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RESUMO 

o objectivo principal do trabalho é o estudo da 

influência das condições de processamento nas propriedades de 

transporte dos supercondutores cerâmicos de alta temperatura. 

As variáveis de processamento investigadas no sistema Y

Ba-cu-o foram: i) temperatura de calcinação, ii) número de 

calcinações, iii) temperatura de sinterização, iv) tempo de 

sinterização e v) grau de pureza dos precursores. Estas 

variáveis provocam alterações microestruturais e quimicas nos 

materiais, as quais vão afectar quer a temperatura de 

transição de supercondução quer a densidade de corrente 

critica. 

As alterações microestruturais foram investigadas 

recorrendo sobretudo ao microscópio electrónico de 

varrimento, sendo a sua quantificação feita por técnicas de 

estereologia com análise quantitativa de imagem. 

Das alterações microestruturais produzidas pelas 

variáveis de processamento com maior influência nas 

propriedades de transporte destacam-se a densidade relativa 

das amostras e o grau de contiguidade entre grãos 

supercondutores. 

O teor de oxigénio do YBa2Cu307_x, determinado por técnicas 

de titulação iodométrica, mostrou ser muito sensivel às 

condições de processamento. Alterações no teor de oxigénio 

causam transições nas estruturas do material, as quais vão 

afectar a temperatura de transição de supercondução. 

As propriedades de transporte investigadas foram a 

variação da resistividade e susceptibilidade magnética em 

função da temperatura e a densidade de corrente critica a 

77K. Os resultados obtidos permitiram verificar que estas 

propriedades são efecti vamente sensiveis às condições de 

processamento. 

Como estes materiais têm anisotropia de forma (grãos com 

a forma de placas), anisotropia no transporte de corrente e 

maior comprimento de coerência segundo o plano ab, há todo 

interesse em implementar técnicas de processamento que 



possibilitem a orientação de grão. Para isso, recorreu-se à 

técnica de sinterização com forjagem. Este método permitiu 
obter amostras com densidades elevadas assim como elevados 
graus de orientação. No entanto, devido à elevada densidade 

e à disposição em camada dos grãos, estas amostras 
apresentaram baixo teor de oxigénio, chegando mesmo a atingir 
valores de oxigénio cr1ticos (inferiores a 6.5 por célula 
unitária) o que conduz à presença de uma fase isoladora 
(tetragonal), a qual é preservada ap6s tratamento térmico em 
oxigénio. 

Um outro sistema investigado foi o Bi-sr-ca-cu-o. A 
obtenção de . um produto monofásico com temperatura de 
transição de supercondução de llOK (fase "2223") é dif1cil 
uma vez que esta fase apresenta um intervalo de temperaturas 
de formação muito estreito: 870-880°C. Os resultados da 
susceptibilidade magnética permitiram provar que tempos de 
sinterização longos aumentam o teor daquela fase. A presença 
de uma pequena quantidade de fase liquida parece facilitar a 
sua formação. A forjagem deste sistema retarda a formação da 
fase dos llOK. 
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I. RBVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1. INTRODUÇÃO - SUPERCONDUTORES DE ALTA TEMPERATURA 

A descoberta de supercondutividade pr6ximo dos 30K no 
sistema La-Ba-cu-o por Bednorz e Muller (1), implementou uma 
intensa actividade de investigação nesta área. A descoberta 
posterior por Wu e Chu [2] do sistema Y-Ba-cu-o supercondutor 
a 90K, temperatura superior ao ponto de ebulição do azoto 

(77K), foi descrita como um dos avanços cientificos mais 

importantes deste século. Um novo sistema, Bi-Sr-ca-cu-o, com 

três fases supercondutoras foi descoberto por Maeda em 1988 
[3]. As três fases supercondutoras são "2223", "2212 11 e 

"2202", com temperaturas de transição de supercondução (T0 ) 

de 110, 80 e 12K, respectivamente. Meses depois, nova fase 
supercondutora era descoberta neste mesmo sistema, "2234", 
com Te de 90K [ 4]. A descoberta deste sistema teve novo 

impacto na comunidade cientifica pela ausência de elementos 

de terras raras. Naquele mesmo ano surge um novo sistema, Tl

Ba-ca-cu-o, com Te ainda mais elevado, 122K [5]. No entanto 

devido à volatibilidade do Tl20 3 e à toxidade do Tl, são 

necessárias precauções adicionais no manuseamento deste 

sistema, pelo que o trabalho que tem sido feito sobre ele é 

menos volumoso que nos anteriores. E ainda, porque à parte do 

maior Te (122K), as vantagens em termos de correntes criticas 

deste último sistema, sobre os sistemas Y-Ba-cu-o e Bi-Sr-ca
cu-o são mínimas, tabela 1. 1, ( 6) • A descoberta destes 

sistemas foi um avanço em termos de T0 mas revelou também a 

existência de uma estrutura cristalina comum à dos primeiros 

óxidos de cobre supercondutores descobertos. 

A qu1mica e a f1sica do estado sólido permitem 
selecionar os elementos que combinados darão potencialmente 

origem a novos supercondutores. No entanto os materiais são 

tão complexos que não se dispõe ainda de uma teoria que 

l 



SISTEMA SUBSTITUIÇÃO Te n m Ref. 

E/OU FASES (K) Bib. 

RxLa2-xCUO4 R= Ba 30 [7] 

Ca 20 [7] 

Sr 40 (7) 

RBa2Cu3O7 R=Y, 93 [8] 

La,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy, 80-93 (8) 

Ho,Er,Tm,Yb,Lu 80-93 [8] 

BiSrCaCuO BiSr2CuO6 12 1 2 [4] 

B i2Sr 2Ca2CU3O10 110 3 2 (4) 

Bi2Sr2CaCu2Og 90 2 2 (4] 

B i2Sr 2Ca3CU4O12 90 4 2 [4] 

B i 0_7Pb0_3SrCaCu1 _2Ox 115 (9] 

TlBaCaCuO Tl2Ba2CUO6 90 1 2 (10] 

T lBa2CaCU2O7 90 2 1 (10] 

T lBa2Ca2CU3O9 110 3 1 (10] 

T lBa2Ca3CU4O11 122 4 1 (10] 

T 12Ba2Ca2Cu3O10 122 3 2 [10] 

T l2Ba2Ca3CU4O10 119 4 2 [10] 

T 12Ba2CaCu2O8 
110 2 2 (10] 

(Tl, Bi) Sr2CuO5 
50 1 1 (10] 

(Tl, Bi) Sr2CaCu2O7 90 2 1 (10] 

(Tl, Pb) Sr2CaCU2O7 90 2 1 [10] 

(Tl, Pb) Sr2Ca2CU3O9 122 3 1 [10] 

Tabela 1.1 - Sistemas supercondutores de alta temperatura: 

fases e substituições catiónicas. n é o número de camadas 

consecutivas de CuO2 em o número de catiões Bi ou Tl. 
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consiga prognosticar o comportamento dos novos materiais. 

Apesar das questões te6ricas que persistem em torno dos 

limites da supercondutividade, existem caracter1sticas comuns 

aos vários supercondutores de alta temperatura que são 
fundamentais para o avanço deste campo. As redes cristalinas 
de todos os supercondutores de alta temperatura contêm planos 
de átomos de cobre e oxigénio intercalados entre camadas de 
outros elementos, os quais actuam como separadores dos planos 
de supercondução e, mais importante ainda, como permutadores 
de cargas positivas e negativas. Estes elementos têm um papel 
importante na determinação do Te, o que é constatado na 

tabela 1.1. o preenchimento electrónico das orbitais dos iões 
determina a quantidade de carga nos planos de cobre-oxigénio 

e a temperatura de transição do composto. Quando um 
supercondutor deste tipo é arrefecido abaixo da sua 
temperatura de transição, os planos cobre-oxigénio transitam 
para o estado supercondutor [11,12,13]. 

Os metais lantânio, bário e cobre reagem rápida e 
individualmente com o oxigénio para formar óxido de lantânio, 
óxido de bário e óxido de cobre. Estas três substâncias são 

isoladoras à temperatura ambiente. No entanto, quando Bednorz 
e Muller (l] combinaram lantânio, bário, cobre e oxigénio nas 

proporções apropriadas, criaram um cerâmico condutor 

eléctrico à temperatura ambiente, e supercondutor a 28K. Um 
cerâmico é um isolador ou um condutor dependendo da forma 
como os electrões, os transportadores de carga negativa, se 
comportam dentro do composto. Estudos efectuados sobre os 
supercondutores de alta temperatura conduziram a um modelo de 
emparelhamento de electrões (pares de Cooper) (11,14-18]. A 
origem para a atracção dos electrões do par parece provir da 

rede, assim quando um electrão se desloca na rede cristalina 
atrai os iões, os quais se deslocam ligeiramente da sua 

posição de equilíbrio. Por serem particulas pesadas, os iQes 
possuem uma certa inércia pelo que demoram uma fracção de 
tempo para retomar a posição original. O segundo electrão 

encontrará o cristal deformado e deslocar-se-á na direcção da 
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maior densidade de iões, seguindo portanto o primeiro 

electrão. o efeito que o primeiro produz sobre o segundo é 

igual ao efeito que este produz sobre o primeiro, e o 

resultado é portanto uma força atrativa entre ambos. Quando 

tais forças dominam a cinética dos electrões, verifica-se a 

supercondução. 

Os pares de Cooper podem ser interpretados como 

moléculas diat6micas. Tais moléculas podem ser dissociadas se 

estiver presente energia suficiente para romper a sua 

ligação. O valor de Te reflecte esta energia, pois à medida 

que a temperatura sobe e se aproxima de Te, o número de pares 

de• Cooper diminui. As forças atrativas induzidas pela 

deformação da rede cristalina são muito fracas, e uma 

temperatura de alguns graus ou décimos de grau Kelvin é 

suficiente para destruir os pares de Cooper. 

A temperatura não é o único parâmetro experimental que 

afecta a formação de pares de Cooper. Quando são aplicados 

campos magnéticos a um supercondutor serão induzidas 

correntes na sua superfície. Se estes campos e as correntes 

correspondentes são suficientemente grandes, eles podem 

fornecer energia suficiente ao condutor de tal modo que os 

pares de Cooper são dissociados e a supercondutividade 

destruida pelo campo critico e corrente critica (14,17]. 

Outros autores [11,19] explicam as interacções nestes 

materiais complexos através de uma força magnética ou de 

transferência de carga dos iões, pois deste modo as 

interacções atrativas seriam mais fortes que as provocadas 

pelo deslocamento dos iões da rede. Esta teoria presupõe que 

a carga eléctrica ao deslocar-se pelos planos de cobre

oxigénio produz nas suas vizinhanças uma redistribuição dos 

electrões do cobre e oxigénio. Tal distribuição não é 

estática, tratando-se de flutuações que acompanham a carga em 

movimento. O que pode ser representado por: 

cu++ o- -----> cu+ o· (1.1) 

.. 



t comum dizer-se, neste caso, que a carga desloca-se 

rodeada por uma nuvem de flutuações. As forças de Coulomb dão 

origem a esta deformação da estrutura electrónica nas 

proximidades de uma carga que se desloca pelo material. Duas 

cargas que se deslocam no mesmo plano podem partilhar essas 

flutuações, partilhando reciprocamente cada uma do entorno 

gerado pela outra. Forma-se assim um par semelhante ao par de 

Cooper, anteriormente descrito. A diferença do que ocorre com 

os fonões é que a energia de ligação de um par gerado por 

flutuação de carga pode ser consideravelmente elevada e 

portanto suportar a excitação térmica das altas temperaturas, 

como observado nos actuais supercondutores. 

Nenhuma das teorias que se discute tem no momento 

aceitação universal, não apenas pela carência de dados 

experimentais suficientes para a sua comprovação, mas porque 

nenhuma atingiu um desenvolvimento que permita prever de 

forma inequivoca novos efeitos ou as generalidades das 

propriedades demonstráveis no laboratório. Com uma teoria 

adequada ficaria compreendido o fenómeno da 

supercondutividade de alta temperatura e facilitada a busca 

de materiais apropriados para uso em escala industrial. 

Os supercondutores de alta temperatura poderão encontrar 

aplicações ao longo desta década, como indicado na fig. 1.1, 

em tecnologias tão diversas como a informática, as 

telecomunicações, a produção, transporte e armazenamento de 

energia, os transportes terrestres e espaciais e a medicina 

(20-22]. 

As aplicações dos supercondutores requerem que as suas 

propriedades eléctricas, mecânicas e químicas cumpram certas 

especificações. As propriedades dos supercondutores são 

fortemente afectadas por cada passo do processamento, o que 

inclui processamento do p6, conformação de uma dada forma e 

finalmente um tratamento térmico apropriado para produzir 

boas propriedades supercondutoras. 

A implementação em larga escala dos supercondutores de 

5 
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Fig.1.1 Aplicações futuras dos supercondutores de alta 

temperatura [20). 
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alto Te dependerá da capacidade de se produzirem estes 

cerâmicos em formas úteis e obter altas densidades de 

corrente critica em campos magnéticos elevados. Aplicações em 

grande escala requerem Jc da ordem dos 105 - 106 A/cm2
, para 

serem competitivos com os condutores metálicos [21,23). 

