fibras de 

composição C2 e C3, em concordância os resultados extraídos da resistividade eléctrica. A 

diferença entre o sinal diamagnético das fibras crescidas por LFZ e EALFZ, aumenta no sentido 

C1→C2→C3, o que justifica o valor da fracção de fase supercondutora, fSC, indicada na Tabela 

6.3., correspondendo a percentagem mais elevada, 85%, à fibra C3I50. No grupo das fibras 

crescidas por LFZ convencional, o valor de fSC surge praticamente independente da composição: 

66% para C1I0 e 68% para C2I0 e C3I0.  
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Figura 6.6. – Susceptibilidade magnética, em função temperatura, χdc(T), para fibras do sistema 
BSCCO de composição C1, C2 e C3. 
 

Os ciclos de histerese magnética M(H) apresentados na Figura 6.7. evidenciam um valor 

muito superior da magnetização das fibras crescidas pela técnica de EALFZ com uma intensidade 

de corrente de 50mA. O valor da densidade de corrente magnética, JCM(H=0Oe) indicada na Tabela 

6.3. foi determinada a partir dos dados experimentais da variação da magnetização em função da 

magnitude do campo magnético recorrendo à metodologia de cálculo descrita no capítulo 2, 

utilizando o modelo de Bean. 
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Figura 6.7. – Momento magnético (M) em função do campo magnético aplicado (H) paralelamente 
ao eixo azimutal da fibra, para a temperatura indicada no gráfico. Os ciclos M(H) foram medidos às 
seguintes temperaturas: T=10K para C1I0, C1I50 e C3I0; T=5K para C2I0 ,C2I50 e C3I50. 
 

 

6.2.4. Análise de Resultados 
 

Nas fibras crescidas pela técnica de LFZ com 15mm/h, a natureza da fase de cristalização 

primária o cuprato (Sr,Ca)CuO2 é independentemente da composição nominal. No entanto, a 

quantidade de cuprato 1/1 na fibra aumenta da concentração de Ca e Cu na composição de partida 

[CAR04]. A distribuição deste cuprato ao longo do diâmetro da fibra é heterogénea, cristalizando 

preferencialmente na periferia devido aos gradientes térmicos inerentes ao processo de 

solidificação. Este efeito é visível nas fotomicrografias de SEM das fibras C1I0, C2I0 e C3I0, 

Figura 6.1. e está de acordo com o perfil da distribuição radial dos elementos apresentado no 

gráfico da Figura 6.2, no qual se observa uma maior concentração de Ca e Cu na periferia da fibra. 

A região central apresenta maior concentração de Bi, razão pela qual se desenvolvem 
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preferencialmente as fases supercondutoras nesta região, 2201 e 2212, que em conjunto com o 

líquido residual constituem o espaço interdendrítico. Em estudos precedentes observou-se uma 

intensificação deste efeito em composições nominais 2223 e 2234 devido ao seu desvio da 

composição estequiometrica da fase 2212 [CAR04].  

A aplicação de uma corrente eléctrica de 50mA de intensidade altera a natureza da fase de 

solidificação primária, formando-se o cuprato (SrxCa1-x)14Cu24O2 - 14/24 em substituição do 

cuprato (SrxCa1-x)CuO2 - 1/1, independentemente da composição nominal. Além disso, a 

quantidade de liquido residual (LR) no espaço interdendrítico diminui com a diminuição do teor de 

Ca e Cu na composição de partida. Em fibras do sistema BSCCO de composição nominal próximas 

de 2212, crescidas por LFZ o cuprato 14/24 surge como fase de solidificação primária apenas em 

fibras crescidas com velocidades iguais ou inferiores a 8mm/h [CIM90]. Da comparação destes 

dois resultados pode concluir-se que a aplicação de uma corrente eléctrica d.c. de 50mA de 

intensidade durante o processamento é equivalente, em termos de desenvolvimento de fases, a uma 

redução da velocidade.  

 Para além de alterar a natureza da fase de solidificação primária, a passagem da corrente 

eléctrica através da interface S/L condiciona ainda a distribuição radial das fases e o alinhamento 

dos grãos supercondutores, pois promove alterações nas condições termodinâmicas de 

solidificação, particularmente nas temperaturas de equilíbrio e na linha líquidus [NAL89], nos 

gradientes térmicos e naturalmente nas taxas de arrefecimento e a forma da interface [FEI83, LI01], 

como referido no capitulo 3. 

Antes de iniciar a discussão do estudo da distribuição radial das fases nas três composições, 

é importante relembrar que a escolha da composição nominal C1 (Bi:Sr:Ca:Cu – 

1.64:2.01:0.99:2.00), com a menor razão Bi/Sr=0.82 entre um conjunto de três composições 

próximas da estequiométrica 2212, estudada por Nativadad [NAT03] permite obter fibras 

processadas por LFZ com uma distribuição radial de fases mais homogénea. De facto, nesta 

composição o efeito da aplicação da corrente na distribuição radial dos elementos e das fases surge 

com menor intensidade do que no conjunto das fibras de composição C3. Nesta última composição, 

as fotomicrografias de SEM (Figura 6.1.) e os resultados da distribuição dos elementos em função 

do raio da fibra (Figura 6.2.), são coerentes e apontam para uma distribuição mais homogénea dos 

cupratos de solidificação primária 1/1+14/24 da fibra C3I50 do que dos cupratos de solidificação 

primária 1/1 da fibra C3I0. Mais ainda, a fibra C3I50 (Figura 6.1.) tem uma menor variação no 

valor da concentração dos elementos ao longo do raio da fibra (Figura 6.2.). Um dos resultados do 

estudo elaborado no Capítulo 4 sobre o efeito da intensidade da corrente eléctrica na microestrutura 

e propriedades de fibras BSCCO de composição nominal C3 é o aumento do comprimento das 

dendrites e diminuição da distância entre elas. O que ilustra o aumento na homogeneidade da 
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distribuição radial dos cupratos de solidificação primária com o aumento da intensidade da corrente 

aplicada. Este resultado é fundamentado pelo modelo proposto por Guo-wei Chang 

[CHA00,CHA00A] que considera o efeito da corrente eléctrica na estabilidade da interface, no 

grau de segregação e no aumento da energia de interface. No modelo proposto o fluxo longitudinal 

dos iões, promovido pela corrente eléctrica, é responsável pelo aumento do número de perturbações 

na interface S/L e simultaneamente pela diminuição da sua intensidade, obtendo-se uma interface 

S/L quase planar, como se observa na Figura 4.2.b).  

As transformações que ocorrem durante o tratamento térmico realizado a 860ºC durante 

24h, são condicionadas pela estabilidade das fases presentes nas fibras após crescimento. Nas fibras 

recozidas, a presença de cristais de composição próxima de 2201, foi detectada por EDS apenas na 

fibra C1I0, o que indica que 24h é um período insuficiente para o desenvolvimento de uma matriz 

homogénea de composição 2212. Nas restantes fibras, a fase 2201 é totalmente transformada na 

fase 2212 por reacção da fase 2201 com os cupratos de solidificação primária, independentemente 

da natureza destes [CHO91]. O cuprato 1/1, para além de participar na reacção de formação da fase 

supercondutora 2212, sofre uma decomposição devido à sua natureza metaestável. Assim, uma 

reacção comum no tratamento térmico em todas as fibras crescidas por LFZ é a decomposição do 

cuprato (Sr,Ca)CuO2 em (Sr,Ca)14Cu24O2 e CuO (2(Sr,Ca)CuO2→(Sr,Ca)2CuO3+CuO). O oposto 

ocorre com o cuprato (Sr,Ca)14Cu24O41, cuja elevada estabilidade lhe permite estar presente nas 

amostras crescidas por EALFZ antes e após tratamento térmico. Contudo, na fibra C3I50 este 

cuprato sem Bi participa na reacção de formação dos cristais da fase 2223 que se desenvolvem 

perpendicularmente à direcção de crescimento da fibra.  

Nas fibras com elevado teor de Ca e Cu, o cuprato (Sr,Ca)2CuO3 surge como produto de 

duas reacções distintas: a reacção entre os grãos de CaO e a matriz que os envolve e a 

decomposição do cuprato (Sr,Ca)CuO2 acima referida. 

Em estudos precedentes, foi observada a dependência do valor de TC no teor de oxigénio, 

sendo este último condicionado pelo teor dos catiões Bi, Sr e Ca na composição dos cristais 

supercondutores [MAJ94,MAJ00]. A um aumento no teor de cálcio corresponde uma diminuição 

do valor do eixo-c da célula unitária e de TC, enquanto a um aumento no teor de bismuto 

corresponde um aumento do valor do eixo-c da célula unitária e uma diminuição no valor de TC. 

Face a estes resultados, a evolução do valor da temperatura de transição crítica, TC0, extraído das 

curvas de resistividade em função da temperatura (ρ(T)) das diversas fibras e indicado na Tabela 

6.3., é relacionada com o teor de Ca e Bi na composição dos cristais 2212 que compõem a matriz. 

A Tabela 6.4 apresenta os valores de TC0 e a composição média dos cristais 2212, verificando-se 

que os valores mais elevados de TC0 são obtidos para menores concentração de Ca. A fibra C1I50 

surge com o teor mais baixo de cálcio (0.68) contudo o elevado teor de Bi (2.44) conduz a um TC0 
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de 92K, enquanto a fibra da mesma composição mas crescida sem corrente, C1I0, apresenta um TC 

(95K) mais elevado, pois o aumento no teor de Ca é compensado pela diminuição do teor de Bi.  

 

Tabela 6.4. – Composição média dos cristais da fase 2212 das fibras recozidas. 

Fibra Bi Sr Ca Cu TC0 (K) 

C1I0 

C1I50 

2.27 

2.44 

1.71 

1.93 

0.85 

0.68 

2 

2 

95 

92 

C2I0 

C2I50 

2.42 

2.26 

1.61 

1.54 

1.30 

1.13 

2 

2 

88 

86 

C3I0 

C3I50 

2.50 

2.09 

1.85 

1.47 

1.25 

0.98 

2 

2 

88 

90 

 

O efeito da aplicação da corrente na homogeneidade da composição da fase supercondutora 

maioritária nas fibras recozidas foi avaliado através da largura da transição do estado 

supercondutor para o estado normal, ∆TC, com base nos valores indicados na Tabela 6.3. As fibras 

que possuem a matriz mais homogénea são aquelas que, efectivamente, foram crescidas com 

aplicação de corrente (C1I50 e C3I50) com excepção da fibra C2I50 que manteve o mesmo ∆TC. 

Estes resultados são o reflexo do efeito induzido pela aplicação de corrente no desenvolvimento de 

fases com estequiometria mais próxima do equilíbrio. Compreende-se assim que a fibra que 

apresenta o maior intervalo de transição (∆TC=4.6K) corresponde, àquela cuja composição nominal 

se afasta mais da composição da fase maioritária e simultaneamente à que não foi crescida com 

aplicação de corrente (C3I0). 

O valor da densidade de corrente crítica de transporte obtida a 77K, JCT (77K), apresentado 

na Tabela 6.3., diminui quando a composição nominal da fibra se afasta da composição 

estequiométrica da fase 2212. Este facto está associado ao aumento de fases secundárias, 

nomeadamente cupratos sem Bi (1/1, 14/24, 2/1 e CuO) e CaO, resultado da adição de Ca e Cu à 

composição nominal 2212 para obter as composições C2 (2223) e C3 (2224). Apesar deste efeito 

permanecer nas fibras crescidas com corrente eléctrica, é importante salientar que há um aumento 

significativo do valor da quantidade de corrente que as fibras são capazes de transportar, em 

particular naquela cuja composição se aproxima mais de 2212. Esta evidência resulta da maior 

homogeneidade das fases cristalizadas e também do maior alinhamento de grão obtido nas fibras 

EALFZ. Mais ainda, durante o tratamento térmico, as fases secundárias são fontes de Ca-O e Cu-O 

para os cristais da fase 2201 e/ou intercrescimentos 2212/2201 que dão origem a uma matriz 

homogénea de cristais 2212. No entanto, a orientação dos novos cristais da fase 2212, formados 

durante o recozimento é distinta da dos cristais crescidos a partir do fundido [CHO91]. De facto, as 
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fibras crescidas em que um dos constituintes do espaço interdendrítico é a fase 2201 em quantidade 

significativa, exibem após tratamento térmico uma maior dispersão na orientação dos cristais. 

Para além da “qualidade” da matriz supercondutora e da quantidade de fases secundárias, 

factores que influenciam o valor JCT(77K), tem-se ainda o alinhamento dos grãos supercondutores e 

a conectividade destes. A aplicação de uma corrente eléctrica d.c. de 50mA durante o processo de 

solidificação optimiza a orientação dos grãos supercondutores relativamente à direcção de 

crescimento da fibra. O gráfico da Figura 6.5. (curvas E(J)) e os valores de JCT(77K)  indicados na 

Tabela 6.3., mostram que as fibras crescidas por EALFZ (C1I50,C2I50,C3I50) conseguem 

transportar maior densidade de corrente do que suas correspondentes as crescidas pela técnica de 

LFZ convencional (C1I0,C2I0,C3I0). Além disso à medida que a composição nominal da fibra se 

afasta da estequiométrica 2212, pelo excesso de Ca e Cu, a diferença de JCT induzida pela corrente 

diminui. As fibras C1I0 e C1I50 exibem o mesmo valor de fracção volúmica (fSC=66%) e a mesma 

dimensão de domínio cristalino (44nm), no entanto após tratamento térmico a fibra C1I50 não 

apresenta a fase 2201 e possui um alinhamento de grão superior induzido pela corrente eléctrica 

durante seu o processamento, características que justificam o valor mais elevado de JCT(77K) 

2836A/cm2. 

Os valores de JCM medidos a 5K e/ou 10K indicados na Tabela 6.3., seguem uma tendência, 

com a composição e os parâmetros de processamento, análoga à referida para JCT(77K). No 

entanto, no conjunto das fibras crescidas sem corrente, a sensibilidade dos valores de JCM 

relativamente à adição de Ca e Cu na composição nominal não é tão significativa pois os valores de 

JCM(5K) são próximos. Sendo uma medida em volume, estes resultados podem estar relacionadas 

com o facto da fracção volúmica de fase supercondutora ser praticamente idêntica nas três fibras 

C1I0, C2I0 e C3I0. Curiosamente no conjunto das fibras crescidas por EALFZ, a evolução de JCM 

com a composição de partida é oposta à de fSC. Assim, a fibra que apresenta maior fSC (C3I50) é a 

que exibe o menor JCM. Este facto está relacionado com a qualidade dos cristais 2212 da matriz 

supercondutora e com o número de fases secundárias presentes nas fibras C2I50 e C3I50. Com 

efeito, devido à presença dum maior número de fases secundárias surge uma degradação na 

conectividade dos grãos supercondutores. Mais ainda, a fibra C3I50 é aquela que possui maior 

quantidade de cristais 2223 que crescem perpendicularmente ao eixo da fibra, interferindo no 

processo de transporte de corrente. É também importante salientar que esta fase se desenvolve 

tendo como um dos intervenientes na reacção a fase 2212, o que significa que nestas condições de 

tratamento térmico a fase 2212 está a sofrer transformação, o que altera a coerência da rede destes 

cristais e consequentemente deteriora as propriedades de transporte. 
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6.3. Propriedades supercondutoras da fibra 2212 crescida com 50mA 
 

Os valores das densidades de corrente crítica de transporte, JCT=2.8×103A/cm2 e magnética 

JCM=9.8×104A/cm2 obtidos na fibra C1I50 (Tabela 6.3.), estimularam um estudo mais profundo das 

propriedades magnéticas e da microestrutura desta amostra. Uma vez que a optimização das 

propriedades de transporte passa por factores como a homogeneização das fases supercondutoras 

de alta temperatura, o aumento do alinhamento e da conectividade entre os grãos supercondutores 

[SAT91], foi analisada em detalhe a matriz supercondutora da fibra C1I50. De acordo com os 

resultados de EDS, após tratamento térmico, a matriz supercondutora é constituída essencialmente 

por cristais supercondutores da fase 2212 de composição média Bi2.44Sr1.93Ca0.68Cu2.00Ox. A 

homogeneidade da matriz é visível na fotomicrografia de SEM da Figura 6.8.a). Este resultado é 

consolidado pelos resultados dos estudos de ρ(T) (Figura 6.4.) e χ(T) (Figura 6.6.). Estes apontam 

para a presença de uma única fase supercondutora, a 2212. A figura de polos realizada no plano 

(008) que corresponde ao ângulo 2θ de 22.98º, Figura 6.8.b), mostra a intensidade da reflexão na 

direcção perpendicular ao eixo da fibra (ϕ =-90º, +90º). Tendo em consideração a posição relativa 

da amostra e do goniómetro (Figura 2.4.), verifica-se que o grau de alinhamento do eixo-b dos 

cristais 2212 paralelamente ao eixo de crescimento da fibra, nas condições de solidificação 

assistida por corrente eléctrica, é elevado.  

 

a) 

 

b) 
Figura 6.8. –a) Fotomicrografia de SEM da fibra C1I50 recozida; b) Figura de polos dos cristais 
2212 no plano (008) que corresponde ao ângulo 2θ de 22.98º dos cristais 2212 da fibra C1I50. 

 

Os ciclos de histerese magnéticos obtidos a várias temperaturas são apresentados na Figura 

6.9. A forma do ciclo M(H) à temperatura de 5K, resultante do comportamento da magnetização da 

amostra com a intensidade do campo magnético aplicado (H), é característica de um supercondutor 

com ancoragem de fluxo. No estado crítico remanente, após o aumento e diminuição da intensidade 

15 µm 
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do campo magnético aplicado, no final de meio ciclo para campo nulo (H=0Oe), regista-se uma 

diminuição do valor da magnetização com o aumento da temperatura de medida.  
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Figura 6.9. – Ciclo de histerese M(H), com campo magnético aplicado paralelamente ao eixo 
azimutal da fibra C1I50 às várias temperaturas indicadas no gráfico. 

 

A região inicial do ciclo magnético, na qual se encontra o campo crítico inferior (HC1) é 

apresentada em detalhe na Figura 6.10.a). O valor de HC1 foi calculado de acordo com o método 

indicado no capítulo 2. A evolução dos valores de HC1 em função da temperatura, Figura 6.10.b), é 

a caracterizada por uma diminuição de HC1 com o aumento da temperatura, que tende para zero 

para T>85K, valor de temperatura obtido das medidas de χ(T) como correspondendo ao 

aparecimento de comportamento diamagnético.  

A variação da densidade de corrente crítica magnética (JCM) da fibra C1I50 em função do 

campo magnético, às várias temperaturas de medida, é representada na Figura 6.11. Os valores de 

JCM foram determinados a partir dos ciclos de histerese via modelo de Bean do estado crítico, como 

referido na metodologia de cálculo do Capítulo 2. Note-se que do gráfico da Figura 6.11. não faz 

parte a curva a JCM(H) obtida a 77K, devido à irreversibilidade magnética observada ser da ordem 

da dispersão dos valores obtidos. Nos dados da diminuição de JCM com o aumento do campo 

aplicado (H) são identificados dois regimes: i) um para temperaturas T≤25K no qual as curvas 

JCM(H) medidas a 5,10,15 e 25K evoluem sensivelmente paralelas; ii) outro para T≥25K, nas 

curvas obtidas a 40 e 50K, onde se observa um decaimento mais rápido. Esta alteração do regime 

JCM(H) em torno de 25K foi observada em cristais únicos [GHO01] e fitas [KUM91,JIN91] .  
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Figura 6.10. – a) Variação da magnetização (M) em função do campo magnético aplicado (H), 
para campos magnéticos H≤103Oe obtidos após arrefecimento em campo nulo; b) Comportamento 
do primeiro campo crítico (HC1) em função da temperatura para a fibra C1I50. 
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Figura 6.11. – Evolução da densidade de corrente magnética (JCM) em função do campo magnético 
(H) aplicado paralelamente ao eixo azimutal da fibra, para a fibra C1I50 às várias temperaturas 
indicadas no gráfico. 
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 Na Figura 6.12, é apresentada a evolução da densidade de corrente crítica magnética 

extrapolada para campo nulo, JCM(0), em função da temperatura. A evolução é caracterizada por 

um decaimento brusco de JCM(0) com o aumento da temperatura, e descrita aproximadamente pela 

expressão exponencial inserida no gráfico. O valor mais elevado de 9.8×104A/cm2 é reduzido para 

aproximadamente um terço do seu valor ≅3.2×104A/cm2 quando a temperatura a que a amostra está 

sujeita aumenta de 5 para 25K.  

Em cristais únicos de composição Bi2.03Sr2.08Ca0.85Cu2Oy processados pela técnica de 

“Travelling Solvent Floating Zone” (TSFZ), foram obtidas para campo nulo e à temperatura de 

20K densidades de corrente entre 1×105A/cm2 e 2×106A/cm2 [CHI04]. Este intervalo de valores é 

consequência de variações pontuais na composição. Nestes cristais de composição próxima da 

estequiométrica 2212, é observado o comportamento da densidade de corrente em função da 

temperatura, para temperaturas superiores a 20K e a campo nulo, verificando-se a diminuição de 

uma ordem de grandeza no valor de JCM num intervalo de 30K. Esta diminuição de JCM (0) no 

intervalo de 20K a 50K, é mais acentuada do que a registada na fibra C1I50 (Figura 6.12.) 
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Figura 6.12. – Comportamento da densidade de corrente crítica magnética para campo nulo, 
JCM(0), em função da temperatura para a fibra C1I50. 

 

Na fibra C1I50 a temperatura (T) e campo magnético aplicado (H) afectam fortemente a 

densidade de corrente crítica magnética (JCM), de acordo com os comportamentos exibidos nas 

Figuras 6.10. e 6.11. Na diminuição de JCM com o aumento de T e H, a ancoragem de fluxo intra-

granular e a transferência de corrente intergranular desempenham papéis fundamentais 
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[Maley1992]. Em fitas (Bi,Pb)SCCO, o brick-wall model descreve o comportamento de JCM(H) a 

baixas temperaturas, um valor significativo de JCM estende-se até campos elevados (>25T), 

sugerindo que a baixas temperaturas a ancoragem de fluxo intragranular é adequada para manter o 

valor de JCM, que é determinado pela transferência de corrente intergranular [MAL92]. Contudo, 

em torno de 35K ocorre uma diminuição abrupta de JCM com o aumento de H, similar à observada 

em cristais únicos [GHO01] , filmes [SCH91] e fitas [KUM91]. Aqui o declínio de JCM(H,T) é 

determinado por ancoragem de fluxo intragranular [MAL92].  

O decaimento de JCM(H), que se torna mais acentuado com o aumento do campo 

magnético, para temperaturas superiores a 25K (Figura 6.11.) pode ser considerado como o 

resultado da ocorrência da fluência por activação térmica e consequentemente da diminuição da 

corrente de transporte intergranular. Quando um supercondutor do tipo II se encontra sujeito a um 

campo magnético, o limite da densidade de corrente é determinado pelo balanço de duas forças 

(opostas) que actuam nas linhas de fluxo magnético: a força de ancoragem devida à variação 

espacial da condensação de energia e a força de Lorentz exercida pela corrente transportada. É 

dissipada energia sempre que as linhas de fluxo (vórtices) se movem. É possível distinguir entre 

dois regimes de dissipação: um quando domina a força de ancoragem e o outro quando é dominante 

a força de Lorentz [PAL88]. Quando a intensidade do campo magnético aumenta o primeiro 

regime domina sobre o segundo. No entanto, as características microestruturais da fibra C1I50, 

uma matriz homogénea de cristais supercondutores 2212 na qual se encontra imersa uma única fase 

secundária o cuprato 14/24, sem outras fases secundárias indicadas em trabalhos anteriores como 

ancoradouros de fluxo: cuprato 2/1 [KOB98], fase supercondutora 2201 [NEV01], indica que o 

número de pontos de ancoragem de fluxo da fibra é reduzido. Desde modo, a força de ancoragem é 

relativamente baixa.  
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6.4. Conclusões  
 

A natureza da fase de cristalização mostrou ser independente da composição e influenciada 

pela presença da corrente eléctrica, passando de 1/1 para 14/24 para uma intensidade de 50mA. A 

distribuição radial dos elementos (catiões) do sistema BSCCO é homogeneizada nas fibras 

crescidas por EALFZ, este efeito é mais acentuado nas fibras com maior teor de Cu. 

As propriedades de transporte, JCT a 77K e JCM(0), são optimizadas nas fibras crescidas por 

EALFZ, verificando-se esta melhoria na capacidade de transporte de corrente nas fibras cuja 

composição nominal tem menor teor de Cu, e se aproxima da estequiometria da fase 2212. 

O excelente alinhamento de grão e a homogeneidade da matriz supercondutora na fibra 

C1I50 conferem-lhe os valores mais elevados de JCT =2.8×103A/cm2 a 77K e JCM(0)=9.8×104A/cm2 

a 5K. O comportamento da densidade de corrente magnética; JCM desta fibra, em função das 

variáveis temperatura e campo magnético aplicado, é similar ao observado em cristais únicos da 

mesma composição. 
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Capítulo 7 

Influência das condições de tratamento térmico nas fibras 
BSCCO 

 

 

7.1. Introdução 
 

As fibras do sistema BSCCO crescidas por fusão de zona com velocidades superiores a 

5mm/h não apresentam propriedades supercondutoras e para que tal aconteça é necessário submetê-

las a um tratamento térmico [GAZ89,KUB89]. Como já referido, durante o tratamento ocorrem 

transformações que conduzem a uma homogeneização da composição da matriz supercondutora, 

que promovem o equilíbrio na estequiometria de oxigénio nas fases supercondutoras e originam 

uma redução do número de fases secundárias. Se as condições forem favoráveis à formação da fase 

de alta temperatura do sistema BSCCO, poder-se-á promover a formação da fase 2223. Estas 

transformações são evidentemente condicionadas pelas condições de tratamento térmico tais como: 

temperatura, tempo (duração), atmosfera e taxas de aquecimento e arrefecimento. 