Na síntese do põ supercondutor recorre-se a várias 

técnicas, sendo no entanto a mais usada a reacção no estado 

sólido. Esta técnica usa como precursores óxidos, carbonatos, 

nitratos ou oxalatos, sendo os mais usados o óxido de ytrio, 

óxido de cobre e carbonato de bário (24-27). 

A maior dificuldade encontrada na preparação do pó 

supercondutor por reacção no estado sólido é obter pós 

homogéneos e densos. A heterogeneidade do material é 

responsável pelas propriedades supercondutoras pobres. A 

velocidade e extensão das reacções são controladas pela 

escala e geometria de contactos entre partículas reagentes, 

que dependem da distribuição de tamanhos e da eficiência da 

mistura. Estes f actores são especialmente importantes em 

calcinações reactivas envolvendo BaC03 , devido à 

possibilidade de formação de eutéticos no sistema BaO-BaC03 

a baixa temperatura com formação de líquido (6,23,28]. Isto 

poderá ser evitado por uma mistura eficiente de percursores 

reacti vos para f armarem óxidos binários directamente sem 

formação intermédia de BaO. Além disso, a estabilidade do 

BaC03 a temperatura relativamente elevada e~ llOOºC) acima da 

temperatura de calcinação e sinterização é um problema na 

produção do YBa2Cu307 devido à possibilidade de formação de 

carbonatos de Y-Ba-cu durante a sinterização em ar. A 

localização preferencial destes carbonatos nas fronteiras de 

grão interrompe a ligação eléctrica entre os grãos de 11 123 11 • 

Donde, um maior controle da química e morfologia do pó poderá 

certamente aumentar a performance destes materiais [6,29). 

O objectivo das várias vias químicas na obtenção de 

supercondutores de Te elevados é preservar a mistura à escala 

atómica quando se converte a solução num s6lido. Um dos 
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métodos poss1veis é o congelamento-secagem. Contudo, esta 

técnica leva a misturas incompletas quando a evaporação do 

solvente conduz a uma cristalização selectiva devido aos sais 

individuais dos diferentes catiões terem diferentes 

solubilidades [6]. Na técnica de co-precipitação os produtos 

de solubilidade dos diferentes compostos de metais 

individuais provocam também segregação dos precipitados. Como 

os . precipitados requerem lavagens para remover aniões ou 

catiões estranhos, existe a possibilidade de lexiviação de 

catiões a partir da precipitação e consequentemente pode 

ocorrer um desvio estequiométrico (6]. 

A técnica sol-gel conduz a produtos mais puros e 

homogéneos, com temperaturas de sinterização mais baixas que 

as técnicas de mistura de pós e reacção no estado sólido. Os 

pós resultantes são reactivos devido ao pequeno tamanho de 

part1cula [30]. Vários tipos de vidro e cerâmicos são 

produzidos por esta técnica usando alkoxidos como 

precursores. Devido â mistura â escala quase atómica, este 

processo é frequentemente usado para estudar efeitos de 

dopagem quando é requerida uma distribuição uniforme do 

dopante na rede. A preparação do YBa2Cu:P7.x pelo processo sol

gel é complexa uma vez que os precursores alkoxidos são 

difíceis de preparar em laboratório [30). Os alkoxidos de 

cobre são solúveis muito lentamente em solventes orgânicos e 

os alkoxidos de ytrio (tal como os de outros elementos de 

terras raras) são rápidamente hidr6lizados por pequenas 

quantidades de água. Assim, a preparação de óxidos 

homogéneos, com a fórmula requerida, é difícil. No entanto, 

apesar daquelas dificuldades têm-se. produzido supercondutores 

em várias formas recorrendo a esta última técnica: filmes, 

fibras, folhas e discos (29-31]. 

Depois de produz ido o p6 supercondutor ele pode ser 

consolidado em formas úteis, tais como fios e fitas, através 

de processos de conformação plástica. No processo de 

conformação plástica o pó supercondutor é misturado comi) um 
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ligante, para conferir resistência mecânica ao corpo em 

verde, ii) um plastificante, para tornar o corpo verde 

flexivel, iii) um dispersante, que permitirá aumentar a 

densidade do corpo, iv) um solvente, que vai fornecer um meio 

fluido para a conformação (21,32-34). 

A proporção dos vários constituintes varia de acordo com 

o processo de conformação e caracteristicas do pó, tais como 

tamanho de grão e área especifica da superficie. A produção 

de fitas pelo processo "doctor blade" requer uma pasta 

fluida, estabilizada contra a sedimentação, permitindo este 

método fazer fitas com espessuras no intervalo de 50 a 500µm 

[ 21] . 

A fracção volúmica de sólidos para a extrusão é superior 

à necessária para a produção de fitas pelo processo "doctor 

blade". A massa plástica resultante deve ser forçada a altas 

pressões por efeito de um parafuso de extrusão para obter a 

sua forma final. As propriedades reológicas são afectadas 

pela forma e distribuição de tamanhos de particula do pó 

supercondutor, assim como pelas proporções relativas do pó, 

solvente, ligante, dispersante e plastificante. A pressão de 

extrusão, a velocidade de extrusão e o design do parafuso são 

factores adicionais que podem influênciar o número e o tipo 

de defeitos que podem aparecer num fio extrudido (22). 

Depois de extrudido o fio, do mesmo modo que as fitas, 

tem que ser sujeito a um ciclo de queima para que apresente 

propriedades supercondutoras. O processo de queima pode ser 

dividido em três partes: queima dos orgânicos, sinterização 

e tratamento térmico. A queima dos orgânicos deve ser feita 

lentamente para evitar fissuras, bolhas e empenamentos que 

resultam da libertação excessivamente rápida dos componentes 

orgânicos. No sistema Y-Ba-cu-o a sinterização deve ocorrer 

entre os 900 e os 1000°c, enquanto que o recozimento deve ser 

feito por volta dos 450ºC (21,32). 

Nestes processos de conformação a pasta é sujei ta a 

tensões de corte. Como as particulas supercondutoras têm uma 

razão de aspecto elevada, (21,22,35], elas tenderão a 

9 



alinhar-se com as tensões de corte. Como resultado, os grãos 

supercondutores tendem a residir com a maior dimensão no 

plano das fitas e ao longo do eixo dos fios. Pelo facto da 

direcção de crescimento preferencial ser coincidente com a 

direcção de alta densidade de corrente, as propriedades 

supercondutoras podem ser melhoradas pelo alinhamento dos 

grãos. Este alinhamento dos grãos reduz também a extensão das 

microfissuras e portanto a degradação das propriedades 

supercondutoras, devido à expansão térmica anisotrõpica. Por 

este meio, têm sido verificados aumentos na densidade de 

corrente critica da ordem dos 50%, em relação a amostras não 

alinhadas (21,36). 

Estes materiais têm que ter boas propriedades 

supercondutoras (Te, Hc2 e Jc) e boas propriedades mecânicas 

para a grande maioria das aplicações práticas. Com base 

nestes objectivos novas técnicas de processamento foram 

desenvolvidas, envolvendo a adição de prata (Ag ou Ag20 ou 

AgN03 ) ao YBa2Cu307.x, formando compõsitos de YBa2Cu307.x - Ag (37-

41]. A partir destes comp6sitos desenvolvem-se formas de 

produzir fios, os quais possuem uma matriz metálica dúctil. 

A prata é a matriz preferida porque não reage com o 

supercondutor mesmo acima da seu ponto de fusão (960ºC). A 

distribuição da matriz de Age do cerâmico "123" deve ser a 

mais homogénea possivel, tendo em vista as propriedades 

requeridas [42]. É necessária uma elevada concentração 

volúmica de óxido supercondutor para manter as propriedades 

supercondutoras (37,38]. o pó compósito é conformado em fios 

por empacotamento num tubo de cobre ou prata. No entanto, os 

tubos de cobre reagem com o põ supercondutor, mesmo a 

temperaturas de recozimento relativamente baixas (400°C), 

usando-se preferencialmente tubos de prata. 

Urna técnica semelhante, que conduziu a Jc (77K, H=O) 

maiores que 104 A/crn2 , é a estiragern a frio (33]. Nesta 

técnica os fios são produz idos por empacotamento do põ 

supercondutor ("123 11 ) num tubo de prata, usando-se de seguida 
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estiragem a frio ou laminagem a frio para reduzir o diâmetro 

de um factor de 10 para 100. Após trabalho a frio, o pó é 

recozido a 900ºC para formar um fio supercondutor denso. A 

não reactividade da folha de prata com o pó cerâmico 

justifica o sucesso da técnica. 

Os valores máximos de Jc a 77K (::::: 107 A/cm2) são 

encontrados em monocristais e filmes finos epitaxiais 

[43,44), pelo que o seu desenvolvimento tem tido interesse, 

tanto do ponto de vista cientifico como tecnológico. 

Investigações f1sicas e tecnológicas requerem filmes finos 

com espessuras no intervalo de 0.1-l0µm. 

Os principais parâmetros a considerar na produção de 

filmes finos são: i) controle composicional, uma vez que na 

maior parte dos sistemas supercondutores de alto Te há 

possibilidade de se formar mais que uma fase; ii) escolha do 

substrato; iii) temperatura do substrato e iv) temperatura de 

tratamento térmico. A escolha do substrato para filmes de 

alto Te é importante uma vez que se pretendem obter filmes de 

elevada qualidade. Os substratos devem ser refratários, 

estáveis com vista à interdifusão entre o substrato e o filme 

e estáveis à atmosfera usada no processamento. Além disso, 

por causa da morfologia dos filmes é muito importante a 

cristalinidade, o espaçamento atómico e o coeficiente de 

expansão térmico. 

Os substratos mais usados são: Al20 3 , MgO (cortado 

segundo várias orientações (100),(110) e (111)), Si, SrTiO3 

e ZrO2 • Estes substratos permitem obter filmes de boa 

qualidade, mas aquele que origina filmes com transições mais 

n1tidas e com maiores correntes criticas (cerca de 106 A/cm2 

no YBaCuO) é o substrato de SrTiO3 quando orientado segundo 

(100) (45,46). Este facto é explicado pelo ajuste entre os 

parâmetros da rede cristalina do filme e do substrato. 

O coeficiente de expansão térmica do YBCO (13*10~ °C1
) 

é superior à maior parte dos materiais usados como 

substratos, [47), e a transição cristalográfica que ocorre 

entre os SOO e 700ºC nestes materiais resulta num coeficiente 
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de expansão térmica anómalo (32*10-6 ºC-1). Deste modo, 

materiais com muito baixo coeficiente de expansão térmico, 

tais como s1lica amorfa, dificilmente podem ser usados como 

substratos. Por outro lado, metais como o Cu, Age Au que têm 

um coeficiente de expansão térmico elevado podem originar 

melhores filmes dada a compatibilidade dos coeficientes de 

expansão térmica [22]. 

As técnicas usadas para produzir filmes são: técnica de 

imersão, vaporização de uma solução, deposição por fase 

vapor, deposição por plasma e ablação por laser [43,48,49]. 

Para a produção de filmes epitaxiais as técnicas mais usadas 

são: evaporação com feixe de electroes, evaporação por laser 

pulsado, vaporização e evaporação reactiva de alta pressão. 

Nas técnicas que usam soluções a temperatura do 

substrato dependerá do tipo de solução usada. Após a 

deposição as soluções são secas, e depois aquecidas a 

temperaturas próximas dos 900°C. Em muitos casos observa-se 

um alinhamento preferencial dos cristais, com o eixo c 

residindo perpendicularmente ao plano do filme. Para se 

produzirem supercondutores com temperaturas de transição de 

supercondução acima dos 90K, no sitema Y-Ba-cu-o é necessário 

proceder a um recozimento posterior em oxigénio a 400-SOOºC 

(36]. 

A deposição quimica por fase vapor envolve reacção de 

espécies voláteis e os produtos da reacção condensam um 

sólido no substrato [45,50]. Esta técnica está a ser bastante 

usada no YBa2Cu30 7 , 

elevado grau do 

superf1cie. 

tendo-se conseguido filmes finos com um 

eixo c alinhado perpendicularmente à 

A deposição por plasma envolve a incorporação do pó de 

YBa2Cu30 7_x num gás transportador que é ionizado num campo 

eléctrico (45]. O pó é parcial ou totalmente fundido durante 

o processo e o fundido é depositado num substrato metálico ou 

cerâmico frio. Esta técnica produz, contudo filmes 

multifásicos e requer elevadas temperaturas de tratamento 

térmico para formação da fase supercondutora. 
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Um outro método para produzir bons supercondutores é o 

método da fusão (33,51-54]. Neste método a amostra fundida é 

solidificada direccionalmente por arrefecimento num gradiente 

de temperatura. A microestrutura resultante consiste de uma 

amostra completamente densa, com grãos em forma de agulhas, 

com o eixo da agulha correspondente â direcção b da estrutura 

ortorrõmbica. Amostras preparadas por esta técnica apresentam 

elevadas correntes criticas, atr1buidas âs suas 

características microestruturais, nomeadamente: ao 

alinhamento cristalográfico da direcção de alto Jc ao longo 

da barra, â alta densidade e â formação de poucas fronteiras 

de grão mas limpas, reduzindo-se assim o efeito da junção 

Josephson (ligações fracas) . 