A selecção dos parâmetros do tratamento térmico torna-se por vezes extremamente difícil, 

uma vez que, para alcançar o objectivo perseguido, a optimização das propriedades 

supercondutoras, é necessário ter em consideração a natureza das fases presentes em cada 

composição e as transformações que se pretende promover. Neste campo, Chow e colaboradores 

cresceram fibras de composição nominal 2:2:1:2 pela técnica de LHPG com diferentes velocidades 

e estudaram a microestrutura e a natureza das fases presentes antes e depois do tratamento térmico 

[CHO91], o que lhes permitiu concluir acerca da importância do tratamento térmico para a 

formação das fases supercondutoras por reacção de estado sólido. O estudo realizado em fibras 

BSCCO crescidas pelo método de micro-Czochralski (µ-CZ) com 5mm/h evidenciou a 

contribuição do tratamento térmico para o aumento da densidade de corrente crítica de transporte (a 

77K), JCT, cujo valor evolui de 5A/cm2 na amostra crescida para 1340A/cm2 e 3170 A/cm2 nas 

fibras recozidas a 780ºC durante 15 e 72h, respectivamente [KUR89].   
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 O estudo da duração do tratamento elaborado em fibras crescidas por LFZ com 25mm/h e 

sujeitas a 845ºC durante períodos de 1 a 170h aponta para 60h como o valor óptimo, uma vez que a 

partir desta duração de recozimento as propriedades supercondutoras não melhoram 

[MOR00,MOR00A]. A importância da adição de uma segunda etapa ao tratamento térmico para as 

propriedades supercondutoras e mecânicas é destacada no estudo elaborado em fibras da mesma 

composição processadas pela mesma técnica mas, com uma velocidade ligeiramente superior 

34mm/h [NAT02]. 

A fase supercondutora Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (2223), com uma temperatura crítica KTC 110≈ , 

transforma o sistema cerâmico supercondutor BSCCO num dos mais atractivos do grupo dos 

SATc. No entanto, obter esta fase em grandes quantidades e com elevada pureza é ainda um 

desafio para os investigadores que trabalham no campo do processamento de materiais. Várias 

tentativas foram realizadas com esse objectivo, das quais se destacam a substituição parcial de 

bismuto por chumbo [HAT88] a adição de prata [DIS94,WON99], o uso de composições nominais 

com excesso de cobre [KIJ88,COS96,INO92] e a utilização de atmosfera controlada durante o 

processamento [SAG04]. O intervalo de temperaturas no qual a fase supercondutora 2223 é estável 

é extremamente estreito (∆T<50ºC) e depende da atmosfera utilizada durante o tratamento térmico. 

A atmosfera com uma pressão parcial de oxigénio de 7.5% apenas permite a formação da fase 2223 

no intervalo de temperaturas de 810ºC a 850ºC [WON97,WON99,LUO92]. Para amostras com a 

composição nominal 2224 (com excesso de Cu relativamente a 2223), os resultados obtidos 

apontam como condições favoráveis períodos de tratamento térmico longos, 96h no intervalo de 

temperaturas 830ºC-860ºC [COS01]. No caso de recozimento em duas etapas, a primeira é de curta 

duração 870ºC (10min) e tem como objectivo promover a nucleação, enquanto a segunda a 830ºC 

por períodos longos, favorece o desenvolvimento da fase 2223 [COS99]. Na literatura é referido 

em diversos estudos a importância de tratamentos térmicos longos para a formação da fase 2223, e 

para a eliminação das fases secundárias [XU90,WEN91,KIJ88,CHE03]. No grupo das fases 

secundárias estão incluídos os cupratos sem Bi (1/1, 14/24, 2/1, etc.) e os óxidos de cobre (CuO, 

Cu2O) e cálcio (CaO) que de um modo geral se comportam como reagentes na formação das fases 

supercondutoras durante o tratamento térmico.  

Estudos anteriores em fibras do sistema BSCCO, com composição nominal 

Bi2Sr2Ca2Cu4O11, crescidas pela técnica de LFZ convencional, com velocidades de crescimentos de 

4, 8 e 15 mm/h, mostraram um crescimento preferencial dos cristais 2212 da matriz com o eixo-b 

alinhado na direcção do crescimento da fibra [COS97]. Esta orientação é induzida pela nucleação 

das fases supercondutoras sobre as superfícies das dendrites da fase de cristalização primária, o 

cuprato 1/1, o qual cresce preferencialmente com o eixo-b na direcção de crescimento da fibra 

[COS97,CIM90]. Este crescimento epitaxial das fases supercondutoras 2201 e 2212 na estrutura do 
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cuprato 1/1 é o resultado de se observar uma relação geométrica entre os eixos das células 

cristalinas de ambas as fases favorecendo a orientação do eixo-b das fases supercondutoras 

paralelamente ao eixo-b da fase 1/1, isto é (100)S[010]S//(001)1/1[101]1/1 [COS97]. 

Na literatura, prevalece a ideia de que a fase 2212 se comporta como fase percursora na 

formação da fase 2223, na maioria dos mecanismos de formação. Este facto deve-se em parte à 

semelhança entre a estrutura das duas fases, cujos parâmetros das células unitárias se encontram 

indicados na Tabela 7.1. No plano a-b os parâmetros da rede cristalina são praticamente idênticos 

diferindo apenas ao longo do eixo-c, o que facilita a formação de cristais com intercrescimentos 

das duas fases. 

 

Tabela 7.1 – Parâmetros de rede da célula unitária das fases 2212, 2223 e 14/24. 

Célula unitária a (Ǻ) b (Ǻ) c (Ǻ) 

Bi2Sr2CaCu2O8 (2212) [A] 5.40 5.40 30.64 

Bi2Sr2Ca2Cu2O10 (2223) [B] 5.41 5.41 37.10 

(Sr,Ca)14Cu24O41 (14/24) [C] 12.94 11.39 27.46 

 

A reacção de formação da fase 2223 pode ser descrita, de um modo geral por:  

2223  FS  2212 ⎯→⎯+  (7.1.1.) 

onde FS denomina as fases secundárias. O défice em Ca, Cu e O da fase 2212 relativamente à fase 

2223, indica que as fases secundárias são os cupratos ricos nestes catiões. Na literatura, são 

descritos, basicamente, dois conjuntos de mecanismos:  

1) um envolvendo a presença de uma fase líquida rica em Ca e Cu, e a nucleação e 

crescimento. Este mecanismo, normalmente tem início com a formação de líquido, o 

qual promove a dissolução da fase 2212, ocorrendo em seguida a nucleação da fase 

2223 e posterior crescimento [GRI98,GRIV96,XU90,WU97,LUO93]. Em algumas 

situações, os iões Ca e Cu provenientes da fase líquida difundem-se para o interior da 

fase 2212 dando origem à formação da fase 2223; 

2) no outro conjunto de mecanismos, a formação da fase 2223 ocorre por reacção no 

estado sólido, através da intercalação de camadas extras de CaCuO2 na estrutura da 

fase 2212 [WAN96,ZHU99,MER94,WEN91]. A camada extra de CaCuO2 pode ser 

inserida ao longo do eixo-b, numa ou duas direcções [WEN91], ou do eixo-c por 

reacção entre a fase 2212 e os cupratos [ZHU99], ou ainda por difusão iónica ao 

longo do plano ab através de deslocação em cunha [CAI95]. Um outro tipo de 

modelo apresentado é baseado no movimento dos intercrescimentos, o qual exige 

difusão de curtas distâncias entre os vários tipos de rede ao longo do eixo-c [GRI98]. 
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Contudo, os dois tipos de mecanismos podem ocorrer em simultâneo mas com diferente 

intensidade. Este cenário foi observado por Wu e seu grupo na estudo da formação da fase 2223 

em fitas de (Bi,Pb)SCCO, onde os resultados mostraram que a intensidade dos mecanismos era 

condicionada pela concentração de fase líquida formada durante o tratamento térmico. Para 

concentrações baixas de fase líquida o mecanismo predominante é a intercalação de camadas 

CaCuO2 na fase 2212, enquanto que para concentrações elevadas de fase líquida o mecanismo que 

prevalece é a nucleação e crescimento [WU97].  

Em fibras do sistema BSCCO crescidas pela técnica de LFZ, em função da velocidade de 

crescimento as fases que solidificam a partir do fundido apresentam composição próxima de 2212, 

2201 ou intercrescimentos 2212/2201. De acordo com a reacção 7.1.1. para a formação da fase 

2223 é necessária a presença de fases ricas em Ca, Cu e O na vizinhança das fases supercondutoras 

existentes. Com o objectivo de saturar o espaço circundante dos grãos supercondutores com 

aqueles iões, L.Yang e colaboradores partiram de uma composição nominal Bi:Sr:Ca:Cu de 

1:2:3:5, isto é, mais rica em Ca e Cu que a fase estequiométrica 2223, e estudaram os mecanismos 

responsáveis pela formação da fase com elevado número de camadas CaCuO2, em particular a 

formação da fase 2234 a partir da 2223 [YAN03]. A ausência de fase líquida nas fronteiras de grão 

e a variação da distância entre planos de CuO2 observada nas imagens de HRTEM sugerem como 

mecanismo de formação uma reacção de estado sólido. Dois mecanismos são propostos: na 

transição de uma célula unitária de 2223 para um intercrescimento de meias células de 2234/2212, 

representada na Figura 7.1.a), o intercrescimento de duas meias células com n par (n=2 e n=4) pode 

resultar da difusão local de Ca, Cu e O das meias células vizinhas com n impar (n=3), apontando 

para um mecanismo de troca. O segundo mecanismo, difusão em espiral, apresentado na Figura 

7.1.b), no qual o crescimento das camadas extras de CaCuO2 é o resultado da difusão de iões de Ca, 

Cu e O através da deslocação em cunha de um plano incompleto de CaCuO2. A natureza dos 

mecanismos é diferente, no primeiro mecanismo a meia célula de 2234 desenvolvida é alimentada 

pela célula vizinha de 2223 o que lhe confere uma natureza íntrinseca, enquanto no segundo a 

natureza extrínseca se deve ao facto da fonte que fornece os iões de Ca e Cu ser externa aos 

intervenientes.  
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a) 
 

 
  
 
         b) 
Figura 7.1. – a) Esquema do mecanismo de formação do intercrescimento 2234 numa rede 
maioritariamente 2223 através do mecanismo de troca; b) Esquema da formação do 
intercrescimento 2234 através do mecanismo de difusão em espiral de transição de um 
intercrescimento de meias células 2234/2212 para uma célula 2223. 

 

No presente trabalho e tendo como o objectivo optimizar as propriedades supercondutoras 

foi realizado um estudo do desenvolvimento das fases de alta temperatura crítica 2212 (≈80K) e 

2223 (≈100K), correlacionado com as condições de tratamento térmico nos seguintes aspectos: 

 Influência da temperatura de tratamento térmico na formação da fase 2223 e nas 

propriedades supercondutoras em fibras de composição nominal 2:2:2:3, crescidas por 

LFZ e EALFZ com intensidades de corrente 0 e 50mA. As temperaturas seleccionadas 

para este estudo foram Ti=830ºC, 845ºC e 860ºC; 

 Efeito da temperatura de tratamento térmico nas propriedades supercondutoras, através 

da homogeneização da matriz, 2212, em fibras da composição nominal 2:2:2:4, 

crescidas por LFZ e EALFZ com intensidade de corrente de 0 e 200mA, 

respectivamente. Aqui é efectuada a analogia entre as fibras recozidas a 820ºC e 860ºC 

durante 24h. 
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 Duração do recozimento em fibras de composição nominal 2:2:2:4 crescidas com 

15mm/h por LFZ (I0) e por EALFZ (I150), para o desenvolvimento da fase 2223, 

efectuado para tratamentos térmicos a 860ºC para ti= 24, 96 e 192h.  

Neste estudo as propriedades eléctricas, magnéticas e a microestrutura foram analisadas 

detalhadamente e avaliado o efeito das condições do tratamento térmico. São ainda propostos os 

mecanismos de formação dos cristais da fase 2223 que se desenvolvem durante o tratamento 

térmico nas fibras processadas pela técnica de EALFZ.  

 

 

7.2. Propriedades supercondutoras das fibras Bi2Sr2Ca2Cu3O10 e o 
efeito da temperatura de tratamento térmico 

 

A influência da temperatura de tratamento térmico nas propriedades supercondutoras foi 

estudada em fibras de composição nominal Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (C2) crescidas com R=15mm/h, pelas 

técnicas de LFZ (I=0mA) e EALFZ (I=50mA) e posteriormente recozidas a diferentes 

temperaturas. O tratamento térmico utilizado consiste em duas etapas, a primeira realizada a 830ºC, 

845ºC ou 860ºC com duração de 96h e a segunda a 800ºC com uma duração 4 vezes inferior à 

primeira, 24h. As condições do tratamento térmico foram seleccionadas com base nos resultados de 

trabalhos anteriores [COS01]. 