Vidros cerâmicos supercondutores baseados no sistema Bi

sr-ca-cu-o são fácilmente produzidos usando o método da fusão 

com arrefecimento rápido (55-57]. Este vidro é geralmente 

homogéneo e, como vidro, tem uma excelente capacidade para 

ser conformado segundo várias formas tais como fios e fitas. 

Após o arrefecimento rápido as amostras são amorfas e tornam

se supercondutoras por recristalização no recozimento. 

Numa variante recente da técnica de fusão surgiu uma 

nova técnica para fabricar filamentos a partir de um 

supercondutor de BiSrCaCuO, baseando-se num método de 

crescimento por fusão de zona flutuante com laser, (36,58-

60]. São retiradas fibras a partir de uma fusão localizada a 

qual é obtida através de energia fornecida por um laser. Este 

método fora primeiramente usado para fazer crescer 

monocristais de compostos com fusão incongruente. As fibras 

policristalinas de BiSrcacuo obtidas por este método 

apresentam valores de corrente critica elevada (5*104 A/cm2), 

os quais são atr1buidos à orientação dos planos cu-o ao longo 

do comprimento da fibra. 

Métodos de solidificação rápida [61-65] são muitas vezes 

usados para introduzir precipitados nos materiais 

supercondutores, os quais podem aumentar tanto a 

supercondução como as propriedades mecânicas por ancoragem 
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das linhas de fluxo e ou deslocações, respectivamente (66]. 
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2. CRISTALOQUÍMICA DOS CERÂMICOS SUPERCONDUTORES 

Os cerâmicos supercondutores de alta temperatura 

apresentam como estrutura básica a unidade cúbica da 

perovskite. Esta unidade vai sendo multiplicada ao longo do 

eixo c, construindo blocos [8,67]. 

No sistema La-R-Cu-o, em que R pode ser Ba, Sr ou ca, a 

estrutura do composto é constituída por planos de átomos de 

cobre e oxigénio, com o cobre a assumir uma coordenação 

planar quadrada com o oxigénio. Os planos de cobre-oxigénio 

são intercalados por camadas (La, Sr ou Ba ou Ca)O [8,26]. 

O supercondutor mais estudado é o YBa2Cu30 7 ( 11 12 3 11
) • Este 

sistema foi muito estudado devido à possibilidade de um 

grande número de substituições na rede do Y por Nd, sm, Eu, 

Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu, tabela 1.1, com efeitos variados 

na supercondutividade e além disso e certamente mais 

importante, o facto de se conseguir obter de uma forma 

reprodutivel um composto monofásico ( 8]. A dopagem deste 

sistema com praseodimio tem um duplo interesse devido a este 

poder actuar como modificador de rede, afectando por isso as 

propriedades supercondutoras, e ainda poder ser utilizado 

como aditivo de sinterização [68-74]. 

Estudos de difracção de Rx e difracção de neutrões do 

"123", [ 8, 14, 75-78 J, revelaram uma estrutura ortorrômbica, na 

qual a unidade cúbica da perovskite é triplicada ao longo do 

eixo c, fig.1.2. Os átomos de cobre encontram-se nos vértices 

dos cubos, enquanto os oxigénios bissectam as arestas. Os 

iões de ytrio e bário estão dispostos no centro dos cubos, 

com a sequência Ba-Y-Ba. Os iões bário têm coordenação 

decaédrica com iões oxigénio, enquanto o ytrio tem 

coordenação octaédrica no centro de um cubo aproximado de 

iões oxigénio. Os iões cobre estão situados em duas posições 

distintas: o Cul na posição (O,O,O) sendo circundado por uma 

configuração planar quadrada de oxigénios, e Cu2 na posição 

{0,0,0.3555) o qual tem coordenação pentaédrica por um 

arranjo de oxigénios piramidal quadrado. 
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t importante para o ytrio e bário ordenarem-se na 

sequência mostrada, pois assim a deficiência localizada de 

oxigénio separa a estrutura em duas camadas que se têm como 

essenciais para a supercondutividade (79]. 

Na estrutura ortorrõmbica, os lugares (0,1/2,0) e 

{l/2,0,0) (01 e 05 na tabela 1.2) não são 

cristalográficamente equivalentes e os oxigénios ocupam o 

lugar (0,1/2,0) à temperatura ambiente, resultando numa 

cadeia unidimensional CuO2 (consistindo de Cul, 01 e 04 na 

fig. 1. 3 paralela ao eixo b. Reciprocamente, na estrutura 

tetragonal, fig.1.4, os lugares correspondentes a (1/2,0,0) 

e {0,1/2,0) são simétricamente equivalentes (lugar 01 e 04 na 

fig.1.2), estando assim ocupados em fracções iguais. Esta 

desordem dos átomos de oxigénio destrói as cadeias 

unidimensionais, resultando numa estrutura em camada 

bidimensional onde as camadas têm uma configuração cu-O quase 

octaédrica. Esta estrutura consiste de uma rede (Cul e 01 nas 

fig.1.4 e 1.5) parcialmente ocupada {<25%) e de lugares de 

oxigénio completamente ocupados (04 nas fig.1.4 e 1.5) nas 

direcções +z e -z (76,78]. 

Como se mostra nas fig.1.2 e 1.4, a segunda sub-rede cu

o, i.e., as camadas bidimensionais cuo2 adjacentes ao lugar 

do átomo Y (Cu2,O2 e 03) são quase idênticas nas estruturas 

tetragonal e ortorrõmbica. Na estrutura ortorrômbica, 02 e 03 

exibem posições quase idênticas apesar dos dois lugares serem 

cr istalográf icamente distintos, enquanto na estrutura 

tetragonal estes dois lugares tornam-se simétricamente 

equivalentes. 

A estrutura da fig.1.2, dá enfase à localização das 

lacunas de oxigénio: todas as posições de oxigénio no plano 

horizontal contendo Y são lacunas e as restantes lacunas 

encontram-se duas na parte superior da célula unitária e duas 

na parte inferior. Isto tem a ver com o facto do y3+ estar 

preferencialmente com coordenação octaédrica, uma vez que o 

seu raio iónico é muito pequeno para ter coordenação 12 ( o 

raio iónico para coordenação oito para o yH é O .1155nm 
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Ba 
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01 

Fig. 1. 2 Estrutura ortorrômbica do YBa2Cu307_x [ 78 J. 

01 

e 

~ a 

Fig.1.3 Detalhe da disposição dos átomos de oxigénio no plano 

Z=0 do YBa2Cu3O7_x exibindo uma estrutura ortorrômbica ( 7 8] . 
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Ãtomo X y z Ocupação 

ortorrômbica Tetragonal 

y 0.5 0.5 0.5 1 1 

Ba 0.5 0.5 0.189 2 2 

Cul o.o o.o o.o 1 1 

Cu2 o.o o.o 0.357 2 2 

01 o.o 0.5 o.o 0.65 

01 0.5 o.o o.o 0.42 

02 o.o o.o 0.377 2 2 

03 0.5 0.5 0.38 2 

04 o.o o.o 0.154 2 2 

05 0.5 o.o o.o 0.06 

Tabela 1. 2 Parâmetros estruturais para o YBa2Cu30 7_x 

determinados por difracção de neutrões (78]. 
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comparado com 0.156nm para o Ba2+). 

A estrutura adoptada pelo composto "12 3" não é uma 

estrutura ideal, ou seja, existe uma não estequiometria em 

relação ao oxigénio. O que se deve presumivelmente ao facto 

do cobre poder ter uma valência variável (14,15,80]. A 

estequiometria observada para o "123" é de aproximadamente 

sete átomos de oxigénio, o que leva a um estado de oxidação 

médio do cobre de 7/3. Sendo os estados de oxidação do Y e Ba 

+3 e +2 respectivamente, a presença dos iões Cu3+ e cu2+ é 

necessária para conferir neutralidade eléctrica (81-83]. 

Um comprimento de ligação inesperadamente pequeno Cul-O4 

de 1.843 Á, sugere que os iões cu3+ ocupem preferencialmente 

o lugar planar quadrado Cul na posição (0,0,0) [78,84]. De 

facto, a 

piramidal 

localização 

quadrado, 

dos 

Cu2 

iões 

e 

cu2+ e cuH nos 

planar quadrado 

lugares 

Cul, 

respectivamente, produz a estequiometria YBa2Cu3O7 • 

As lacunas de oxigénio são defeitos governados pelo 

equilibrio quimico, estando a concentração de lacunas de 

oxigénio acoplada a estados de oxidação dos iões cobre que 

compoêm a rede. Deste modo, quando o conteúdo de oxigénio 

diminui também o estado de oxidação médio do cobre diminui. 

Atendendo à condição de neutralidade eléctrica do sólido cada 

ião O~ que é removido requer a remoção de duas unidades de 

carga positiva (14,85,86]. O equilibrio das lacunas de 

oxigénio, v0 ·, com os estados de oxidação do cobre é descrito 

pela equação (14]: 

(1.2) 

Para se observar supercondutividade a 90K é necessário 

uma estequiometria do oxigénio por célula unitária próxima de 

sete. Dai a necessidade de proceder a um recozimento, das 

amostras préviamente sinterizadas, em oxigénio que é feito a 

temperaturas próximas dos 500°C. Em amostras com densidades 

relativas inferiores a 90%, a porosidade aberta assegura 

rápida permeação do oxigénio através da amostra. Contudo, em 
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01 

Cu1 

Fig. 1. 4 Estrutura tetragonal do YBa2Cu3O7_x [ 78] . 

e 

U1 

Fig.1.5 Detalhe da disposição dos átomos de oxigénio no plano 

Z=0 do YBa2Cu3O7.x exibindo uma estrutura tetragonal (evidência 

para a desordem dos átomos de oxigénio naquele plano [78]. 
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amostras densas a difusão é lenta e vários estudos [28,87] 

mostraram que dificilmente se obtêm amostras completamente 

oxigenadas, uma vez que a energia de activação para a difusão 

do oxigénio é sensivel à estequiometria e quanto maior o teor 

de oxigénio da amostra menor a difusividade daquele. 

o material ao ser aquecido sofre uma mudança de 

estrutura de ortorrõmbica para tetragonal. Os parâmetros de 

rede aumentam com a temperatura até 550°C em ar, para de 

seguida o eixo b sofrer uma contracção e aproximadamente aos 

650ºC os dois eixos, a e b, tornam-se iguais e o material 

adquire simetria tetragonal. A fig.1.5 mostra a dependência 

das constantes de rede em relação à temperatura para várias 

pressões parciais do oxigénio na atmosfera. Pode observar-se 

que para 100% de oxigénio a transição de fase de ortorrõmbica 

para tetragonal ocorre por volta dos 700°C. A temperatura de 

transição diminui para 670°C numa atmosfera com 20% de 

oxigénio e para 620ºC em 2% de oxigénio (78,88,89]. Esta 

diferença na temperatura de transição como uma função da 

pressão parcial de oxigénio resulta da estequiometria média 

de oxigénio variar com a temperatura. A concentração média do 

oxigénio diminui a partir da concentração de equilibrio, 7, 

quando o material é aquecido, como se pode observar na 

fig.1.7, a qual mostra a dependência da estequiometria do 

oxigénio com a temperatura. 

Destas duas observações se conclui que o limite exacto 

entre a transição das duas fases depende da temperatura e da 

pressão parcial de oxigénio, uma vez que a fase ortorrõmbica 

a temperaturas elevadas dá origem à fase tetragonal com 

libertação de oxigénio. Baixa temperatura e altas pressões 

parciais de oxigénio favorecem a fase ortorrômbica, enquanto 

temperaturas elevadas e baixas pressões favorecem a fase 

tetragonal (25,90-94]. 

A fig. 1. 8 apresenta os dois espectros de Rx 

caracteristicos de cada uma das fases, enquanto na fig.1.9 se 

põe em evidencia a transição de fase, observando-se uma 

degeneração que conduz a uma intensidade inversa dos picos 
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Fig.1.6 Variação dos parâmetros de rede em função da 

temperatura para amostras sinterizadas em diferentes 

atmosferas: ô 100% 0 2 , o 80% ar + 20% 0 2 , o 98% ar [78]. 
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Fig.1.7 Variação do teor de oxigénio com a temperatura para 

várias atmosferas de sinterização: 100% 0 2 ,0;80% ar+ 20% 02 ,◊J 

9 8 % ar, O[ 7 8 ] • 
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(103), (013) e (110) (76,95). 

A perda de oxigénio a partir da fase ortorrômbica dos 

90K induz uma transição estrutural e electrónica, quando se 

atinge aproximadamente o valor de 6.5 átomos de oxigénio por 

célula unitária (YBa2Cu3O6_s). A fase com um teor de oxigénio 

inferior a 6.5 não é supercondutor e apresenta uma estrutura 

tetragonal (25,67,78,85,96). No entanto, segundo alguns 

autores [ 8, 85, 97] para além do teor de oxigénio é também 

importante o arranjo espacial dos oxigénios na rede 

cristalina. Isto porque, para um teor de oxigénio entre 6.5 

e 6.7 por célula unitária os átomos e as lacunas de oxigénio 

nas cadeias cu-o estão parcialmente ordenadas e o Te cai para 

60K, exibindo a fase supercondutora dos 60K exclusão do fluxo 

magnético equivalente ã da fase dos 90K ( 97) . Para destinguir 

as duas fases é necessário recorrer ã microscopia electrónica 

de alta resolução (HREM), uma vez que o espectro de difracção 

de Rx das duas fases é semelhante (8). 