A microestrutura das fibras C2I0 e C2I50, após crescimento foi estudada e descrita no 

capítulo anterior, Figura 6.2.1. A região compreendida entre as dendrites dos cupratos, 1/1 na fibra 

C2I0 e 14/24 na fibra C2I50, é constituída por cristais com estequiometria próxima das fases 2212 

e 2201 e líquido residual (LR). Sendo este último mais abundante na fibra processada sem corrente, 

C2I0.  

O painel de fotomicrografias de SEM da Figura 7.2., mostra o efeito da temperatura do 

tratamento térmico na microestrutura. A comparação da microestrutura antes e após tratamento 

térmico mostra que o líquido residual é um dos primeiros constituintes das fibras a desaparecer 

durante o recozimento. Da reacção, entre o líquido residual e os outros constituintes metaestáveis 

do espaço interdendrítico em particular com os cristais da fase 2201 resulta a formação da fase 

supercondutora 2212. Estudos anteriores, em fibras BSCCO de composição nominal 2:2:1:2 

mostraram que os intercrescimentos 2201/2212 quando presentes nas fibras crescidas podem 

substituir a fase 2201 nesta reacção [MOR00]. 

Nas fibras recozidas, a análise EDS detectou ainda a presença de cristais 2201, para 

temperaturas de recozimento até 845ºC. Durante o tratamento térmico, os cristais da matriz 

deficiente em Ca e Cu relativamente à estequiometria da fase supercondutora 2212, reagem com os 
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cupratos, 1/1 e 14/24, nas fibras C2I0 e C2I50, respectivamente, os quais se comportam com fontes 

de Ca e Cu [LAR94]: 2201 +1/1 (ou 14/24) → 2212. 

Nas microfotografias de SEM das fibras crescidas, Figura 6.1., é visível que os cupratos 1/1 

(C2I0) ou 14/24 (C2I50), se concentram na periferia da fibra. Esta distribuição não homogénea 

conduz a percursos de difusão longos, para os iões Ca e Cu durante o recozimento, após o consumo 

dos cupratos na região central. Como consequência, a taxa de formação da fase 2212 é 

relativamente lenta [ZEN99,CHO91].  
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Figura 7.2. – Fotomicrografias de SEM da secção longitudinal das fibras recozidas a diferentes 
temperaturas (Ti), e crescidas por: LFZ C2I0 –(a),(b) e (c); EALFZ C2I50 – (d), (e) e (f). 
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 Na fibra C2I50, a intensidade da reacção entre o cuprato 14/24 e a matriz é equivalente à 

reacção do cuprato 1/1 e a matriz na fibra C2I0, ilustradas pelas fotomicrografias de SEM, (a) e (d) 

do quadro da Figura 7.2., apesar do cuprato 14/24, ser uma das fases de equilíbrio para esta 

composição [SAG04]. A maior reactividade aqui observada pode ser explicada com base na 

dimensão mais reduzida das dendrites do cuprato 14/24 da fibra C2I50 relativamente ao registado 

para fibras C3Ix. 

 Quando as fibras são sujeitas a uma temperatura ligeiramente superior, isto é, 845ºC, a 

matriz da fibra C2I50 torna-se extremamente homogénea (A na Figura 7.2.). A natureza das fases 

na fibra C2I50 recozida mostra uma transformação das fases em direcção às condições de 

equilíbrio, registando-se o desenvolvimento dos cupratos 14/24 e 2/1. As mesmas quatro fases: 

2212-14/24-2/1-CuO foram encontradas no trabalho de Wong-Ng, do sistema (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O 

em amostras de composição nominal 2:2:2:3 preparadas em atmosfera com 7.5%O2 [WON97]. A 

fibra C2I0 recozida nas mesmas condições, 845ºC durante 96h, apresenta um grau de reacção 

inferior. Um estádio de equilíbrio análogo a este é registado para as fibras do grupo C2I0 apenas 

para temperaturas de 860ºC, quando se desenvolvem os cupratos 2/1 e CuO. 

As curvas de resistividade eléctrica em função da temperatura para as fibras C2I0 e C2I50 

tratadas termicamente a diferentes temperaturas encontram-se na Figura 7.3. Os valores que 

caracterizam cada uma das fibras estão indicados na Tabela 7.2. A temperatura de transição crítica, 

TC0 mais elevada das séries C2I0 e C2I50 corresponde às fibras recozidas à temperatura de 860ºC, 

consequência da maior homogeneidade da matriz. A distribuição dos valores de dTdm ρ= , é 

mais estreita no grupo das fibras processadas por LFZ, enquanto que, para o grupo crescido pela 

técnica de EALFZ, o valor de 3.51µΩ.cmK-1 associado à fibra C2I50 recozida a 860ªC destaca-se 

dos restantes. Contudo, a esta fibra correspondem os valores mais elevados da resistividade à 

temperatura ambiente ρ300K (1.20mΩ.cm) e da resistividade para zero absoluto ρ0K (162.62 µΩcm), 

este último extraído a partir da equação que ajusta os dados experimentais. Uma análise qualitativa 

das curvas ρ(T) na região ente 80K-120K, permite concluir que a fase 2223de alta temperatura está 

presente nas fibras recozidas às temperaturas superiores. Contudo, durante as observações de SEM, 

não foram identificados quaisquer cristais de 2223 puros, concluindo-se que estes se apresentam na 

forma de intercrescimentos na estrutura da fase 2212. A sua formação resulta da intercalação de 

camadas de CaCuO2 na rede da fase 2212 [WAN96,MER94,WEN91]. 
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Figura 7.3. – Resistividade em função da temperatura, ρ (T), das fibras crescidas pelas técnicas de 
LFZ (C2I0) e EALFZ (C2I50) recozidas a diferentes temperaturas (Ti=830ºC, 845ºC e 860º). 

 

As propriedades supercondutoras das fibras C2I0 e C2I50, após tratamento térmico, foram 

avaliadas pelos valores das densidades da corrente de transporte, JCT e magnética JCM, ambos 

apresentados na Tabela 7.2. No conjunto de amostras C2I50, o valor mais elevado de JCT, 1010 

A/cm2, é obtido para a fibra recozida à temperatura intermédia (845ºC) o que reflecte a 

uniformidade da matriz da fase 2212. Quando as fibras são recozidas a temperaturas superiores, 

860ºC, verifica-se um decaimento significativo de JCT para 670A/cm2, Figura 7.4. Este decréscimo 

do valor da densidade de corrente crítica está, contudo associado ao aumento da fracção volúmica 

de fase supercondutora (fSC) na fibra recozida a 860ºC. Esta aparente discrepância é explicada com 

base na coerência da rede cristalina das fases supercondutoras, a qual aos 860ºC é deteriorada como 

consequência da intercalação de novos planos CaCuO2 para formar os intercrescimentos 

2212/2223. Na série C2I0 é observado um comportamento distinto, ou seja, JCT aumenta com o 

aumento da temperatura de recozimento, obtendo-se um JCT de 1140Acm-2 para a fibra sujeita a 

860ºC durante 96h, a qual exibe ainda a maior fracção volúmica de fase supercondutora (fSC=81%). 
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Figura 7.4. – Comportamento do campo eléctrico em função da densidade de corrente, E(J), das 
fibras crescidas pelas técnicas de LFZ (C2I0) e EALFZ (C2I50) recozidas a diferentes temperaturas 
(830ºC, 845ºC e 860º). 

 

Tabela 7.2. – Parâmetros físicos das fibras crescidas por LFZ (C2I0) e EALFZ (C2I50), recozidas 
a diferentes temperaturas (Ti). 
Fibra Ti 

(ºC) 
TC0  
(K) 

m 
(µΩ.cmK-1) 

ρ 0K 
(µΩcm)

ρ 300K 
(mΩcm) 

JC T 
(A/cm2) 

JCM 
(A/cm2) 

fSC  
(%) 

 

C2I0 

830 

845 

860 

88.80 

88.20 

89.70 

3.06 

2.46 

2.83 

116.0 

92.5 

86.8 

1.02 

0.88 

0.93 

608 

630 

1140 

75000 

57500 

106000 

76 

74 

81 

 

C2I50 

830 

845 

860 

88.20 

87.70 

89.80 

2.31 

2.12 

3.51 

101.5 

88.3 

162.6 

0.79 

0.72 

1.20 

725 

1010 

670 

71000 

74200 

57400 

78 

69 

73 

 

Os ciclos de histerese, magnetização (M) em função do campo magnético (H) aplicado 

paralelamente ao eixo de crescimento da fibra medidos à temperatura T=5K, permitiram estudar o 

comportamento magnético das fibras C2I0 e C2I50 após tratamento térmico e determinar a 

densidade de corrente crítica magnética, JCM. Na Figura 7.5., os ciclos M(H) surgem com duas  
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formas distintas: ciclos largos que correspondem à fibras C2I0 recozidas a 830ºC e 845ºC e à fibra 

C2I50 sujeita a 830ºC ; e ciclos estreitos associados às fibras crescidas por EALFZ e recozidas a 

845ºC e 860ºC (b) e à fibra crescida por LFZ recozida a 860ºC(a). Esta particularidade na forma 

dos ciclos M(H), aponta para a existência de uma maior densidade de ancoradouros de fluxo nas 

fibras que apresentam  ciclos amplos. De facto estes estão associado às fibras onde a fase 2201 

ainda está presente após tratamento térmico. Com efeito, em trabalhos anteriores é sugerido que em 

determinadas condições a fase 2201 pode actuar como defeito e ancorar o fluxo de corrente 

[NEV01]. 
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Figura 7.5. – Evolução da magnetização em função do campo magnético externo aplicado à 
temperatura de 5K das fibras recozidas a diferentes temperaturas (830ºC, 845ºC e 860º) e crescidas 
pelas técnicas de: LFZ (C2I0) e EALFZ (C2I50).  

 

A intensidade da magnetização irreversível é extraída dos dados experimentais dos ciclos 

M(H). Na variação da densidade de corrente em função do campo magnético aplicado dois 

comportamento são observados, consequência da microestrutura: nas fibras C2I0 e C2I50 recozidas 

a 860ºC em conjunto com a fibra C2I50 recozida a 845ºC, é exibida uma dependência exponencial 

da densidade de corrente magnética em função do campo magnético. Neste caso, os dados são 
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ajustados pelo modelo de Fietz, ( ) 0
0

0 exp CH
HJHJ +⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−= , com C0=0 [FIE64]. Por outro lado, 

nas fibras C2I0 recozidas a temperaturas baixas (830ºC e 845ºC) e ainda na fibra C2I50 recozida à 

temperatura mais baixa (830ºC), a relação J(H), é caracterizada aproximadamente por uma 

dependência linear, ( ) 0JmHHJ += . Deste modo, a diminuição da densidade de corrente em 

função do campo magnético aplicado, ocorre linearmente (mais lentamente) nas fibras recozidas à 

menor temperatura, ou exponencialmente (mais rapidamente) nas fibras recozidas a temperaturas 

superiores. A variação linear de J(H) ocorre em fibras recozidas, onde estão presentes cristais da 

fase 2201, que se comportam como ligações fracas entre os grãos supercondutores da fase 2212 e 

actuam como ancoradouros de fluxo evitando um decaimento acentuado da densidade de corrente 

crítica magnética com o aumento do campo magnético aplicado.  

De acordo com os resultados expostos, as propriedades supercondutoras das fibras 

crescidas sem corrente (C2I0) são optimizadas à temperatura de tratamento térmico mais elevada 

(Ti=860ºC). Esta optimização das propriedades de transporte aparece associada à fracção volúmica 

de fase supercondutora mais elevada, 81%. Para além do valor de fSC, a homogeneidade da matriz 

2212 e a dimensão da cristalite justificam os valores de densidade de corrente de transporte (1140 

A/cm2) e magnética (106kA/cm2). 

Quando se aplica corrente eléctrica durante o crescimento as melhores propriedades 

supercondutoras são obtidas a temperaturas inferiores. De facto, as fibras C2I50 recozidas a 845ºC 

são as que apresentam o maior JCT. Os resultados da densidade de corrente de transporte 

JCT≅1010A/cm2 e magnética JCM ≅74200A/cm2 devem-se ao facto destas fibras exibirem:  

i) uma matriz supercondutora 2212 homogénea;  

ii) cristalites da fase 2212 de dimensão elevada (53 nm); 

iii) uma quantidade de fases secundárias reduzida.  

Temperaturas de tratamento térmico superiores a 845ºC conduzem a uma degradação das 

propriedades de transporte das fibras. Estas observações apontam para a existência de uma 

temperatura limite, situada no intervalo 845ºC≤T<860ºC, a partir da qual não se registam 

progressos nas propriedades supercondutoras. 