Sendo o teor de oxigénio do YBa2Cu3O7_x, um factor 

determinante nas propriedades supercondutoras, numerosos 

estudos químicos (28,76,78,89) foram dedicados ao papel do 

oxigénio nestes materiais. o ~~ocessamento deve ser feito de 

tal modo que se obtenha uma saturação da estrutura em 

oxigénio. 

Investigações sobre as estrutras dos sistemas Bi-sr-ca

cu-o e Tl-Ba-ca-cu-o (4,8,10) mostraram que existe uma grande 

família de compostos do tipo AmM2Can-1Ct1iiO20+m+2 , tabela 1. 1, os 

quais contêm folhas cobre-oxigénio intercaladas com folhas 

AO, fig.1.10. o número de camadas CuO2 empilhadas 

consecutivamente é indicado por n, verificando-se uma 

diminuição da distância Cu-o com o aumento de n. De forma 

análoga à camada de Y no YBa2Cu3O7_x, as camadas individuais 

cuo2 estão separadas por camadas de ca, as quais não contêm 

oxigénio e os grupos de camadas são intercalados por duas 

camadas SrO2 (ou Bao na série do Tl). O catião A pode ser Tl, 
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Bi-sr-ca-cu-o [98]. 
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Pb ou Bi ou uma mistura destes elementos. o valor de m pode 

ser um ou dois mas é apenas dois quando A é Bi. Contudo, 

ainda não se conhece nenhum composto onde o catião A seja 

exclusivamente Pb (ver tabela de fases 1.1). A questão da 

oxidação do Pb nestas fases ainda não foi completamente 

resolvida, sabe-se no entanto que o Pb pode ser encontrado 

quer no estado Pbrr quer Pbw, ou então numa mistura dos dois. 

Além disso, tem-se verificado que o Pb ocupa 

preferencialmente a posição do catião A. Existe ainda 

evidências para o facto do teor de oxigénio destas camadas 

ser maior ou menor que o indicado pelas fórmulas ideais. 

Excesso de oxigénio-nas camadas Bi-O provoca oxidação do 

bismuto para um estado superior ao trivalente (Biw), ao qual 

está associado uma diminuição de Te. A adição de chumbo ao 

sistema Bi-sr-ca-cu-o em substituição do bismuto torna as 

transições de supercondução mais nitidas e aumenta a 

densidade de corrente critica (99-103). Tarascon (referido 

por 99] sugere que as camadas Bi-O desempenham um papel 

importante na supercondução devido ao seu carácter 

bidimensional comum aos óxidos supercondutores de alta 

temperatura. 

A posição do catião M aparece sempre ocupada por catiões 

divalentes de elementos alcalino-terrosos srrr ou Barr, podendo 

ocorrer substituições parciais de srn por carr entre camadas 

de CuO2 • Embora tais substituições não afectem o estado de 

oxidação do cobre, é esperado que desloquem da sua posição de 

equilibio as camadas cuo2 adjacentes, podendo assim afectar 

Te. Substituições do Tl por Ca aparentemente também ocorrem, 

podendo neste caso alterar a valência média do cobre e 

consequentemente afectar Te. 

Muitas características da rede do material têm sido 

correlacionadas com Te: a distância cu-o, a covalência das 

ligações Cu-o (largura da banda de condução), o ângulo Cu-o

cu, a distância interplanar cu-cu, o número de 

transportadores de carga (concentração de cum) e o número 

consecutivo de camadas CuO2 (n). Ainda não foi possível 
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fazer-se a classificação das correlações devido a 

insuficiência de dados, uma vez que a determinação destas 

estruturas é complicada devido ã mistura de várias fases nas 

amostras. Mesmo cristais singulares de dimensões 

submicrométricas muitas vezes contêm intercrescimentos (isto 

é, desvios nos empilhamentos ao longo do eixo c) de mais que 

uma fase [4,8,10]. 

Os primeiros compostos supercondutores de alta 

temperatura revelaram uma correlação entre Te e o número de 

camadas consecutivas Cu02 (n), o que conduziu a um 

considerável optimismo de que Te poderia ultrapassar os 122K, 

se um número de tais camadas pudesse ser aumentado. No 

entanto, a presença de um número elevado de camadas cuo2 

empilhadas no (Ca,Sr)Cu02 juntamente com o facto deste 

material ser um isolador quebrou tal optimismo. Como 

justificação para aquele fenómeno, foi encontrada uma baixa 

concentração de Cu111 ( 4). Estudo recentes (104,105) têm 

mostrado que a supercondutividade do sistema Bi-Sr-ca-cu-o é 

sens1vel ao teor de oxigénio, verificando-se que um aumento 

daquele teor corresponde um aumento de Te e da fracção 

volúmica da fase superconductora. Tarascon e Bagley referidos 

por (106) concluiram que é dificil determinar com certeza se 

as mudanças nas temperaturas de transição são causadas por 

falhas de empilhamento ou por deficiência de oxigénio. No 

entanto, Irvine (106) mostrou que o Te é muito sens1vel ao 

teor de oxigénio, o qual é sens1vel ã temperatura de 

recozimento e à pressão parcial de oxigénio. Este autor 

verificou ainda que para a fase 11 2212 11 existe um teor de 

oxigénio critico, ao qual corresponde um Te máximo. 

Sabe-se no entanto que, os defeitos desempenham um papel 

importante nas propriedades supercondutoras destes materiais 

(10]. Contudo, até ao momento é dif1cil definir que defeitos 

são essenciais para a supercondutividade. No entanto é 

evidente que as propriedades desta fam1lia de compostos não 

podem ser entendidas com base nas suas composições e 

estruturas ideais. 
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3. EQUILÍBRIO DB FASES 

3.1 sistema Y-Ba-cu-o 

A síntese e o manuseamento do sistema Y-Ba-cu-O são 

dificultados por: equilibração com o oxigénio, transição de 

estrutura, hidratação dos compostos binários ricos em bário, 

reactividade dos reagentes com os materiais do cadinho e a 

instabilidade do composto supercondutor na presença de água 

(67,107]. 

A formação de fase liquida parece ser inevitável quando 

há desvios locais da mistura de pós a partir da razão atómica 

correcta, 11 123 11 (YBa2Cu3O7_x), e ainda devido à presença de 

impurezas [108,109]. 

A fase "123 11 ao ser aquecida mostra um efeito 

endotérmico a l0l0ºC e a difracção de Rx revela a presença 

das fases 11 12 3 11 tetragonal, Y2BaCuO5 ( 11 211 11
) , BaCuO2 e cuo. 

Estas observações são consistentes com a fusão incongruente 

da fase 11 123", reacção 7 tabela 1.3 (110-113). No 

arrefecimento as fases 11 211 11 e liquido sofrem a reacção 

inversa para formar novamente 11 123". Sob condições de 

equilibrio, esta reacção pode ser completa, resultando em 
11 123 11 puro. Contudo, sob condições de cristalização parcial, 

a fase "211" é efectivamente removida pelo que o liquido 

cristaliza em composições pobres em ytrio. Assim, a 

cristalização parcial conduz à presença de "211", BaCuO2 e 

cuo em amostras aquecidas acima de 1010°c. A presença da fase 

"211" prova que a fusão foi incongruente. Aplicando o teorema 

de Van Alkemade ao balanço de massa, o liquido formado pela 

fusão incongruente do "123" para "211" deve residir na 

extensão da linha que une estas duas fases. Este ponto, m1 

fig.1.11, está na curva fronteira separando os campos de 

cristalização primária do 11 211 11 e "123". 

A fase "211 11 sofre também fusão incongruente a 1270ºC, 

{reacção 12 tabela 1.3), fig.1.12 [110,113,114]. Da mesma 

forma, quando se arrefece o liquido de composição {m4) este 
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tem tendência a reagir com o Y2O3 com vista a formar a fase 

"211". Mas, efectivamente o que acontece é que o Y2O3 é 

removido do sistema, pelo que o liquido enriquecido em Ba e 

Cu, cristaliza a baixa temperatura em fases mais pobres em 

ytrio que 11 211 11 • 

O cuo numa atmosfera de ar decompõe-se a 1026ºC, antes 

de fundir formando o Cu2o. Com aquecimento progressivo o Cu2o 

funde a ~1130ºC com absorção de oxigénio (para um teor entre 

CU20 e CuO} [ 110]. 

Tendo o composto 11 123 11 uma composição deficiente em 

oxigénio é necessário que a atmosfera do forno tenha uma 

sobre-pressão de oxigénio para que todo o cuo reaja. Aquele 

que não entrar em reacção, vai ficar num estado de baixa 

valencia, Cu2o, como se pode observar no diagrama de fases 

quaternário da fig.1.13. Alguns autores (116] verificaram a 

presença da fase Cu2O nas fronteiras de grão. 

O BaCuO2 sofre fusão a ~1010°c, e o liquido que resulta 

da sua fusão e posterior cristalização tem a mesma composição 

[110,111]. O BaCuO2 foi detectado na superficie da amostra. 

É esta cobertura de BaCuO2 que possivelmente é a responsável 

pelo facto do 11 123 11 preservar à temperatura ambiente a 

estrutura tetragonal, pois o BaCuO2 ao cristalizar na 

superfície serve de barreira à difusão do oxigénio. 

Para o processamento dos supercondutores é importante 

saber também, o que se passa com as misturas de fases 

binárias, nomeadamente saber as temperaturas às quais fusão 

ou reacção ocorrem entre estas fases. 

Têm sido referidas por vários autores (110,113, 116-118 J, 
a formação de uma fase liquida nas composições ao longo da 

ligação CuO- 11 123" abaixo dos 950°C • Se a fusão fosse um 

eutético simples, apenas 11 123 11 e cuo poderiam estar presentes 

aquando da fusão, no entanto várias experiências ao longo 

daquela linha evidenciaram também a presença das fases 11 211" 

e BaCuO2• Deste modo, a reacção que ocorre entre o "123 11 e o 

cuo, a aproximadamente 940ºC, é uma reacção peritética, 
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Fig. 1. 11 Diagrama de fases ternário da superf icie liquidus do 

sistema YOu-Bao-cuox em equilí,brio com o ar ( 110] . 
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Fig.1.12 Secção do diagrama de fases ternário que une 

YBa2Cu3Ox a YBa2CuO5 ( 11 O ] • 
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reacção 3 tabela 1.3, designada por pl na fig.1.11. Quando se 

arrefece a amostra, ocorre a reacção inversa, com o "123" a 

ser formado pela reacção do liquido (pl) com a fase "211". 

A difracção de Rx de misturas binárias de BaCuO2 - CuO 

ap6s aquecimento a l000ºC revelou a presença da fase BaCu2O2 

além das fases BaCuO2 e cuo, reacção 2 tabela 1.3 [110). 

Na mistura BaCuO2 - "123" a fusão ocorre por volta dos 

l000ºC, a qual é muito próxima da temperatura de fusão do 

BaCuO2 (l0l0ºC), reacção 6 tabela 1.3 (110,113]. 

Difracção de Rx das misturas da junção binária cuo -

"211", após aquecimento a 1125ºC, revelou além do cuo e "211 11 

a presença de 11 12 3 11 e de uma nova fase Y2Cu2o 5_ A presença 

desta fase juntamente com o liquido observado traduz o facto 

da reacção entre o cuo e 11 211 11 ser uma reacção peritética, 

reacção 4 tabela 1.3 (113]. 

Nas misturas de cuo 

diferencial revelou dois picos, um correspondente ã transição 

cuo para Cu2O e outro devido ã fusão incongruente do Y2Cu2O5 a 

aproximadamente ll00ºC, reacção 10 tabela 1.3 (110]. 

Na região rica em cuo existe uma zona de fusão parcial, 

para misturas que são deficientes em Y2O3 em relação à 

composição 11 123 11 • Esta região corresponde ã zona interior do 

ponteado no diagrama de fases da fig.1.14 (116,118-120). 

o ponto de fusão mais baixo no sistema é o eutético 

ternário entre 11 123" - BaCuO2 - cuo, a 890ºC, ponto el no 

diagrama da fig. 1. 11. Na região 11 12 3 11 - BaCuO2 - cuo são 

ainda observadas mais duas reacções: reacção entre o cuo e 

"123 11 que ocorre aos 940ºC e aos 975°C reacção entre o cuo e 

a fase "211" resultante da reacção do 11 123 11 com o cuo 

[109,110,117,121]. 

Difracção de Rx das composições ternárias estudadas no 

triângulo "123 11 - 11 211 11 - cuo evidenciam a fase Y2Cu2O5 , com 

aumento na intensidade relativa do 11 123" ( 110) . A formação do 

Y2Cu2O5 resulta de uma reacção peritética ternária entre o cuo 

e 11 211 11 , reacção 4 tabela 1.3. 

As composições no triângulo 11 123 11 - 11 211 11 - BaCuO2 não 
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TEMPERATURA 

( ºC) 

890 

920 

940 

975 

1000 

1000 

1010 

1010 

1026 

1100 

1125 

1270 

REACÇÃO 

(1) YBa2CU3O1.x + BaCuO2 + CuO ---> L(el) 

(2) BaCuO2 + CUO ---> L{e2) 

(3) YBa2Cu3O7.x + CuO ---> Y2BaCuO5 + L{pl) 

(4) Y2BaCuO5 + CuO ---> Y2Cu2Os + L(p2) 

( 5) Y2BaCUOs + BaCUO2 --> L { e3) 

(6) BaCuO2 + YBa2Cu3O7.x --> Y2BaCuO5 + L{p3) 

(7) YBa2Cu3O7.x ---> Y2BaCUOs + L{ml) 

{ 8) BaCUO2 ---> L (BaCUO2) 

(9) CuO ---> Cu2O 

{ 10) Y2Cu2Os + CuO ---> L { e4) 

{11) Y2CU2Os ---> Y2O3 + L(m3) 

( 12) Y2BaCuO5 ---> Y2O3 + L (m4) 

Tabela 1.3 Reacções entre fases do sistema Y-Ba-cu-O. A 

nomenclatura "e" é usada para eutético, "p" para 

peritético e "m" para ponto de fusão (110,113]. 
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Fig.1.13 Diagrama de fases quaternário do sistema cu-Y-Ba-o 

[115]. 

CuO 

uOz+ x 

BoO 

Fig .1.14 Diagrama de fases ternário BaO-CuO-YuO (:::=950 ºa 

1000 ºC) [ 115 J. 
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revelam quaisquer efeitos endotérmicos até aos l000ºC, sendo 

o difractograma de Rx do material após o ATO idêntico ao do 

material inicial (110]. 

As discrepâncias observadas entre os vários autores 

(110,111,117] em relação às temperaturas de fusão 

incongruente do "123" podem ser atribuidas ã presença dos 

pontos peritéticos ternários referidos, a temperaturas abaixo 

de 1015°C. 

Uma caracteristica deste diagrama de fases importante 

para o processamento, é a existência da reacção peritética 

ternária entre o "123" e cuo que ocorre entre os 930ºC e os 

940ºC, a qual é a responsável pela formação de liquido que 

vai conduzir à sinterização em presença de fase liquida. 

Embora este liquido promova densificação quando presente em 

pequena quantidade, ele conduz ao isolamento dos grãos, com 

efeitos negativos nas propriedades supercondutoras destes 

materiais [21,28,122,123). 

A formação do liquido provoca alteração da densidade e 

tamanho de grão. A maior densidade das composições ricas em 

CuO e BaO em relação à estequiometria da fase supercondutora 

corrobora o facto. As amostras preparadas em regiões de 

compatibilidade onde não é esperado liquido, áquelas 

temperaturas, têm um tamanho de grão mui to menor e menor 

densidade que as composições ricas em cobre (28]. 

3.2 sistema Bi-sr-ca-cu-o 

o processamento do sistema Bi-sr-ca-cu-o requer um 

controlo extremo, uma vez que tem sido dificil obter um 

material monofásico. Isto porque, cada uma das quatro fases 

supercondutoras 11 2202 11 (Tc=12K), "2212" (Tc=80K) "2234" 

(Tc=80K) e "2223" {Tc=llOK) têm campos de formação muito 

estreitos (124], sendo a formação da fase de maior Te 

("2223") sensivel a pequenos desvios estequiométricos, à 

presença de fase liquida em pequena quantidade e ainda a 
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diferenças ligeiras de temperatura. o intervalo de 

temperatura para a sua formação foi identificado como 865-

SS0ºC (125,126]. Atendendo à complexidade do sistema, é 

necessário investigar detalhes da reacção de formação da fase 

de alta temperatura. 

Resultados experimentais (127-129] mostram que, partindo 

de uma composição com a estequiometria da fase "2223" não se 

obtém esta fase mas antes a fase de· baixo Te "2212" com 

alguns vestigios da fase "2223". Para se obter a fase "2223" 

é necessário que a composição de partida tenha um excesso de 

cálcio e cobre em relação à fase "2223". Ogun (127], partindo 

de duas composições, uma rica em cálcio e cobre (amostra 1: 

"1134") e a outra com a mesma composição da da fase de alto 

Te (amostra 2: "2223") obteve maior teor da fase "2223" na 

amostra 1, como pode ser observado no difractograma de Rx da 

fig.1.15. A composição 11 1134" deu origem ã fase de alto Te 

com a fase de baixo Te, Ca2CuO3 e cuo. Por outro lado, a 

composição "2223 11 deu principalmente a fase de baixo Te e 

compostos de Bi-Sr-ca-Cu-O com vestigios da fase de alto Te. 

O modelo para a formação da fase de alto Te, "2223", 

proposto por Ogun e Tsuchiya (127], envolve a formação de uma 

fase liquida, uma vez que os seus resultados sugerem fusão. 

Esta observação é corroborada por resultados de vários outros 

autores (101,127,130,131]. De acordo com este modelo há 

inicialmente formação da fase "2212", posteriormente esta 

fase funde e dissolve o estrôncio e o cobre. Quando os 

limites de solubilidade do Sr e Cu no liquido são atingidos, 

a fase de alto Te é precipitada a partir do fundido. Para que 

as reacções ocorram por esta ordem é necessário que o ponto 

de fusão da fase 11 2212 11 seja menor que o da fase "2223", o 

que acontece quando aquela fase tem um teor de cálcio 

elevado, como pode ser observado no diagrama de fases da 

fig.1.16. Em consequência, a diferença dos pontos de fusão da 

fase "2223" e da fase "2212" pode dar alguma indicação da 

formação da fase de alto Te• Esta reacção pode ser 

considerada como uma reacção de transformação de fase em 
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Fig. 1.15 Difratograma de Rx para Bi:Sr:Ca:cu = 
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Fig.1.16 Diagrama de fases ao longo da linha pseudo-

binária contendo 2-2-(n-1)-n, de amostras com 

composição (Bi0.8Pb0_2 ) 2Sr2Ca0 _1Cu0 Ox com n variável. 

Abreviações: 1=2201, 2=2212, 3=2223, 

CaCu= ( Ca2_xSr x) CuO3 , CaPb=Ca2PbO4 [ 131] . 
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presença de fase liquida. 

Se a fase "2212" for rica em sr e não em ca, o ponto de 

fusão daquela fase é superior ao da fase 11 2223", pelo que 

nenhuma fase liquida estará envolvida na reacção de formação 

de "2223". Oeste modo a reacção de formação da fase "2223 11 

ocorre no estado sólido, envolvendo a difusão do cálcio e do 

cobre na fase, sendo por isso mais lenta. Este é o tipo de 

reacção que se verifica quando é 11 2223" a composição de 

partida. 

Não sendo de excluir a hipótese de uma reacção no estado 

sólido, a maior parte dos investigadores sugere como mais 

favorável a primeira reacção, com formação da fase 11 2223" na 

presença de fase liquida [101,127]. Hatano [130], afirma 

mesmo que o crescimento da fase "2223 11 apenas é possível 

quando o rearranjo dos átomos ocorre num estado parcialmente 

fundido e nunca no estado sólido. Deste modo, é importante 

diminuir o ponto de fusão da fase 11 2212 11 , o que pode ser 

conseguido aumentando o conteúdo de cálcio na fase, e/ou 

diminuindo a pressão parcial do oxigénio na atmosfera de 

processamento [127,132]. 

O modelo acima descrito para a formação da fase "2223" 

é ainda corroborado pelo facto do teor daquela fase aumentar 

com a temperatura e o tempo de sinterização. Além disso o 

efeito Meissner para esta fase só se observa com amostras 

sinterizadas acima dos 865°C. Aumentando a temperatura de 

sinterização há uma diminuição da resistividade no estado 

normal e um aumento da susceptibilidade magnética [132-134]. 

Na formação da fase "2223" a partir da fase 11 2212 11 a 

etapa de nucleação parece ser o passo determinante da 

velocidade de formação daquela fase, por haver falta de 

sities favoráveis à nucleação [135]. Por este facto a 

transição de fase requer altas temperaturas e um período de 

tempo longo. Uma forma de acelerar o processo é promover a 

nucleação sobre "sementes", adicionadas aos materiais em 

verde e que vão servir de núcleos ao desenvolvimento da nova 

fase (135]. 
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As condições seleccionadas para o processamento são 
cruciais para se obterem boas propriedades supercondutoras. 
Assim, segundo Maeda [136), as condições de calcinação 

óptimas, para a composição "1112", para as quais se obtém a 

fracção volúmica máxima da fase de alto Te ("2223"), requerem 
duas calcinações entre os 820 e 840ºC, em ar, num total de 20 

horas. A sinterização deve ser efectuada entre os 875-SS0ºC, 
seguida de arrefecimento lento até à temperatura ambiente, em 

ar. Nem arrefecimento rápido, nem sinterização a 875°C em 

atmosfera de oxigénio deram boas amostras supercondutoras. 
o recozimento é ainda necessário e efectivo no 

melhoramento das propriedades deste tipo de materiais, e tem 
de ser conjugado com arrefecimento lento após a sinterização 

[137). Amostras que são arrefecidas rápidamente apresentam 
transições de supercondução muito largas e pequenas caudas na 
resistividade próximo da temperatura de zero de resistividade 

(138,139]. No entanto segundo Gupta (137] o recozimento em ar 

é mais favorável que o recozimento em oxigénio para o aumento 

da fase de alto Te nos supercondutores baseados em bismuto. 

Segundo aquele autor, é requerida uma concentração óptima de 

oxigenação para melhorar as propriedades dos supercondutores 

de bismuto. Uma interpretação possivel é baseada na inserção 
do oxigénio nos diferentes planos cristalinos. Inicialmente 

o oxigénio irá para um lugar intersticial na linha de junção 

Bi-Bi nos planos BiO. Esta inserção de um oxigénio extra nas 

camadas Bi-o causa distorção da rede e produz cargas (como 

lacunas de oxigénio) as quais serão responsáveis pelas 

melhores propriedades supercondutoras. Mas, quando há excesso 

de oxigénio, este pode entrar nas camadas de átomos sr-Ca, 
destruindo o arranjo planar quadrado dos iões cobre, 

degradando as propriedades supercondutoras. 
Vários autores (99,100,131,140] observaram também um 

aumento na fracção volúmica da fase "2223" com a adição do 

Pb. Não se conhece contudo o mecanismo exacto que conduz ao 

aumento da fase "2223", como uma consequência da adição do 

Pb. Sabe-se porém que, o Pb actua como um fluxo para obter um 
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maior teor daquela fase, uma vez que a sua presença provoca 

uma diminuição na temperatura óptima de queima, passando de 

870°C para 850°C, fig.1.16. A adição de Pb parece acelerar 

também a difusão dos constituintes, precipitando a fase 

"2223" a partir da fase parcialmente fundida. Os 

difratogramas de Rx das amostras com Pb revelam a presença 

abundante de picos intensos correspondentes à fase "2223 11 • 

Uma vez que a sintese da fase de elevado Te é favorecida pela 

presença de fase liquida, uma outra forma de baixar a 

temperatura de formação daquela fase é pela adição de 

potássio. Este componente tem apenas a função de um elemento 

de fluxo, uma vez que não foram detectadas quaisquer 

alterações da estrutura cristalina por difracção de Rx 

[141,142]. 
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4. DENSIFICAÇÃO DOS CERÃMICOS SUPERCONDUTORES 

Nos sistemas multifásicos, tal como nos monofásicos, o 

excesso de energia livre associado às interfaces sólido

vapor, sólido-sólido, sólido-liquido e liquido-vapor, 

constitui a força motriz para a sinterização [ 143). No 

entanto, a sinterização de sistemas multifásicos envolve 

outros aspectos de natureza termodinâmica e microestrutural, 

como o desaparecimento de algumas fases e a f armação de 

outras, com a permanência ou eliminação da heterogeneidade 

inicial e modificação na distribuição e natureza física das 

fases em presença [144). 

Considerando duas fases cristalinas (a e B) a condição 

termodinâmica para que ocorra a sinterização dos contactos 

entre partículas de natureza diferente impõe que Tª8 < T= + 
Tov• A força motriz para a sinterização será tanto maior 

quanto menor for o valor T~ [143). 

Durante a sinterização ocorre homogeneização dos 

compactos como consequência da interdifusão dos componentes. 

Os resultados da sinterização dependem, em larga medida, das 

caracteristica dos precursores, dos tratamentos térmicos e do 

processamento posterior dos pós. Em sistemas multifásicos que 

permanecem heterogéneos após a sinterização, questões como a 

distribuição de fases, tamanho de grão e homogeneidade 

morfológica são importantes, devido à dependência que delas 

apresentam certas propriedades, como a resistência mecânica, 

a resistência ao ataque quimico e as propriedades de 

transporte. 

Na sinterização do YBa2Cu307_x há três variáveis 

importantes a considerar: a atmosfera, a temperatura e o 

tempo. Vários estudos mostraram que a atmosfera de 

sinterização tem um efeito directo na homogeneidade e na 

densificação das amostras [21,145-148). A presença de 

heterogeneidades no material, tanto quimicas como 

microestruturais, conduz à redução da velocidade de 
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densificação e consequentemente a menores densidades finais 

dos compactos, assim como à presença de fissuras com 

consequências graves para a supercondutividade (28,149,150]. 