Os parâmetros da rede cristalina da fase 2212, tamanho médio da cristalite (tC) e distorção 

da rede (ε) indicados na Tabela 7.3., foram determinados pelo programa Scherer Calculator, de 

acordo com a metodologia descrita no Capitulo 2. A diminuição do tamanho médio da cristalite (tC) 

é acompanhada pelo aumento do número de fronteiras de grão e consequentemente por um 

aumento no valor da distorção.  
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Tabela 7.3. – Tamanho médio da cristalite (tC) e distorção na rede (ε), das amostras C2I0, C2I50 
crescidas com R=15mm/h e durante 24h a diferentes temperaturas, T. 

             C2I0          C2I50  
T (ºC) tC (nm) ε(%) tC (nm) ε(%) 

830 36 3.1 44 3.5 
845 30 3.5 53 2.4 
860 61 2.2 47 2.6 

 

Sendo a fase 2212, a fase maioritária nas fibras e a responsável pelo transporte da 

supercorrente, os valores das propriedades de transporte (Tabela 7.2.) foram relacionados com os 

valores dos parâmetros da rede cristalina da fase 2212, tC e ε (Tabela 7.3.). O comportamento de 

JCT em função de tC e ε, encontra-se no gráfico da Figura 7.6., onde se observa que cristalites de 

dimensão elevada favorecem o transporte de corrente independentemente da técnica de 

processamento, enquanto o comportamento de JCT é oposto ao observado para um aumento da 

distorção na rede. A percolação da corrente nas fibras de composição nominal 2223 é condicionada 

pelo tamanho médio da cristalite da fase 2212, fase maioritária da matriz, quanto maior a dimensão 

dos domínios cristalinos maior a capacidade de transporte de corrente das fibras. O aumento da 

distorção na rede na rede cristalina da fase 2212, em fibras texturadas diminui as propriedades de 

transporte. No entanto, o comportamento em função de tC contrasta com o referido no Capítulo 5 

para as fibras de composição C3, para as quais se observou um regime em que JCT tende para zero 

para um valor crítico de tC da ordem dos 60-90nm, associado a um fenómeno percolativo. Neste 

caso, é ainda observado o transporte supercondutor em condições de coerência estrutural muito 

menor, até 30nm pelo menos. 

0 10 20 30 40 50 60
0

50
500

600

700

800

900

1000

1100

1200

J CT
 (A

/c
m

2 )

J C
T (A

/c
m

2 )

tC(nm)

J
CT

 (t
C
) =14 exp(t

C
/16)+495

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

600

700

800

900

1000

1100

1200

J
CT

 (ε) =106exp(ε /0.3)+637

ε (%)

 
Figura 7.6. – A dependência da densidade de corrente crítica (JCT) dos parâmetros microscópicos: 
tamanho médio da cristalite (tC) e distorção da rede cristalina (ε). 
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7.3. Propriedades de transporte das fibras Bi2Sr2Ca2Cu4O11 e o efeito da 
temperatura de tratamento térmico 

 

As fibras de composição Bi2Sr2Ca2Cu4O11 (C3) crescidas por EALFZ a 15mm/h sob uma 

corrente eléctrica de 200mA de intensidade (C3I200), após tratamento térmico a 860ºC/24h 

seguido de 24h a 800ºC, apresentam uma capacidade de transporte de corrente muito reduzida, 

como se mostrou no capítulo 3. Este facto deve-se essencialmente: 

i) à interrupção do fluxo de corrente pelos cristais 2223 que crescem perpendicularmente 

ao eixo da fibra;  

ii) à composição média, da matriz supercondutora Bi2.39Sr1.68Ca1.24Cu2.00Oy que se afasta da 

estequiométrica; 

iii) à distorção da rede elevada. 

Na tentativa de reduzir os obstáculos ao caminho da corrente e usufruir do elevado 

alinhamento obtido nas fibras C3I200R15, um outro conjunto de fibras crescidas nas mesmas 

condições foi submetido a um tratamento térmico distinto. A temperatura a que decorre a primeira 

etapa foi reduzida de 860ºC para 820ºC. De acordo com a literatura, tratamentos térmicos 

efectuados a 820ºC em ar no sistema BSCCO sem Pb, não promovem a formação da fase 2223. 

Mais uma vez, para termo de comparação, o mesmo procedimento foi aplicado a um conjunto de 

fibras crescidas pela técnica de LFZ convencional. 

As fases existentes nas fibras, após o recozimento a 820ºC, foram estudadas por SEM e 

DRX. A Figura 7.7. apresenta a região central das fibras C3I0 e C3I200. Após recozimento, a fibra 

C3I0 apresenta, imersas numa matriz de composição Bi2.02Sr1.44Ca0.77Cu2.00Oy (A na Figura 7.7.a)), 

dendrites do cuprato 1/1 (B), com um aspecto semi-reagido, indicando que a reacção entre o 

cuprato 1/1 e a matriz, nestas condições de tratamento não está completa. São ainda observados 

grãos de CuO (C) e alguns vestígios do cuprato 2/1.  

A microestrutura da fibra C3I200 recozida a 820ºC, é apresentada na Figura 7.7.b). As 

dendrites do cuprato de cristalização primário 14/24 (D) evidenciam alguns vestígios de reacção 

durante o tratamento térmico pelo aparecimento de buracos e rugosidade na face em contacto com 

a matriz. A presença da fase 2/1 (E) também foi detectada. Neste conjunto, contudo, a variação 

mais significativa ocorre no espaço interdendrítico, no qual a fase de composição nominal 

Bi2.24Sr1.57Ca0.89Cu2.00Oy (A) próxima de 2212 impera sem dividir o espaço com o líquido residual 

ou a fase 2201.  
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a) 

 
b) 

Figura 7.7. – Fotomicrografias de SEM das fibras C3I0e C3I200 recozidas a 820ºC durante 24h 
seguido de mais 24h a 800ºC. 

 

Nestas fibras foram ainda estudadas a resistividade eléctricaem função da temperatura 

ρ(T), Figura 7.8., e a tensão em função da corrente, apresentada na Figura 7.9. como campo 

eléctrico versus densidade de corrente crítica, E(J). Os valores da temperatura de transição crítica, 

84K (C3I200) e 85K (C3I0) assim como a forma das curvas dão evidência da existência de apenas 

uma fase supercondutora a formar a matriz homogénea, a fase 2212. A partir de aproximadamente 

115K é observado um comportamento óhmico em ambas as curvas. Na expressão 

linear ( ) 0ρρ += mTT , ρ0, toma valores muito próximos 216.13µΩ.cm (C3I0) e 223.51 µΩ.cm 

(C3I200) em ambas as curvas, enquanto o declive da fibra C3I0 (3.92 µΩ.cm ) é o dobro do declive 

da fibra C3I200 (1.96µΩ.cm). A diferença entre as resistividades à temperatura ambiente das fibras 

C3I0(1.37mΩcm) e C3I200 (0.81mΩcm) demonstra o efeito significativo da aplicação da corrente 

eléctrica durante o processo de solidificação na diminuição da resistividade da fibra.  

Os valores da densidade de corrente de transporte, JCT, das fibras BSCCO recozidas a 

820ºC foram extraídos dos dados da Figura 7.9. em que se apresenta a curva E(J) para as fibra C3I0 

e C3I200. Os dados foram ajustados ao modelo ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
0 exp

J
JEJE  obtendo-se 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×= −

53
exp1010 6 JJE  e ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×= −

112
exp103.10 6 JJE  para as fibras C3I0 e C3I200, 

respectivamente. O critério de E=1µmV/cm, permitiu encontrar como valores da densidade de 

corrente crítica para as fibras C3I0 e C3I200, 250A/cm2 e 510A/cm2, respectivamente. No capítulo 

4, verificou-se que nas fibras BSCCO crescidas por EALFZ o alinhamento de grão, após o 

tratamento era ligeiramente alterado e superior ao determinado para as fibras crescidas por LFZ. 

Este facto, em conjunto com uma matriz de composição mais próxima da estequiométrica 2212, 

150 µm 
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justifica o valor muito superior (dobro) de JCT obtido pela fibra C3I200 (T=820ºC) face ao da fibra 

C3I0. 

 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325

0.0

2.0x10-4

4.0x10-4

6.0x10-4

8.0x10-4

1.0x10-3

1.2x10-3

1.4x10-3
ρ 

(Ω
.c

m
)

T(K)

 C3I0
 C3I200

 
Figura 7.8. – Resistividade em função da temperatura das fibras C3I0 e C3I200 sujeitas ao 
tratamento térmico de 820ºC/24h e 800ºC/24h.    
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Figura 7.9. – Campo eléctrico E em função da densidade de corrente das fibras C3I0 e C3I200 
sujeitas ao tratamento térmico: 820ºC/24h mais 800ºC/24h. 
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7.4. Propriedades supercondutoras das fibras Bi2Sr2Ca2Cu4O11 e o 
efeito da duração do tratamento térmico 
 

Os resultados obtidos no estudo do efeito da intensidade da corrente eléctrica em fibras de 

composição nominal Bi2Sr2Ca2Cu4O11(C3) crescidas com 15mm/h e submetidas a um tratamento 

térmico de duas etapas, a primeira a 860ºC-24h e a segunda a 800ºC-24h, mostraram que as 

propriedades de transporte da fibra C3I150 apresentavam uma performance  ligeiramente superior 

às restantes. Estes resultados induziram à escolha de uma corrente de processamento de 150mA 

para as fibras crescidas por EALFZ e estimularam o estudo das propriedades de transporte e 

desenvolvimento da fase 2223 em função da duração do tratamento térmico. Tendo em 

consideração que a formação e desenvolvimento da fase 2223 é favorecida por tratamentos 

térmicos longos [XU90,WEN91,KIJ88,CHE03], seleccionaram-se, para além do período de 24h de 

tratamento térmico já apresentado no Capitulo 4, dois novos períodos de 96h e 192h. O efeito 

destes três tempos de recozimento na microestrutura e propriedades supercondutoras foram 

avaliados em fibras crescidas sem aplicação de corrente eléctrica (C3I0) e com uma corrente 

eléctrica de 150mA (C3I150).  

A microestrutura das fibras C3I0 e C3I150, crescidas com R=15mm/h e sujeitas aos 

tratamentos térmicos mais longos é apresentada na Figura 7.10. A microestrutura típica das fibras 

recozidas durante 24h foi apresentada nos Capítulo 3 (C3I0, Figura 3.9.b)) e 4 (C3I150, Figura 

4.6.). A matriz supercondutora das fibras sem corrente apresenta composições próximas de 2212, 

sendo a evolução com o período de recozimento a seguinte: 

 

Bi2.50Sr1.85Ca1.25Cu2.00Oy (24h)→ Bi2.02Sr1.54Ca0.97Cu2.00Oy (96h)→ Bi2.26Sr1.75Ca1.01Cu2.00Oy (192h) 

 

Na Figura 7.10. as fases escuras correspondem aos cupratos 14/24 (A) e 2/1 (B) e ao CuO 

(C). Na fibra sujeita ao período de recozimento mais longo, 192h, foi observada uma quantidade 

significativa de cristais de composição próxima de 2223 (D) Bi2.80Sr2.06Ca1.87Cu3.00Oy. Estes cristais 

têm em média um comprimento da ordem das dezenas de micrómetros e desenvolvem-se 

preferencialmente perpendicularmente ao eixo de crescimento da fibra, atravessando as dendrites 

do cuprato 14/24 bem como os cristais 2212 da matriz. 

Relativamente ao grupo das fibras crescidas com 150mA de corrente (C3I150), registou-se 

uma diminuição da quantidade do cuprato 14/24 com o aumento da duração do tratamento térmico. 

A composição da matriz evolui com o tempo de recozimento, do seguinte modo: 

 

Bi2.09Sr1.37Ca0.98Cu2.00Oy (24h)→ Bi2.01Sr1.44Ca0.92Cu2.00Oy (96h)→ Bi2.04Sr1.45Ca1.01Cu2.00Oy (192h) 
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Figura 7.10. – Fotomicrografias de SEM das fibras C3I0 e C3I150 recozidas a 860ºC durante 
diferentes períodos, t. 
 

Estas composições, quando comparadas com as das fibras C3I0 e com a estequiometria 

2212, exibem uma deficiência na percentagem de Sr e Ca. Outra particularidade destas fibras é a 

presença de uma percentagem pequena do cuprato 1/1 em conjunto com o 14/24. À semelhança do 

observado nas fibras C3I200 recozidas (860ºC/24h+800ºC/24h), na vizinhança dos cristais 2223 

desenvolvem-se pequenos cristais de CuO. Nas fibras solidificadas com uma intensidade de 

corrente de 150mA, os cristais 2223 que se desenvolvem paralelamente ao raio da fibra, surgem 

logo após 24h a 860ºC, aumentando o seu comprimento com o período de recozimento. A 

composição destes cristais evolui com o tempo da seguinte forma: 

 

Bi2.07Sr1.38Ca1.66Cu3.00Oy (24h)→ Bi1.96Sr1.53Ca1.80Cu3.00Oy (96h)→ Bi2.19Sr1.58Ca2.11Cu3.00Oy (192h). 

 

Estes resultados mostram que a composição média se aproxima cada vez mais da 

estequiométria 2223 à medida que o tempo de recozimento aumenta.  