A atmosfera de sinterização vai condicionar tanto a 

densif icação como a evolução microestrutural do YBa2Cu30 7_x, uma 

vez que este é um óxido não estequiométrico em que os 

defeitos de rede são controlados pela atmosfera usada durante 

o processamento (151). Tem-se verificado que a sinterização 

é mais rápida e atinge densidades mais elevadas em ar do que 

em oxigénio (152). 

Estudos de densificação de composições estequiométricas, 

de YBa2Cu30 7_x mostraram que abaixo dos 900°C práticamente não 

ocorre densificação, mesmo após um tempo longo à temperatura 

de sinterização (153). No entanto, a resistência mecânica 

apresentada pelas amostras sinterizadas abaixo dos 900ºC, 

confirma que a essa temperatura ocorre transporte de material 

por difusão em superficie com crescimento de cólo sem 

retracção [ 153]. Aumentando a temperatura de sinterização 

observa-se um aumento da densificação e um desenvolvimento de 

grão alongado (154). Para temperaturas superiores a 920ºC 

verifica-se a ocorrência de eutéticos de baixo ponto de fusão 

(reacções 2 e 3 na tabela 1. 3), resultantes de pequenos 

desvios na composição local em relação ã fase supercondutora 

"123", os quais conduzem ã sinterização em presença de fase 

liquida [108,109]. 

A sinterização em fase liquida conduz a valores elevados 

de velocidade de densificação (144,155-157]. Sendo a energia 

interfacial entre o sólido e o liquido muito inferior à da 

fronteira de grão sólido-sólido, a fase liquida encontra-se 

localizada preferencialmente nas fronteiras de grão e uma 

pequena.quantidade de fase liquida é suficiente para isolar 

os grãos supercondutores por penetração nas fronteiras de 

grão ( 108, 27]. A presença de fase liquida não só reduz a 

porosidade como provoca também um crescimento considerável do 

tamanho de grão, através de um processo de solução

precipitação (28,108,158,159]. o efeito da fase liquida na 
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densif icação destes materiais foi evidenciado por Hwand 

[108], com duas amostras sinterizadas ã mesma temperatura, 

950°C, mas em que uma apresenta liquido a essa temperatura e 

a outra não, pelo facto da segunda ter uma composição 

levemente mais rica em ytrio. A presença da fase liquida na 

primeira amostra não só reduziu a porosidade mas também 

aumentou o tamanho de grão, chegando este a diferir duas 

ordens de grandeza para aquelas duas amostras (108]. Estas 

observações são consistentes com a observação de que amostras 

preparadas no triângulo de compatibilidade BaCuO2 - Y2BaCuO5 -

YBa2Cu3O7 , onde não é esperada fusão ãs temperaturas de 

sinterização usadas nestes materiais, 900-l000ºC, terem um 

tamanho de grão muito menor e menor densidade que as 

composições ricas em cobre [28]. 

Chu (156] encontrou duas leis de crescimento de grão no 

YBa2Cu3O7_x: uma cinética de G5 a t para amostras sinterizadas 

a baixa temperatura, 925ºC, na ausência de fase liquida; 

enquanto aos 975ºC a cinética observada é G3 a t, sendo a 

transição atribuida ã formação de fase liquida. A relação G5 

a t descreverá a migração dos poros com as fronteiras de 

grão, controlada segundo aquele autor, por um processo de 

difusão em superficie. No modelo G3 a t, o crescimento de 

grão é controlado por difusão em volume através da camada 

liquida e é importante salientar que é necessária uma pequena 

quantidade de liquido entre as particulas para produzir esta 

dependência cúbica. 

Os materiais supercondutores de alta temperatura, assim 

como outros sistemas [160,161] apresentam um desenvolvimento 

de grão facetado, não equiaxial em que a espessura é menor 

que as duas outras dimensões. A razão para este 

desenvolvimento deverá estar numa forte anisotropia da 

energia da fronteira de grão [160]. 

O crescimento de grão é afectado fortemente pela 

presença de uma fase liquida. o efeito pode surgir a partir 

de um grande número de causas, e o liquido tanto pode 
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aumentar como diminuir a velocidade de crescimento. No caso 

de se ter uma fase liquida dispersa não molhante, a fase 

liquida aparece como pequenas gotas esféricas ao longo das 

fronteiras de grão do material policristalino. As inclusões 

liquidas dispersas, tal como os precipitados sólidos ou 

poros, inibirão os movimentos da fronteira de grão e 

diminuirão a velocidade de crescimento de grão (61). No caso 

do liquido molhante a fronteira de grão separará todos os 

grãos. Uma tal distribuição continua da fase liquida tanto 

pode aumentar como diminuir a velocidade de crescimento de 

grão, dependendo de alguns detalhes da microestrutura (160]. 

A alumina é um dos materiais onde a presença de uma fase 

liquida vai afectar a morfologia do grão. Na sinterização da 

alumina não dopada desenvolvem-se grãos anisotrópicos e 

facetados. A anisotropia dos grãos é particularmente 

pronunciada nos grãos maiores que crescem durante a 

sinterização a qual é caracterizada por um crescimento de 

grão descontinuo. A adição de pequenas quantidades de 

dopantes à alumina, nomeadamente MgO e anortite, reduz 

consideravelmente a velocidade de crescimento de grão, torna 

os grãos mais isotrópicos e gera uma distribuição mais 

uniforme de tamanhos (162]. 

No caso da adição de anortite a migração da fronteira de 

grão da alumina é evitada pela presença de fase liquida 

continua em todas as fronteiras de grão. Neste caso, há 

provavelmente dois factores operando em competição para a 

diminuição da velocidade de crescimento do grão: um é 

puramente geométrico devido à fase liquida se encontrar em 

todas as fronteiras de grão, enquanto o segundo está 

associado com o facto do material da fronteira de grão ter 

uma composição diferente. Para um grão de alumina crescer na 

presença de fase liquida até o seu vizinho ser consumido, o 

óxido de aluminio deve dissolver-se a partir de um grão e 

difundir através da interface (160]. 

Pode no entanto acontecer que a diferença na velocidade 
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de crescimento seja devida ao filme líquido, por este não 

estar presente em todas as fronteiras de grão. As fronteiras 

de grão e interfaces sólido-líquido não basais podem mover-se 

rápidamente ao contrário das fronteiras macladas e das faces 

basais que estando molhadas pela fase líquida são 

relativamente imóveis, dando origem a uma velocidade de 

crescimento diferente (162). 

A presença de eutéticos de baixo ponto de fusão no 

sistema Y-Ba-cu-o actua como um fluxo para aumentar a 

densificação e o crescimento de cristais das fases 

supercondutoras. No entanto, a sua presença pode, também, 

originar complicações no processamento cerâmico, levando a 

uma distribuição de tamanhos de grão dificilmente controlada, 

ao aparecimento de uma fase não condutora nas fronteiras de 

grão, à presença de poros retidos dentro dos grãos, resultado 

do rápido crescimento de grão com separação poro fronteira de 

grão e à presença de microfissuras (151,163),. Quando se 

observa poros dentro dos grãos a densidade final do material 

é nestes casos bastante inferior ã densidade teórica 

(146,152). As microf issuras ocorrem devido ã contracção 

térmica anisotrópica da célula unitária: o coeficiente de 

dilatação é maior segundo o eixo c do que segundo o plano a-b 

(28]. Também a oxigenação da fase tetragonal e a sua 

transformação em fase ortorrômbica, causa uma contracção 

diferencial do eixo c relativamente aos eixos a e b. Esta 

maior contracção do eixo c associada com o aumento do teor de 

oxigénio gera tensões locais, que sobrepondo-se ãs anteriores 

conduzem a microfissuras. Em particular, na oxigenação de 

amostras densas a difusão do oxigénio é lenta, pelo que se 

cria frequentemente uma camada exterior de material 

oxigenado, com estrutura ortorrômbica, a qual irá ficar sob 

tensão em relação ao interior da amostra (28]. Duas formas de 

fissuras podem ser observadas, uma típica da expansão térmica 

anisotrópica que induz microfissuras com a dimensão 

aproximada do tamanho de grão e as mais características das 

tensões na superfície, resultantes da oxigenação, que se 

44 



extendem da superficie para o interior, com o comprimento 

equivalente a vários grãos. A redução da integridade 

estrutural devido à presença de fissuras conduz a uma redução 

da densidade de transporte de corrente critica, razão 

principal proposta por vários autores para a baixa densidade 

de corrente exibida pelas amostras policristalinas (149,150] . 

4.1 Sinterizaçio com Forjagem e controlo da orientação de 

Grio 

Cerâmicos com propriedades anisotrópicas são obtidos por 

alinhamento dos grãos numa direcção especifica e são 

usualmente referidos como cerâmicos de grão orientado. Para 

materiais cristalinos como o YBaCuO e o BiSrcacuo, com 

propriedades diferentes ao longo dos eixos ab e c do cristal, 

a orientação de grão permite obter cerâmicos policristalinos 

com propriedades similares às dos monocristais [164). 

A técnica de sinterização-forjagem é um dos métodos de 

preparação de cerâmicos de grão orientado, por efeito sobre 

a forma do grão e indução de transporte atómico de material 

da direcção axial para a radial sob a tensão aplicada. Esta 

técnica consiste na aplicação de uma carga unidireccional 

aquando da sinterização, com ausência de confinação da 

amostra nas direcções transversais. A sinterização sob carga 

aplicada envolve dois processos simultaneos: densificação e 

fluência. Deste modo, para descrever convenientemente a 

deformação na forjagem do material, é necessário avaliar cada 

um destes componentes (165). 

Durante a forjagem o material contrai axialmente 

enquanto na direcção radial como não há constrangimento o 

material pode fluir radialmente. Um esquema simplificado do 

processo encontra-se representado na fig.1.17. Os 

deslocamentos axial e radial são convertidos em deformações 

viscoelásticas, as quais representam as componentes da 

distorção (fluência) e densificação, respectivamente 
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[146,166,167]: 

Retracção axial: ól/ lo = ( li-lr) / li ( 1. 3) 

Razão de áreas: S/So = Sr/Si (1.4) 

Deformação radial: fr = ln (r/r0 ) (1.5) 
Deformação axial: fz = ln (1/10 ) (1.6) 

Deformação por fluência: fc = 2/3 * (fz - fr) (1. 7) 

Deformação por cavitação: fd = 1/3 * (fz + 2 * fr) (1.8) 

em que li, Si, r 0 , lr, Sr e r são a espessura, a secção e o raio 

da amostra no inicio e durante o ensaio. 

Fig.1.17 Diagrama esquemático das forças actuantes na 
amostra aquando da sinterização com forjagem. 

A elevada densidade obtida por esta técnica pode trazer 

problemas no equilíbrio com o oxigénio do material. Assim, 

vários autores [168-170) verificaram que a oxigenação de um 

material muito denso é um processo lento, verificando-se que 

apenas uma camada fina na superfície da amostra ganha 
oxigénio suficiente para ocorrer a transformação de fase: 

tetragonal - ortorrômbica. Deste modo, este tipo de amostra 

apresenta duas transições supercondutoras como consequência 

da presença de duas zonas: uma completamente oxigenada e 
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outra deficiente em oxigénio [28). 

Amostras com densidades baixas conduzem a valores de 

corrente critica pequenos, devido à limitada contiguidade 

entre os grãos supercondutores. Por outro lado, densidades 

elevadas dificultam a difusão do oxigénio, o que também 

provoca Jc baixos. Por este facto, é referida frequentemente 

a necessidade de encontrar uma densidade de compromisso entre 

os dois factores: contiguidade de grão e difusão de oxigénio 

elevadas [35,171-173). N. Alford [170), estudou a influência 

da porosidade na difusão do oxigénio e na densidade de 

corrente critica, usando duas amostras com teores de 

porosidade diferentes: 18 e 1%, as quais apresentaram 

respectivamente os valores de Jc de 950 e 200A/cm2
• O autor 

atribuiu esta deterioração da corrente critica ao facto da 

amostra com 1% de porosidade se ter tornado impermeável, 

dificultando a oxigenação da amostra. 

A observação ao microscópio electrónico de varrimento 

por Bussod [ 174), de amostras forjadas permitiu-lhe observar, 

no plano perpendicular ao de aplicação da carga, largos 

cristais que se apresentam mais ou menos equiaxiais, enquanto 

no plano paralelo se observam grãos alongados com a forma de 

placas, como resultado do grau de orientação. A orientação de 

grão foi comprovada por vários autores [168,175-178) através 

de técnicas de difracção de Rx e de estereologia. Se a carga 

for aplicada a uma temperatura em que haja formação de fase 

liquida, esta facilita o deslizamento dos grãos, elevando o 

grau de orientação [ 169) . Segundo Vieira e BrooK [ 165), 

durante a forjagem após a densificação a amostra continua a 

fluir. Uma vez que a fluência dita a orientação, a presença 

de liquido vai facilitar ambos os processos. 