A representação gráfica da resistividade eléctrica em função da temperatura, ρ(T), para as 

fibras crescidas por LFZ e EALFZ, sujeitas a diferentes períodos de recozimento tem lugar na 

Figuras 7.11. Numa primeira análise, é possível afirmar que as fases de alta temperatura crítica do 

sistema BSCCO, as fases 2212 e 2223, estão presentes em todas as fibras e que todas exibem um 
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comportamento metálico em função da temperatura no estado normal. Nesta região linear das 

curvas ρ(T), os dados experimentais foram ajustados pela expressão, ( ) 0ρρ += mTT  , da qual , se 

extraíram os valores indicados na Tabela 7.4. As fibras crescidas sem corrente apresentam uma 

diminuição da constante ρ0K com a duração do tratamento térmico. Contudo, na série C3I0 este 

valor é sempre superior ao da fibra correspondente no grupo C3I150, com excepção para t =192h. 

Os valores da resistividade a 300K são muito semelhante para todas as fibras (0.7-0.8mΩ.cm), com 

excepção da fibra C3I0 sujeita a 24h de tratamento térmico, a qual apresenta um valor ligeiramente 

superior ao das restantes fibras (1.01mΩ.cm). 
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Figura 7.11. – Representação gráfica da resistividade em função da temperatura de fibras crescidas 
por LFZ e EALFZ com uma intensidade de corrente de 150mA, recozidas durante 24h, 96h e 192h.  
 

A temperatura a partir da qual as fibras evidenciam resistência ao fluxo de corrente (TC0, 

indicada na Tabela 7.4.1.) depende das condições de processamento, em particular da duração da 

primeira etapa do tratamento térmico. Nas fibras crescidas sem corrente eléctrica (C3I0) o valor da 

temperatura de transição crítica é muito idêntico, sendo por isso praticamente independente do 
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tempo de recozimento. O contrário é observado nas fibras crescidas com uma corrente de 150mA 

(C3I150) onde se verifica um aumento significativo de TC0 com o tempo de tratamento térmico. 

Relativamente à evolução da formação da fase 2223 com o tempo de tratamento térmico 

ela é bem visível nas curvas de ρ(T) em particular na Figura 7.11., onde se pode observar um 

aumento da transição em torno dos 110K com o aumento do tempo. Este facto permite afirmar de 

uma forma qualitativa que ocorre um aumento da quantidade de fase 2223 com o tempo, como 

mostram também as imagens de SEM da Figura 7.10. 

 Nas fibras crescidas com corrente (C3I150), Figura 711., a curva ρ(T) associada à fibra de 

96h é a que apresenta uma transição mais acentuada em torno dos 110K. Esta observação mostra 

que de facto a aplicação da corrente eléctrica durante o processamento permite acelerar toda a 

cinética de transformação das fases supercondutoras. 

 

Tabela 7.4. – Parâmetros associados às propriedades supercondutoras das fibras C3I0 e C3I150, 
recozidas a 860ºC durante períodos distintos. (*Medida efectuada a 10K) 
Fibra  C3I0   C3I150  

t (h) 24 96 192 24 96 192 

TC (K) 86.3 85.0 86.0 84.6 85.8 88.0 

ρ0K(µΩ.cm) 220.2 101.3 60.9 136.8 76.7 107.2 

m(µΩ.cmK-1) 2.24 2.42 2.03 2.75 2.11 2.34 

ρ300K (mΩ.cm) 1.01 0.73 0.75 0.80 0.79 0.71 

E0 (µV/cm) 3.44 4.04 70.0 20.00 8.34 1.57 

J0(A/cm2) 48.4 126.9 52.5 84.2 81.6 147.4 

JC77K (A/cm2) 270 685 135 310 415 940 

JC4,2K (A/cm2) 33800* 42100 39400 35740 36420 43252 

fSC (%) 68 64 80 75 75 69 

 

O comportamento do campo eléctrico em função da densidade de corrente, obtido a partir 

das medidas tensão-corrente (V(I)) a 77K, é ilustrado nas Figuras 7.12. e 7.13., para os conjuntos 

C3I0 e C3I150, respectivamente. A exponencial ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
0 exp

J
JEJE , mostrou-se adequada para 

ajustar os dados experimentais das seis curvas E(J). Os valores de J0 e E0, para cada uma das fibras 

encontram-se indicados na Tabela 7.4. 
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Figura 7.12. – Representação gráfica do campo eléctrico em função da densidade de corrente de 
fibras crescidas por LFZ e recozidas durante 24h, 96h e 192h. 
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Figura 7.13. – Representação gráfica do campo eléctrico em função da densidade de corrente de 
fibras crescidas por EALFZ com uma intensidade de corrente de 150mA, e recozidas durante 24h, 
96h e 192h. 

 

As fibras processadas sem corrente eléctrica apresentam um aumento significativo no valor 

de JCT (de 270 para 685A/cm2) quando a duração do tratamento térmico aumenta de 24h para 96h. 

Contudo, esta melhoria não prossegue para tempos de recozimento superiores a 96h, uma vez o 
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valor de JCT exibido pela fibra sujeita a 192h de tratamento térmico, diminui drasticamente para 

135A/cm2.  

A influência positiva do aumento do tempo de recozimento nas propriedades de transporte, 

mais especificamente no valor de JCT, das fibras crescidas com uma corrente eléctrica a fluir na 

interface de S/L, é ilustrada no gráfico da Figura 7.13., no qual as curvas E(V) se deslocam para 

valores de densidades de corrente superiores com o aumento do tempo de tratamento térmico, 

registando-se a seguinte evolução no valor de JCT: 310 A/cm2 (24h)→ 415 A/cm2(96h)→ 940A/cm2 

(192h).  

A densidade de corrente magnética JCM e a fracção volúmica de fase supercondutora, que 

caracterizam o comportamento magnético das fibras, foram obtidas a partir dos dados de 

magnetização em função do campo magnético aplicado e da susceptibilidade magnética em função 

da temperatura, respectivamente. Nos ciclos de histerese M(H) da série de fibras C3I0, sujeitas a 

diferentes tempo de recozimento, apresentados na Figura 7.14.a), dois comportamentos distintos 

são observados e associados à forma do ciclo M(H): i) o ciclo M(H) das fibras recozidas a 24h e 

192h é amplo evidenciando a existência de ancoradouros de fluxo nestas fibras; ii) o ciclo M(H) da 

fibra sujeita a 96h de tratamento térmico surge mais estreito. Como consequência dos diferentes 

comportamentos surgem evoluções distintas da densidade de corrente magnética, JCM, em função 

do campo magnético aplicado, Figura 7.14.b). Deste modo, para os ciclos M(H) amplos das fibras 

recozidas durante 24h e 192h, observa-se um decaimento mais lento de JCM com o aumento do 

campo aplicado. Enquanto, na fibra C3I0 sujeita a 96 de recozimento, observa-se um decaimento 

exponencial de JCM com o aumento da intensidade do campo magnético aplicado. Para  um campo 

de aproximadamente 25kOe a densidade diminuiu de uma ordem de grandeza. Na Figura 7.15.a), 

entre os ciclos M(H) do grupo C3I150, o ciclo da fibra sujeita a 96h de tratamento térmico 

apresenta uma forma mais alargada, ligeiramente diferente dos restantes. Em termos da evolução 

de JCM com a intensidade do campo magnético aplicado, resulta uma diminuição menos abrupta do 

valor da densidade de corrente no intervalo 0-25kOe, Figura 7.15.b). A variação de JCM(H) para as 

fibras EALFZ recozidas durante 24h e 192h, é ajustada por uma expressão exponencial. No grupo 

das fibras C3I150 é observado um aumento de JCM(0) com o aumento do período da primeira etapa 

do tratamento térmico, Tabela 7.4. 
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Figura 7.14. – Fibras crescidas LFZ  e recozidas durante períodos diferentes, t (24h, 96h e 192h): 
a) Ciclos de histerese magnético, M(H); b) Comportamento da densidade de corrente crítica em 
função do campo magnético, J(H). 
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Figura 7.15. – Fibras crescidas por EALFZ com uma intensidade de corrente de 150mA, e 
recozidas durante períodos diferentes, t (24h, 96h e 192h): a) Ciclos de histerese magnético, M(H); 
b) Comportamento da densidade de corrente crítica em função do campo magnético, J(H). 
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A susceptibilidade magnética em função da temperatura, χ(T), para campos magnéticos 

baixos (H~1Oe) relativa às séries C3I0 e C3I150 é apresentada nas Figuras 7.16 e 7.17, 

respectivamente. Os resultados apontam para uma evolução da presença da fase 2223 análoga à 

observada nas curvas ρ(T). Nas fibras crescidas sem corrente (C3I0), observa-se um desvio das 

curvas χ(T) para temperaturas superiores com o aumento do tempo da primeira etapa do tratamento 

térmico, Figura 7.16. Mais ainda, as fibras deste grupo recozidas durante 96h e 192h apresentam o 

início da transição a uma temperatura próxima de 110K revelando assim a presença da fase 2223. 

No grupo C3I150, Figura 7.17., observa-se um desvio acentuado da curva χ(T) relativa à fibra 

recozida durante 192h, acompanhado de uma transição mais estreita. É importante salientar que 

nesta série todas as amostras apresentam o início da transição para o estado supercondutor a 

temperatura próxima dos 110K, apontando, no entanto para uma fracção reduzida da fase 2223.  
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Figura 7.16. – Variação da susceptibilidade magnética,χ, em função da temperatura obtida para o 
grupo de fibras crescidas por LFZ e recozidas durante 24h, 96h e 192h. 
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Figura 7.17. – Variação da susceptibilidade magnética, χ, em função da temperatura obtida para o 
grupo de fibras crescidas por EALFZ com uma intensidade de corrente de 150mA e recozidas 
durante 24h, 96h e 192h. 

 

Os resultados obtidos mostram que as condições do tratamento térmico, em particular o 

tempo de recozimento aos 860ºC, são decisivas para as transformações que ocorrem na 

microestrutura e portanto para as propriedades supercondutoras das fibras. A diferença mais 

significativa nas transformações ocorridas nas fibras processadas pelas técnicas de LFZ (C3I0) e 

EALFZ (C3I150) prende-se com o desenvolvimento e taxa de crescimento da fase 2223. Nas fibras 

crescidas por EALFZ esta fase surge logo após 24h de recozimento na forma de cristais cruzando 

as dendrites de 14/24 e os cristais 2212. Nas fibras crescidas por LFZ, os cristais 2223 com a 

mesma direcção de crescimento são observados apenas em fibras C3I0 sujeitas a períodos de 

recozimento longos, 192h. Esta diferença resulta da natureza das fases presentes após crescimento 

nas fibras processadas com e sem corrente. Nas fibras C3I0, em primeiro lugar, ocorre a reacção de 

decomposição do cuprato 1/1 originado os cupratos 14/24 e 2/1. Em simultâneo ocorre a formação 

de uma matriz homogénea 2212 que resulta da reacção entre o cuprato 1/1 e os cristais 2201. 

Posteriormente, a reacção entre os cristais da fase 2212 e do cuprato 14/24 dão origem à formação 

dos cristais 2223, pela reacção 2212+14/24 → 2223+CuO. A presença do cuprato 14/24 antes do 

tratamento térmico nas fibras crescidas com corrente eléctrica, permite acelerar o processo de 

formação da fase 2223. Este facto conduz a que esta fase seja observada logo após 24h de 

tratamento térmico. 

O incremento do teor da fase 2223 visível nas micrografias de SEM (Figura 7.10.) e na 

fracção volúmica da fase supercondutora (Tabela 7.4.) nas fibras C3I0 recozidas 192h é em parte 

responsável pela diminuição densidade de corrente crítica de 658A/cm2 para 135A/cm2, nas fibras 
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recozidas a 96h e 192h. Estes cristais crescem perpendicularmente ao eixo da fibra constituindo um 

obstáculo à passagem de corrente. Além disso, a composição da matriz evolui de 

Bi2.02Sr1.54Ca0.97Cu2.00Oy (96h) para Bi2.26Sr1.75Ca1.01Cu2.00Oy (192h) verificando-se um aumento do 

teor de Bi, que se traduz por um aumento da distância entre os planos de condução, os planos Cu-O 

[MAJ94]. 

No grupo C3I150, a presença dos reagentes, o cuprato 14/24 e a matriz 2212, antes do 

recozimento, favorece e acelera o processo de desenvolvimento dos cristais 2223. Neste grupo, as 

propriedades de transporte, JCT, aumentam com a duração do tratamento térmico, sendo obtida a 

densidade de corrente crítica mais elevada, 910A/cm2, para 192h. Este resultado é consequência de 

uma maior homogeneização da composição dos cristais da matriz supercondutora com o tempo de 

tratamento térmico, o que é visível quer pela composição média determinada por EDS quer pela 

curva de susceptibilidade magnética da fibra C3I150 recozida 192h. 