Os efeitos de orientação de grão poderão ser reflectidos 

nas propriedades supercondutoras, nomeadamente num expectável 

aumento da densidade de corrente critica. Resolvida a 

dificuldade da difusão do oxigénio espera-se que as amostras 

com um grau de orientação elevado e uma densidade elevada 

apresentem baixa resistividade e um Jc elevado no plano ab 
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(169,177]. Isto porque as direcções ab, perpendiculares ao 

eixo de forjamento, são direcções de fluxo de corrente fácil, 

uma vez que é nesta direcção que se encontram os planos 

cobre-oxigénio e é esta direcção que possui um comprimento de 

coerência maior. Assim, a maior performance da amostra 

alinhada num campo com B paralelo a c é devida à orientação 

preferencial da corrente em relação às fronteiras de grão 

(35,177-180]. 
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II. ESTEREOLOGIA E ANÁLISE QUANTITATIVA DB IMAGEM 

As técnicas digitais de análise de imagem são utilizadas 

como ponto de partida para a extracção de parâmetros que 

possibilitam a caracterização morfológica quantitativa do 

material e que permitem correlacionar estas propriedades com 

caracteristicas especificas do material. 

A análise quantitativa de imagem no dominio dos 

materiais desempenha um papel crescente uma vez que as 

técnologias de ponta necessitam de materiais com elevada 

performance e com caracteristicas reprodutiveis. A utilização 

de sistemas digitais de análise quantitativa de imagem 

aumentou as possibilidades de caracterização de uma 

microestrutura, atendendo ao número e precisão dos parâmetros 

obtidos, à rapidez, ao tratamento e formatação dos 

resultados. 

1. ESTEREOLOGIA, CONCEITOS BÁSICOS E DEFINIÇÕES 

A estereologia permite explorar um espaço a três 

dimensões a partir de medidas realizadas em secções 

bidimensionais. As probabilidades geométricas, a geometria 

projectiva, a estatistica, a teoria das curvas e superficies 

e a topologia permitem estabelecer as relações de passagem, 

chamadas relações estereométricas dum espaço Rº a partir dum 

espaço R•1 
[ 181) • 

A complexidade morfológica de uma microestrutura pode 

ser traduzida quantitativamente por duas grandes classes de 

parâmetros [181): 

- medidas quantitativas directas: fracção volúmica 

de fases, superficie interna, dimensões e número de 

particulas e espaçamento médio entre as particulas 

- medidas de dispersão e arranjo: contiguidade, 

indice de variabilidade da composição ou tamanho, anisótropia 

(orientação ou forma) e grau de orientação. 
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A determinação dos parâmetros estereológicos de base de 

uma microestrutura, tabela 2. 1, resulta da realização de 

medidas sobre a intersecção aleatória de um sistema de teste 

(pontos, linhas ou planos) com a amostra. A validade dos 

parâmetros obtidos não impõe qualquer restrição sobre a 

forma, tamanho ou posição relativa dos constituintes. A 

precisão do resultado depende da qualidade e extensão da 

amostragem e do número de medidas ef ectuado. Os aspectos 

probabilísticos das medidas intervêm logo que a imagem a 

analisar representa apenas uma porção do plano de corte 

[ 182]. Deste modo as medidas efectuadas sao expressas em 

fracção relativa dependente das dimensões da máscara que 

determina a zona de medição. 

Existem expressões estatisticas exactas que relacionam 

pontos, linhas, superfícies e volumes no espaço, com medições 

em secções bidimensiomais. Contudo se as estruturas não 

preencherem os requisitos de aleatoriedade as secções 

traçadas através delas devem sê-lo rigorosamente ao acaso 

[182]. 

O arranjo triangular dos símbolos no quadro abaixo, fig. 

2.2 mostra simplificadamente as relações entre quantidades 

medidas ( ) e calculadas { } . As equações apresentadas a 

seguir relacionam as quantidades mostradas na tabela 2 • 2 

[182]. 

Vv = AA = LL = Pp mº ( 2. 1) 

Sv = (4/1f) * LA= 2 * PL m•l (2.2) 

Lv = 2 * PA m·2 (2.3) 

Pv = 1/2 * Ly * Sv = 2 * PA * PL m•3 (2.4) 

Ainda que AA e LA possam ser medidos directamente, são 

geralmente calculadas a partir de Pp ou ~ e PL 

respectivamente [182]. 
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Simbolo Dimensão Definição 

Pp Fracção de pontos. Número de pontos 

medidos por pontos de teste. 

PL m•l Número de pontos de intersecção por 

unidade de comprimento de linha de teste. 

PA m·2 Número de pontos por unidade de área. 

Pv m·3 Número de pontos por unidade de 

volume. 

~ Fracção linear. Comprimento linear 

intersectado por unidade de comprimento 

de linha de teste. 

LA m·l Comprimento linear intersectado por 

unidade de área de teste. 

Lv m·2 Comprimento linear intersectado por 

unidade de volume de teste. 

AA Fracção de área. Área interceptada por 

unidade de área de teste. 

Sv m•l Área de superf1cie por unidade de volume 

de teste. 

Vv Fracção volúmica. Volume de caracter1s-

ticas por unidade de volume de teste. 

N1 m·l Número de caracter1sticas intersectadas 

por unidade de comprimento de linha de 

teste. 

NA m·2 .. Número de caracter1sticas intersectadas 

por unidade de área de teste. 

Nv m·3 Número de caracter1sticas intersectadas 

por unidade de volume de teste. 

Tabela 2.1: S1mbolos básicos e suas definições (182). 
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Caracter1sticas Dimensão dos S1mbolos 

Microestruturais m-o m-1 m-2 m-3 

Pontos (Pp) (Pd (PA) {Pv} 
Linhas (Li_) (LA) {Ly} 

Superf1cies (AA) {Sv} 
Volumes {Vv} 

Tabela 2.2 - Relação entre quantidades medidas 

( ) e calculadas { } [182). 
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2. CARACTERÍSTICAS DAS PARTÍCULAS E GRÃOS' 

A caracterização morfológica é feita utilizando 

diferentes métodos e técnicas de análise de imagens. Os cinco 

grandes eixos de análise são: 

- a proporção das fases 

- o tamanho dos objectos, (medida de uma grandeza média 

ou de uma granulometria) 

- o estado de dispersão dos objectos 

- a anisotropia 

- a forma 

(teor) 

A medida da proporção das fases é simples. No entanto 

pode tornar-se súbtil, logo que o conjunto a analisar é 

constituido por várias fases que não se diferenciam do 

conjunto complementar em termos de contraste de cor, só se 

destinguindo por aspectos morfológicos particulares. 

(tamanho) 

o tamanho médio dos grãos e a sua distribuição são 

provavelmente os parâmetros morfológicos mais utilizados após 

o teor. 

Tamanho e forma são variáveis distribuidas. A sua 

descrição completa exige a determinação das respectivas 

distribuições. As técnicas de determinação de tamanho e forma 

podem agrupar-se em : técnicas de análise de imagem e 

técnicas de comportamento. Nas primeiras a partícula é medida 

e a caracterização é expressa em função dos comprimentos 

medidos, tabela 2.3. Nas técnicas de comportamento, o valor 

da variável é deduzido a partir da interacção de uma ou mais 

partículas com um determinado meio (fluido, electr6lito, ... ) 

ou aparelho. 

De um ponto de vista esterológico existem em R3 dois 

parâmetros métricos de base para descrever igualmente o 

tamanho médio de uma estrutura: eles são a superfície 
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específica Sv e o integral de curvatura média Mv• Estas 

grandezas são directamente proporcionais a NL e a NAf os 

números de conectividade respectivamente por unidade de 

comprimento ou de superficie, calculáveis a partir de secções 

planas. De um ponto de vista termodinâmico, a presença de uma 

interface de separação entre duas fases aumenta a energia 

livre do sistema. Os tratamentos térmicos tendem a reduzir 

esta energia por diminuição da interface. Qualquer que seja 

o mecanismo de transporte de matéria que rege a sinterização 

em fase sólida, a sinterização conduz a um fluxo de matéria 

para as partes da superficie de maior concavidade, pelo que 

neste processo tem de se atender à evolução do integral de 

curvatura médio, que dita a força motriz de sinterização 

(183]. 

o conhecimento da distribuição de tamanhos é importante 

para o estudo das propriedades de empacotamento das 

particulas na conformação, assim como para a cinética de 

sinterização e reacção a alta temperatura. Pós com 

distribuições de tamanhos de largura elevada são contudo 

susceptíveis de crescimento anormal de grão durante a 

sinterização, ainda que aquela seja uma condição favorável 

para uma densidade inícial alta e menor retracção seco-cozido 

durante a queima (184). 

O grau de contacto entre partículas pode exercer uma 

influência significativa nas propriedades de uma estrutura. 

Assim, a susceptibilidade à propagação de fissuras num 

material com segundas fases frágeis, a passagem de corrente 

numa amostra constituida por partículas de duas fases: uma 

condutora e outra isoladora - depende da extensão dos 

contactos entre elementos com características especificas. Em 

tais sistemas, é importante conhecer o grau de contacto 

{contiguidade das particulas) do material, tabela 2.3 (182]. 

(dispersão) 

A questão da dispersão de fases põe-se em todo o sistema 

que seja pelo menos bifásico, no qual é necessário encontrar 
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um parâmetro ou uma função que permita diferenciar 

quantitativamente os estados de dispersão. Para pôr em 

evidência um estado de dispersão, é preciso testar o que se 

passa num ponto X1 e num ponto X2 distantes de h, sem que haja 

tanto interesse no que se passa entre os dois pontos. 

Por excelência a função covariância é usada para estudar 

a dispersão das fases, a qual informará sobre as acumulações 

de periodicidade. Por definição a função covariância, C(X,h), 

corresponde à probabilidade de um ponto x e um ponto x+h 

pertencerem a X. A covariância dá, conta do estado de 

dispersão das fases ou das particulas tanto em análise global 

como em análise local (181]. 

(forma) 

A caracterização da forma é um problema que não 

apresenta uma solução geral, por isso a forma das particulas 

é definida frequentemente apenas por atributos qualitativos, 

tais como: esfericidade, angularidade e cristalinidade. Com 

o desenvolvimento de métodos computorizados de análise de 

imagem, a expressão quantitativa da forma adquiriu niveis de 

complexidade elevados (186]. 

A análise da forma possui um vasto campo de aplicação. 

Conforme o dominio de utilização, ela far-se-ã segundo 

essencialmente duas técnicas, cada uma dependente da natureza 

do conjunto a analisar e do problema a resolver: 

com a primeira técnica, os objectos devem ser 

comparados com um objecto de forma perfeitamente defínivel: 

trata-se de reconhecer se a forma tipo corresponde ã do 

objecto a analisar. 

a segunda técnica consiste em analisar 

paramétricamente o objecto e efectuar uma classificação da 

sua forma em função destes parâmetros. É sobretudo esta via 

que é escolhida para caracterizar a forma sobre imagens 

tratadas estatisticamente (materiais, biologia, botânica, 

... ). Esta aproximação paramétrica pode ser dividida em duas 

categorias: análise paramétrica simples, onde o objecto 
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analisado é caracterizado por um ou vários 1ndices de forma, 

tabela 2.4, e a análise harmónica onde o objecto é descrito 

por um conjunto de coeficientes. 

Sendo a forma de uma part1cula descrita pela função que 

define a sua superf1cie, raramente esta superficie pode ser 

medida directamente quando a dimensão da partícula é inferior 

ao milimetro. Para partículas com dimensão entre esta e a 

dezena de micron é, mesmo assim, possível proceder a cortes 

sucessivos da partícula e determinar a função da superficie 

por reconstrução a partir dos perfis das secções. Esta 

reconstrução é facilitada pela existência de software 

desenvolvido para análise de corpos tridimensionais nas áreas 

da automação e do design assistido por computador. Na 

generalidade das situações é, porém, suficiente para a 

caracterização da forma das particulas a determinação dos 

perfis projectados ou dos perfis de amostras aleatórias da 

secção das particulas (183,187]. 

A razão de aspecto, tabela 2.4, é útil na quantificação 

da forma das partículas prismáticas, tubulares e aciculares. 

(anisotropia) 

A anisotropia de forma é estudada a partir das 

fronteiras (junções de grãos) e, em alguns casos, a partir 

dos diâmetros de Feret. Uma forma de investigar, numa secção,, 

a existência de anisotropia, consiste em determinar a 

dependência do número de intersecções por unidade de 

comprimento de linha de teste em função de um ângulo de 

teste. A curva resultante da representação de PL em relação 

ao eixo(s) de orientação é conhecida por rosa de intersecções 

[182). A rosa de intersecções é um meio de caracterizar a 

anisotropia, mas uma representação numérica pode ser obtida 

através do grau de orientação, o qual é determinado por 

medidas de PL numa direcção pré-definida e na sua normal, 

tabela 2.4. 

56 



PARÂMETRO DESIGNAÇÃO DEFINIÇÃO REF. 
BIB. 

G* Tamanho médio de (Li2•Wi*11 / 4) (l/3) 

grão 

G Tamanho médio de i".5•~ 
grão [1821 

~ Comprimento AA/NL 
intersectado médio (182] 

A Ãrea de grão 
f1851 

p Perimetro de grão fl851 

Dmáx Dimensão máxima dos 
qrãos f1851 

43 Distância'livre {1-(V,.) .. } /N1.a 
média entre (185] 
parti cu las 

H2 curvatura média por 2*N,A/NLx, 
unidade de [185] 
superficie 

H, eurvatura média por 'fr*NA/ (2*Nd 
unidade de volume (185] 

Caa Contiguidade de {4* (Pd-}/ {4* (Pd-+ 
grão (Pd ..,+ (Pd ..,.} [182] 

Li= comprimento do grão, Wi = espessura do grão 

a = fase YBa2Cu30 7.x, .B = porosidade, T = fase liquida 

Tabela 2.3 - Parâmetros estereológicos de tamanho. 