 

 

7.5. Mecanismo de formação da fase 2223 
 

A microestrutura das fibras do sistema BSCCO crescidas por EALFZ com composição 

nominal Bi2Sr2Ca2Cu4O11, apresentada no painel das Figuras 3.1. e 4.2., é caracterizada por cristais 

alongados orientados na direcção de crescimento da fibra. Como foi referido no capítulo 4, para 

correntes de crescimento mA 100<I , em conjunto com as dendrites do cuprato (Sr,Ca)14Cu24O41  

(14/24), é ainda detectada a presença de algumas dendrites do cuprato (Sr,Ca)CuO2 (1/1). Para 

mA 100≥I , o único cuprato presente é o 14/24, o qual se encontra imerso numa matriz composta 

por fases com estequiometria próxima de 2212 e 2201. A fibra crescida a 15 mm/h com uma 

corrente de 200mA após o tratamento térmico a 860ºC/24h seguido de 800ºC/24h apresenta na sua 

microestrutura dois tipos de cristais de composição próxima de 2223: i) cristais 2223 que crescem 

preferencialmente perpendicularmente ao eixo da fibra; ii) intercrescimentos 2212/2223 que se 

desenvolvem ao longo do eixo da fibra na região interdendrítica na rede da fase 2212. Os primeiros 

intersectam os cristais dos cupratos 14/24 e da matriz 2212, como é ilustrado na Figura 7.18. É 

possível verificar que uma das extremidades dos cristais 2223 está normalmente localizada numa 

região de descontinuidade entre a interface da fase 2212 com o cuprato 14/24 ou na fronteira entre 

dois cristais 2212 da matriz. Por microscopia electrónica de varrimento observou-se que os cristais 

com estequiometria próxima de 2223 têm na sua vizinhança uma fase de óxido de cobre.  
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Figura 7.18. – Fotomicrografia de SEM da fibra C3I200R15 recozida (860ºC/24h seguida de 
800ºC/24h), onde são evidenciados os cristais 2223 a interceptar a matriz 2212 e o cuprato 14/24. 
A seta à direita assinala o eixo da fibra. 

 

A taxa de cristalização do plano a-b dos cristais supercondutores é cerca de 1000 vezes 

superior à velocidade de cristalização segundo a direcção c [MAJ00]. Uma análise qualitativa a 

estes cristais noutras fibras com a mesma composição e sujeitas a correntes eléctrica de 

intensidades diferentes (150mA), com períodos de recozimento mais longos, mostram que os 

cristais 2223 apresentam sempre um hábito de crescimento na forma dendrítica, e que as 

dimensões (comprimento e a espessura) dos cristais variam dentro na mesma fibra. Contudo, existe 

uma relação de proporcionalidade directa entre o aumento do número de cristais e a dimensão, com 

a duração do primeiro patamar do tratamento térmico.   

A análise da difracção de electrões obtida por TEM, sobre um troço da fibra C3I200R15, 

processada pela técnica de EALFZ nas mesmas condições da fibra apresentada na Figura 7.18., 

permite concluir que a aplicação de uma corrente eléctrica durante a solidificação não altera a 

orientação dos cristais 2212. O eixo-b encontra-se paralelo à direcção de crescimento da fibra, 

Figura 7.19. O padrão de difracção de electrões dos cristais da fase 2212 foi indexado à ficha do 

International Center from Diffraction Data (ISDD) [A] relativa à composição Bi2(Sr,Ca)3-xCu2Oy. 

A composição média dos cristais supercondutores da matriz, obtida a partir da análise de EDS, 

Bi2.39Sr1.68Ca1.24Cu2Oy apresenta contudo um excesso de Bi e um valor de 2.92 para teor de solução 

sólida (Ca,Sr).  

 

15 µm 
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Figura 7.19. – Imagem de TEM com o respectivo padrão de difracção de electrões efectuado no 
cristal 2212. A seta indica a direcção de crescimento da fibra. 

 

O cuprato 14/24 é da família dos materiais com uma estrutura de cadeias intercaladas 

(“chain-ladder”) (Sr,M)14Cu24O41 onde M corresponde a  Ca, La, Bi, Y que apresenta propriedades 

magnéticas e de transporte muito peculiares. O cuprato de estrôncio puro, Sr14Cu24O41, apresenta 

um comportamento semicondutor, mas a substituição parcial de Sr por Ca conduz a um aumento 

da condutividade eléctrica [ETR04]. A complexa estrutura do composto (Sr14-xCax)14Cu24O41 para 

0<x≤ 8 foi estudada por McCarron e  colaboradores, recorrendo às técnicas de difracção de Raio-X 

e cristal-único [MCC88]. A estrutura é composta por duas sub-células que se interpenetram: 

1) uma célula ortorrômbica com dimensões a1=11.375
o
A , b1=12.903

o
A  e c1=3.910

o
A , que 

consiste em planos alternados de (Sr,Ca)-Cu2O3-(Sr,Ca); 

2) uma célula com valores dos parâmetros a2 e b2 idênticos, mas com c2=2.753
o
A .  

 Deste modo, a célula do cuprato (Sr14-xCax)14Cu24O41 é formada por sete sub-células com 

as características da primeira, 7c1=27.372
o
A  e dez com as particularidades da segunda, 

10c2=27.534
o
A . Os resultados de Raios-X mostraram que o eixo b da célula unitária do cristal 

14/24 é o mais sensível à variação de x. O raio iónico do Ca (0.99
o
A ) é inferior ao do Sr (1.13

o
A ), 

deste modo quando ocorre a substituição parcial de Sr por Ca o eixo b diminui [MCC88]. 

Sobre a dendrite 14/24 foi efectuado o mesmo tipo de estudo que sobre a fase 

supercondutora 2212, tendo-se verificado que apesar da diferença de valores entre parâmetros de 

rede da duas células unitárias (Tabela 7.1.), o plano a-b do cuprato 14/24 também se encontra 

alinhado com a direcção de crescimento da fibra, Figura 7.20. O padrão da difracção de electrões 

obtido para esta fase não supercondutora, foi associado à ficha do ICDD relativa à composição 

Sr5.80Ca8.20Cu23.62O41. A dissolução destes cristais é extremamente lenta devido à sua dimensão e 

estabilidade a temperaturas elevadas. Estudos realizados sobre amostras de composição nominal 

2212 mostraram que a dissolução dos grãos 14/24 é lenta e incompleta mesmo após longos 

c*

40 µm 
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períodos de tratamento térmico a 850ºC em atmosfera de oxigénio [SAG04]. Contudo, nas fibras 

crescidas por EALFZ e sujeitas a tratamento térmico a 860ºC em ar durante 24h, o cuprato 14/24 

reage com a fase 2212, dando origem à formação de cristais da fase supercondutora 2223 e de 

CuO. 

 

 
Figura 7.20. – Imagem de TEM com o respectivo padrão de difracção de electrões efectuado sobre 
o cristal 14/24. A seta indica a direcção de crescimento da fibra. 
 

 

 
Figura 7.21. – Imagem de TEM com respectivo o padrão de difracção de electrões efectuado sobre 
o cristal 2223. A seta indica a direcção de crescimento da fibra. 
 

Estudos de microscopia electrónica de transmissão efectuados sobre os cristais 2223 

mostraram que estes se encontram com o eixo-c paralelo à direcção de crescimento da fibra, Figura 

7.21., contrariamente ao que se observa para os cristais 2212 e 14/24, os quais apresentam o eixo-b 

e o plano a-b, respectivamente, ao longo do eixo da fibra. 

Tendo em consideração os parâmetros de rede dos cristais e as observações feitas por: 

i) microscopia electrónica de varrimento, que mostra que os cristais da fase 2223 se 

desenvolvem preferencialmente a partir da interface entre os cristais do cuprato 14/24 e 

de 2212; 

2.5µm

5µm
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ii) microscopia electrónica de transmissão, em que se identificaram as direcções principais 

de crescimento de cada fase é proposto um mecanismo de desenvolvimento dos cristais 

2223 que crescem perpendicularmente ao eixo de crescimento da fibra durante o 

tratamento térmico. 

Na Figura 7.22., apresenta-se um esquema ilustrativo das posições atómicas dos átomos de 

cobre na rede dos cristais 2212, 2223 e 14/24. Em particular, o esquema pretende mostrar a 

coincidência das posições dos átomos de cobre nas três redes cristalinas.  

No esquema da Figura 7.22., estão esboçados apenas os planos que contém o cobre, uma 

vez que é o único catião (Cu2+) que não forma solução sólida com outros elementos, para além de 

ser o catião em maior quantidade em todas as fases. A Figura 7.22. pretende mostrar as interfaces 

entre o cristal 2223 e as fases cristalinas originais 2212 e 14/24, presentes antes do tratamento 

térmico observadas em SEM e TEM. Duas interfaces são evidenciadas: 

i) plano a-b do cristal 2223 versus plano b-c do cuprato 14/24; 

ii) plano a-b do cristal 2223 versus plano a-c da fase 2212. 

Na interface 2223-14/24, a cada célula unitária do cuprato 14/24 estão ligadas dez células unitárias 

da fase 2223. Por outro lado, na interface 2223-2212 a cada célula unitária de 2212 estão ligadas 

seis células unitárias de 2223. Tendo em conta as posições atómicas do catião Cu nas redes, o 

arranjo rectangular do cobre no cuprato 14/24 (2.74
o
A ×11.39

o
A ), onde o valor 2.74

o
A  corresponde 

a um décimo do parâmetro de rede c e 11.39
o
A  é o valor do parâmetro b, Tabela 7.1., ajusta-se 

com cinco arranjos quadrados de Cu da fase 2223 (2.74
o
A ×2.74

o
A ), onde o valor 2.74

o
A  

corresponde a metade dos parâmetros a e b, Tabela 7.1.  

 

 

 
 
 
Figura 7.22. – Esquema representativo das interfaces 2223-2212 e 2223-14/24, considerando as 
posições do ião cobre nas redes e orientação relativa dos cristais determinada por TEM. 
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Baseado nas observações microestruturais, nomeadamente orientação relativa dos cristais e 

composição química das fases envolvidas, um mecanismo de interdifusão parece controlar o 

desenvolvimento da fase 2223. A fotomicrografia da Figura 7.18. evidencia a possibilidade da 

nucleação do cristal 2223 ocorrer na interface 14/24-2212, uma vez que a maioria dos cristais 

emerge desse ponto e desenvolve-se em direcção ao interior da dendrite 14/24. Alguns dos cristais 

cruzam a interface e desenvolvem-se para o interior da matriz 2212, onde os cristais estão 

orientados favoravelmente (eixo-b paralelo à direcção de crescimento da fibra), para o fluxo de 

corrente, como mostra a Figura 7.18. A fronteira entre dois cristais 2212-2212 da matriz pode 

actuar como barreira ao crescimento dos cristais 2223, devido a um termo adicional de energia 

livre da interface proveniente da rotação dos planos a-c entre cada cristal 2212. Estudos anteriores 

mostraram que os cristais 2212 apesar de apresentarem sempre o eixo b paralelo ao eixo da fibra 

poderão apresentar uma rotação do plano a-b [COS97]. A Figura 7.22. pode ser usada para 

visualizar a rotação do eixo-c dos cristais 2223, como referido, se a nucleação ocorrer na aresta a-c 

das faces a-b dominantes dos cristais 2212. Para c2223 paralelo a b2212, a interface núcleo/sólido é a 

interface 2223-2212 esboçada na Figura 7.22. Da elevada coincidência das posições na rede, 

resulta uma baixa energia de superfície.   

  Neste modelo, o Bi difunde-se a partir da fase 2212 para o cuprato 14/24. Paralelamente os 

iões de Ca e Cu difundem-se na direcção contrária, ao longo do espaço interplanar entre os planos 

de a-b da fase 2223, onde a difusão dos catiões é de uma para três ordens superior à da direcção de 

c [MAJ00]. O crescimento dos cristais 2223 por interdifusão é acompanhado por uma diminuição 

da sua espessura. O óxido de cobre identificado na vizinhança dos cristais 2223, é obtido de acordo 

com a seguinte reacção: 

2212 + 14/24 → 2223 + CuO 

 

o óxido de cobre no seu papel de produto da reacção, não condiciona a taxa de crescimento das 

faces a-b, perpendicularmente à direcção do eixo da fibra.  
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7.6. Conclusões 
 

As propriedades supercondutoras das fibras de composição nominal C2, Bi:Sr:Ca:Cu- 

2:2:2:3, crescidas pelas técnicas de LFZ e EALFZ, são condicionas pela temperatura do tratamento 

térmico. Valores de densidades de corrente crítica, JCT a 77K da ordem de 1kA/cm2 são obtidos 

para as fibras crescidas por EALFZ e LFZ e recozidas a 845ºC e 860ºC, respectivamente. Do 

mesmo modo, os valores mais elevados de densidade de corrente crítica magnética, JCM(0) a 4.2K, 

nas fibras crescidas sem (C2I0) e com corrente (C2I50) são obtidos para as mesmas temperaturas 

acima referidas. Estes resultados são uma consequência do facto das fibras crescidas pelo processo 

de EALFZ com uma intensidade de corrente de 50mA, apresentarem uma cristalização de fases 

mais próxima do equilíbrio, necessitando assim de uma temperatura inferior, para que decorram as 

reacções que promovem: i) a formação das fases supercondutoras de alta temperatura, em 

particular da fase 2212; ii) o desenvolvimento de cristais com composição mais próxima da 

estequiométrica; iii) o equilíbrio de oxigénio na fase supercondutora. Todos estes factores 

contribuem para aumentar a capacidade de transporte de corrente. Para além destes factores, nas 

fibras recozidas e independentemente da técnica de crescimento usada, a dimensão dos domínios 

cristalinos da fase 2212 em conjunto com a distorção na rede cristalina, revelam desempenhar um 

papel importante no transporte de corrente. Domínios cristalinos elevados e distorções baixas na 

rede cristalina favorecem o fluxo de corrente. 

A temperatura de tratamento térmico surge como uma das condições de processamento 

mais crucial para as propriedades de transporte nas fibras de composição nominal C3 (Bi:Sr:Ca:Cu 

- 2:2:2:4) crescidas por EALFZ com uma corrente eléctrica de 200mA (C3I200). De facto, quando 

estas fibras são sujeitas a um tratamento térmico a 860ºC desenvolvem-se cristais de composição 

próxima de 2223 perpendicularmente à direcção de crescimento da fibra, os quais actuam como 

obstáculos ao transporte de corrente limitando as propriedades de transporte. Diminuindo a 

temperatura de tratamento para 820ºC, impede-se a formação de cristais 2223 transversais e 

garante-se a homogeneização da matriz maioritariamente 2212 que em conjunto com o 

alinhamento induzido pela corrente durante o processamento dão origem a propriedades de 

transporte superiores. Esta diminuição de 40ºC na temperatura de tratamento térmico permite, 

assim, aumentar a densidade de corrente crítica a 77K de 230A/cm2 para 510A/cm2.    
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Do estudo da supercondutividade das fibras de composição nominal C3 crescidas sem e 

com uma corrente eléctrica de 150mA, em função da duração do tratamento térmico concluiu-se 

que: 

 as propriedades supercondutoras da fibra C3I150 são optimizadas para tratamentos 

térmicos longos de 192h, nomeadamente a densidade de corrente crítica de transporte, 

JCT(77K)=940A/cm2, e magnética, JCM(0)=4.3×104A/cm2 a 4.2K;  

 as mesmas propriedades supercondutoras da fibra C3I0 melhoram para tratamentos 

térmicos intermédios, 96h com JCT(77K)=685A/cm2 e degradam-se para 

JCT(77K)=135A/cm2 quando este é prolongado para 192h; 

 o desenvolvimento de cristais de estequiometria próxima de 2223, com hábito de 

crescimento transversal ocorre nas fibras C3I150 após 24h de tratamento térmico, 

enquanto que na fibra crescida sem corrente, C3I0, estes cristais surgem para tempos 

de tratamento térmico superiores a 96h.  

A fase de mais alto TC do sistema BSCCO, a fase 2223, está presente nas fibras de 

composição nominal C3 crescidas por EALFZ, após tratamento térmico de 24h a 860ºC. Dois tipos 

de cristais são desenvolvidos, sendo o mecanismo da sua formação determinante do tipo de 

alinhamento apresentado por esta fase. Assim a fase 2223 desenvolve-se na forma de: 

 cristais que cruzam as dendrites do cuprato 14/24 e 2212, apresentando deste modo o 

eixo-b numa orientação perpendicular à direcção de crescimento da fibra;  

 intercrescimentos 2223/2212, na matriz 2212 onde adoptam a orientação da rede na 

qual se desenvolvem, isto é, com o eixo-b paralelamente ao eixo da fibra. 

No primeiro caso, a orientação relativa entre as fases reagentes 2212 e 14/24 e o produto 

da reacção, a fase 2223, é baseada no grau de coerência entre as posições atómicas do catião cobre 

(Cu2+). É proposto um mecanismo de interdifusão ao longo do espaço entre os planos a-b da fase 

2223 como mecanismo de crescimento, isto após uma nucleação heterogénea na interface 14/24-

2212. A presença do cuprato 14/24 parece ser determinante para o desenvolvimento de cristais 

2223 perpendicularmente ao eixo da fibra em amostras crescidas quer por EALFZ quer por LFZ 

convencional. Nas primeiras a presença do cuprato 14/24 contribui para o desenvolvimento da fase 

2223 logo após períodos curtos de tratamento térmico (24h) para temperaturas no intervalo de 

estabilidade daquela fase. Nas segundas, a presença de cristais 2223 só é detectada para períodos 

longos de tratamentos térmico ( h 96≥t ), após ocorrer a transformação do (Sr,Ca)CuO2 em 

(Sr,Ca)14Cu24O41. 
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Conclusão geral 

 

Neste trabalho foi desenvolvida uma nova técnica de crescimento de materiais para o 

processamento de fibras de supercondutoras policristalinas do sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O (BSCCO): a 

Fusão de Zona com Laser Assistida com Corrente Eléctrica (EALFZ). O sistema desenvolvido 

utiliza um laser de Nd:YAG de 50W (1064nm) em modo contínuo, e possibilita o um crescimento 

automaticamente controlado com velocidades desde 0.018mm/h até alguns m/h. A fonte de 

corrente utilizada permite aplicar intensidades até 60A/50V. 

Foram estudadas as propriedades supercondutoras das fibras BSCCO, crescidas por 

EALFZ e fusão de zona com laser (LFZ) convencional. A correlação entre as propriedades 

supercondutoras das fibras e a sua microestrutura foi estabelecida considerando o efeito de vários 

parâmetros de processamento, nomeadamente: a polaridade e intensidade da corrente eléctrica, a 

velocidade de crescimento, a composição nominal e as condições de tratamento térmico. 

Verificou-se que aplicação de uma corrente eléctrica durante o processo de solidificação 

modifica significativamente a mobilidade iónica no fundido e que a segregação na interface de 

solidificação é alterada relativamente à do processo convencional. As condições termodinâmicas na 

interface de solidificação estabelecidas pela corrente eléctrica conduzem a alterações na natureza e 

na morfologia das fases desenvolvidas e à mudança da fase de cristalização primária de 

(Sr,Ca)CuO2 para (Sr,Ca)14Cu24O41.  

A polaridade da corrente eléctrica aplicada durante a solidificação revelou-se um dos 

parâmetros de processamento mais importante para obter fibras policristalinas com elevada 

orientação de grão. A textura é induzida durante a solidificação apenas quando a corrente eléctrica 

na interface Sólido/Líquido flui nas condições de corrente directa, o polo positivo da fonte de 

alimentação é ligado à semente e o negativo à barra de alimentação. 

No conjunto das fibras crescidas por EALFZ com diferentes intensidades de corrente 

eléctrica destacam-se: o aumento do alinhamento de grão obtido mesmo para intensidades de 

corrente eléctrica baixas (50mA), o refinamento dos cristais da fase de solidificação primária com o 

aumento da intensidade da corrente aplicada, o desenvolvimento de cristais da fase supercondutora 

2223, que crescem perpendicularmente ao eixo da fibra durante o tratamento térmico. Mais ainda, 

nas fibras EALFZ a textura obtida durante o crescimento é mantida após tratamento térmico o que 
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não acontece nas fibras crescida por LFZ nas quais se regista uma diminuição do grau de 

alinhamento após o recozimento. 

Usufruindo da textura imposta pela corrente eléctrica para aumentar a velocidades de 

crescimento, foi explorado o efeito conjugado da velocidade de crescimento e da intensidade da 

corrente eléctrica nas propriedades supercondutoras das fibras BSCCO. No intervalo das 

velocidade intermédias (15mm/h<R<150mm/h) destaca-se, pelo seu valor de densidade de corrente 

crítica de transporte 2250A/cm2, as fibras crescidas por EALFZ com 75mm/h e 200mA.  

O alinhamento de grão, quantificado a partir das figuras de pólos, e a coerência cristalina 

da fase supercondutora maioritária, a fase 2212, expressa em termos do tamanho médio do domínio 

cristalino e da distorção da rede revelaram-se dois factores importantes para as propriedades 

supercondutoras. A percolação da corrente ao longo da fibra é favorecida pelo maior alinhamento 

dos grãos supercondutores, por tamanhos médios de cristalites elevados e pequenas distorções na 

rede.  

No estudo dedicado ao efeito das condições de tratamento térmico, particularmente 

temperatura e tempo, nas propriedades supercondutoras e formação da fase 2223 revelou que 

ambas são condicionadas por aqueles parâmetros. Períodos de tratamento térmico longos 

favorecem a formação da fase supercondutora 2223 e conduzem a um aumento das densidades de 

corrente crítica JCT(77K) e JCM(4.2K), de 310A/cm2(24h) para 940A/cm2(192h) e de 

3.6×104A/cm2(24h) para 4.3×104A/cm2(192h), respectivamente.  

A presença do cuprato sem Bi (Sr,Ca)14Cu24O41, acelera cinética de formação da fase 

supercondutora 2223, quando a temperatura de recozimento se insere no intervalo de estabilidade 

da fase 2223 (860ºC). Os mecanismos de formação identificados para a formação da fase 2223 

foram o mecanismo de troca e o mecanismo de difusão em espiral. 

Estudos anteriores referem que composições nominais com excesso de Cu favorecem a 

formação da fase supercondutora de alta temperatura do sistema BSCCO, a fase 2223, com base 

nesta consideração o presente trabalho foi essencialmente desenvolvido em fibras de composição 

nominal Bi:Sr:Ca:Cu - 2:2:2:4, deixando apenas um curto espaço para as composições 2:2:1:2 e 

2::2:2:3 . O estudo elaborado em fibras de composição nominal 2223, no qual se analisou a 

influência da temperatura do tratamento térmico nas propriedades supercondutoras, revelou que 

para atingir JCT de ≈1kA/cm2 as fibras crescidas por EALFZ necessitam de temperaturas de 

recozimento inferiores às crescidas por LFZ, como consequência da cristalização de fases de 

composição mais próxima do equilíbrio obtido na técnica de EALFZ. Os maiores valores de JCT 

foram obtidos nas fibras de composição nominal 2212, nas quais se conseguiu um aumento de 

1170A/cm2 para 2840A/cm2, devido ao alinhamento induzido pela corrente eléctrica (50mA) 

durante o crescimento e à homogeneização da matriz no recozimento. 
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O comportamento magnético das fibras, em particular a magnetização em função do campo 

magnético aplicado, M(H), foi analisado de acordo com o modelo de Bean, de modo a obter a 

densidade de corrente crítica magnética, JCM, a partir de magnetização. A evolução de JCM(H,T) é 

consequência da ancoragem de fluxo e da corrente intergranular. As fibras que possuem uma 

matriz supercondutora 2212 homogénea apresentam uma ancoragem de fluxo relativamente baixa e 

a diminuição de JCM com (H,T) é rápida. A presença de grãos da fase supercondutora 2201 e do 

cuprato 2/1 favorece a ancoragem de fluxo e a atenuação da diminuição de JCM com (H,T). 

 O estudo efectuado mostrou que a aplicação da corrente eléctrica no sentido directo 

permite utilizar velocidades de crescimento mais elevadas e sem reduzir o alinhamento dos grãos 

supercondutores através do controle da intensidade da corrente mantendo as propriedades de 

transporte, o que viabiliza a utilização da técnica à escala industrial.  

Para desenvolver maiores quantidades da fase supercondutora 2223 e/ou optimizar as 

propriedades das fibras tendo em conta que a microestrutura e consequentemente as propriedades 

supercondutoras são fortemente dependentes das condições do tratamento térmico, será necessário 

explorar o aumento do intervalo de temperatura, detalhar a gama de tempo de recozimento e ainda 

adicionar um terceiro parâmetro ao tratamento térmico, a atmosfera. 

O aumento significativo de JCT e JCM, para uma fracção volúmica de fase supercondutora de 

apenas 66%, nas fibras de composição nominal 2212 sugere que uma investigação detalhada em 

fibras desta composição crescidas pela técnica de EALFZ poderá conduzir a valores de densidade 

de corrente crítica mais elevados.  

Na investigação das propriedades supercondutoras de fibras BSCCO crescidas pela técnica 

de EALFZ, foram dados os primeiros passos para compreender o efeito da aplicação de uma 

corrente eléctrica durante o processo de solidificação. Os resultados demonstram a capacidade da 

técnica EALFZ para crescer fibras com um grau de textura elevado, induzir refinamento de grão e 

controlar a natureza das fases cristalizadas. Com base nestes resultados, pretende-se no futuro 

próximo aplicar esta técnica a outro tipo de materiais, nomeadamente materiais de elevada 

anisotropia e cujo comportamento eléctrico (niobátio de lítio - LiNbO3, silenites - Bi12MO20 com 

M=Ti,Ge,Si)), magnético (manganites - Ln1-xMxMnO3 com Ln=elementos de terras raras e 

M=Ba,Sr,Ca) e/ou mecânico (compósitos de estrutura eutética) seja de interesse tecnológico. 

 