PARÂMETRO DESIGNAÇÃO DEFINIÇÃO REF. 
BIBLIOG. 

FF Factor de forma 4*7r*P2/A (185] 

RA Razão de aspecto W;/L; [182] 

q Indice de não (Pd~ / (Pd11 [182] 
equiaxialidade 

Ryx Grau de orientação ~v/~x [185) 

012 Grau de orientação { (Pd..L - (Pdq_/ { (Pd.J. [182] 
+0.57l*(PL) 11 } 

(Pd,; e (PL).1 são o nilmero de pontos por unidade de linha medidos 
por em duas direcções perpendiculares entre si: paralela e 
perpendicular à direcção de prensagem. 

Tabela 2.4 - Parâmetros estereológicos de forma. 

-

-
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3. ANÁLISE MORFOLÓGICA 

A ideia base da morfologia matemática é a de sondar com 

um elemento estruturante, fig.2.1, de forma conhecida, um 

conjunto e que cada elemento estruturante dê uma informação 

relativa da sua geometria e da sua topologia [181). 

Na maior parte dos casos, os elementos estruturais são 

seleccionados com base nas suas propriedades limites de 

convexidade e não convexidade, de isotropia e não isotropia. 

A utilização de um ou outro elemento estruturante depende do 

problema a resolver. o circulo que é o elemento estruturante 

mais convexo e o mais isótropo serve particularmente â 

determinação do tamanho dos objectos (granulometria, medida 

de distâncias, .•. ). o segmento possui as mesmas propriedades 

de convexidade mas é o mais anisótropo dos elementos 

convexos: ele é principalmente utilizado para as medidas 

granulométricas. O bi-ponto é o elemento estruturante mais 

anisótropo e o mais convexo (181). 

convexo não convexo 

isótropo • o 
superfície contorno 

- • • 
não lsótropo segmento bi-ponto 

Fig.2.1 Principais classes de elementos estruturantes 

(181). 

3.1 Operações da Análise Morfológica 

A morfologia matemática utiliza operações de conjuntos 

para transformar a imagem. Estas operações podem ser 

classificadas em duas categorias: as transformações em tudo 
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ou nada utilizando um elemento estruturante e as 

transformações que se baseiam na teoria dos conjuntos. 

Para fazer uma transformação tudo ou nada, é escolhido 

um elemento estruturante (B) de forma conhecida, o qual é 

deslocado de forma a que a origem passe por todos os pontos 

do espaço. Para cada posição, é colocada uma questão relativa 

a uma operação de B com X ou em X (reunião, intersecção, ••• ). 

o resultado lógico destas operações de B com X, positivo (1) 

ou negativo (O), é associado a esse ponto e obtém-se um novo 

conjunto, imagem transformada, que é o resultado da operação. 

Uma operação morfológica consiste numa sequência de 

transformações tudo ou nada definidas por T(X) seguidas de 

uma operação de medida M(X) (181]. 

A cada tipo de transformação em tudo ou nada corresponde 

um certo número de propriedades, como por exemplo a 

conectividade. A escolha de uma transformação será ditada 

pelas propriedades que ela verifica ou que não verifica. 

3.1.1 Transformações por Erosão ou Dilatação 

Para um dado conjunto X, considere-se um elemento 

estruturante Bx de geometria simples e conhecida. Este 

elemento é colocado no conjunto X e vai sendo deslocado de 

modo a que o seu centro ocupe sucessivamente todas as 

posições X do espaço. o conjunto de posições X em que Bx 

está completamente incluído em X forma um novo conjunto Y 

chamado erosão de X por Y. Este conjunto satisfaz a equação: 

Y = { x : Bx e X } . A transformação escreve-se Y = E8 (X) 

(181]. 

A operação de dilatação define-se de uma forma análoga. 

Utiliza-se o elemento estruturante Bx, de forma a·obter um 

novo conjunto Y de modo a que a intersecção dos pontos de 

origem de B com X é não nula, ou seja Bx n X =f= O. A 

transformação escreve-se Y = D8 (X). o conjunto satisfaz a 

condição Y = { x: Bx n X =f= {}}.As transformações por erosão 

e dilatação são transformações de tudo ou nada, pois a cada 

59 



ponto X de R2 corresponde um valor lógico positivo ou 

negativo. 

A aplicação da operação de erosão ao conjunto 

complementar de X, xc, pelo elemento estruturante B, verifica 

que o conjunto X aumenta de todas as partes erodidas por B. 

O resultado será idêntico à dilatação de X por B. A erosão e 

a dilatação são portanto duas operações duais por analogia à 

complementação: Dª(X) = (Eª(Xc))c. 

Nenhuma das duas transformações erosão ou dilatação, é 

homotópica, isto é conserva a conectividade [181). A fig.2.2 

mostra as operações de erosão e dilatação por um elemento 

estruturante circular B(x). 

Fig.2.2 Operações de erosão e dilatação por um elemento 

circular B(x) [188). 

3.1.2 Transformações de Abertura e de Fecho 

Conforme a definição de erosão, Eª(X) é o conjunto dos 

centros de X tais que Bx é totalmente incluido em X. Se se 

promover uma operação de dilatação, cada ponto X de Eª(X) 

será substituido pelo seu elemento estruturante Bx; o 

conjunto transformado, oª(Eª(X)) corresponderá à união de 

todos estes elementos Bx tais que X e: Eª(X). Dª(Eª(X)) é 

portanto um conjunto aberto: oª(X) = oª (Eª(X)) 
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Uma transformação de abertura com elemento estruturante 

N8 suprime todas as estruturas em que não é possivel 

inscrever N8 • 

Em algebra, diz-se que se um conjunto é aberto, o seu 

complementar é fechado. 08 {X)c = F8 (Xc) ou (XB)c = (XC) 8 • 

Constata-se portanto que, uma dilatação dum conjunto X por um 

elemento estruturante B seguido de uma erosão pelo mesmo 

elemento estruturante descreve uma operação de fecho sobre o 

conjunto X. o conjunto fechado é igualmente menos rico em 

detalhes que o conjunto inicial. A transformação por fecho 

reduz a estrutura fina da periferia e preenche as 

reentrâncias e espaços entre as particulas. 

Como a erosão e a dilatação, a abertura e o fecho são 

não homotópicas uma vez que como vimos, por abertura podemos 

cortar pontas e suprimir ilhas. 

3.1.3 Esqueletização e Transformação de Vizinhança 

Algumas das transformações de imagens invocadas, não 

preservam a conectividade visto que as transformações não são 

homotópicas. 

Considere-se o espaço R2 : um homomorfismo simples 

consiste em reduzir o espessamento dos componentes conexos de 

X até um valor infinitamente pequeno de tal forma que não se 

mude o seu número nem o seu género. Se a redução de espessura 

se faz de uma forma a mais isotrópica possivel, T(X) estará 

próximo de um conjunto de linhas que representará 11 0 

esqueleto" de X. A noção de esqueleto vai permitir abordar 

duas novas categorias de transformação de imagens: o 

espessamento e o adelgaçamento. Estas duas novas categorias 

vão recorrer a elementos estruturantes não convexos, o que 

nos vai permitir introduzir a noção geral de transformação de 

vizinhança. 

o esqueleto de uma forma X é o lugar geométrico dos 

pontos equidistantes da periferia (bissectriz, zonas de 

influência), fig.2.3. Se X é um conjunto aberto topológico, 
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a cada elemento disjunto de X correspondem esqueletos 

disjuntos. A esqueletização preserva a conectividade. 

O adelgaçamento de um conjunto X consiste em retirar os 

pontos que correspondem a uma configuração dada, enquanto o 

espessamento dum conjunto consiste em juntar os pontos 

correspondentes a uma configuração dada [181). 

-· -••; 

,,,,:• SqtXl 

X 

Fig.2.3 Esqueletização e esqueletos de formas 

geométricas simples [188). 
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4. TRATAMENTO DE IMAGEM 

Os primeiros equipamentos de análise de imagem permitiam 

apenas a aquisição e o processamento de imagens com dois 

n1veis de intensidade imagens binárias. Recentemente 

constatou-se a difusão de equipamentos que permitem a 

aquisição e o processamento de imagens em numerosos n1veis de 

cinzento. 

Os sistemas de análise de imagem podem ser i) semi

automáticos em que a imagem é transferida por placa 

digitalizadora, o ensaio é lento, mas o operador pode 

escolher a extracção das informações; ii) automáticos que 

permitem a aquisiçao da imagem em n1veis de cinzento e a sua 

segmentação. 

Uma imagem em níveis de cinzento é definida por uma 

função f(x), onde f(x) representa a amplitude do sinal no 

ponto x. A análise de imagens em níveis de cinzento não pode 

ser efectuada a não ser por métodos automáticos. Uma cadeia 

de tratamento automático de imagens integra esquematicamente 

as partes seguintes, fig.2.4: 

- um sistema de entrada e saída permitindo a aquisição, 

a memorização e a restauração das imagens e dispondo de um 

meio para as visualizar. 

- um sistema de tratamento de imagem permitindo fazer as 

filtragens, as segmentações e montagens. 

um sistema de medidas permitindo traduzir por 

parâmetros as características morfológicas das imagens. 

A análise automática é muito mais rápida que a análise 

manual e permite, em principio, eliminar a subjectividade do 

operador. Ela é indispensável quando se pretende efectuar 

transformações de imagens. A extracção dos objectos é o ponto 

crucial de toda a análise quantitativa. Deste modo exige-se 

uma excelente qualidade de imagem, para a qual é fundamental 

a selecção e preparação das amostras com o objectivo de 

evidênciar os elementos morfológicos de interesse. 

63 



Detecc;ão - Linha de varrimento 

Imagem de Vídeo ' Discriminação 

-~ 
Sinal Eléctrlco 

Imagem Digitalizada ' fi ....... 1] ................... .. . ............. . 
-.· .-:·:·:·:·:·:·:·:w.: -. . . . . .. . .. . .. ..................... .. ... . . . . . . .. ... . . . . .. ... .. .. . . . . . .. . .. 

Discretização 

0000 • • • • •000000 

Linha Dlgitalizada 

Fig.2.4 Detecção e digitalização de um conjunto de 

objectos com um analisador automático de imagens 

[ 181] . 

4.1 Aquisição e Tratamento de Imagem 

A textura de um material, qualquer que este seja, não é 

geralmente observável a olho nú, pelo que é necessário 

ampliar a imagem desta textura utilizando um microscópio. 

Uma imagem em niveis de cinzento raramente permite uma 

extracção directa dos obj ectos a analisar, seja porque a 

iluminação do objecto ou o seu ataque não é uniforme, seja 

porque o objecto é percebido através de um ruido importante 

ou porque o contraste de objectos distintos não é suficiente. 

Pode melhorar-se a qualidade da imagem modificando o 

coeficiente sinal/ruido. o método mais simples consiste em 

aplicar o principio dos analisadores multicanais, isto é 

efectuar n aquisições de imagem (n somatórios do sinal). o 
ruido, não aparecendo estatisticamente sempre no mesmo ponto, 

será uniformemente repartido. O melhoramento do coeficiente 

sinal/ruido, apesar de interessante não é em geral suficiente 

para obter boas imagens. O melhoramento da imagem é 
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essencialmente obtido por operações de filtragem. 

A segmentação permite seleccionar as partes da imagem 

que interessam ao operador, isto é, separar regiões com 

propriedades especificas. Pode dizer-se que, segundo os 

conceitos utilizados em morfologia matemática, que a 

segmentação é uma transformação em imagens em tudo (branco) 

ou nada (negro), sendo traduzida pelo seguinte esquema: 

Imagem em n1veis de cinzento---------> Imagem negra e branca 

Segmentação 

A automação da segmentação impõe restrições: em 

particular, deve haver contraste suficiente entre os obj ectos 

a extrair do fundo. Se tal não é o caso deve proceder-se a um 

melhoramento da imagem por aumento de contraste. 

Para a separação dos constituintes de interesse e 

supressão de artefactos é necessário usar operações lógicas, 

já descritas na secção 3, e morfológicas, para que de seguida 

se possa quantificar a imagem. 

Nesta fase do processo, pretende-se medir os parâmetros 

morfométricos de interesse como os definidos nas tabelas 2.1 

e 2.2. Após a quantificação da imagem é necessário reduzir os 

dados obtidos, a uma forma útil de avaliação das 

caracter1sticas da imagem e da estrutura em volume que lhe 

deu origem. Para isso recorre-se, entre outros, a histogramas 

de correlação e à analise multivariada. 

4.2 Fontes de Erro 

A origem dos erros que se cometem na análise de imagem 

pode ser de vários tipos: 

- preparação dos materiais 

- limitações do sistema de medidas 

- estat1stica 

Preparação dos materiais, - qualquer que seja a técnica 
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- pode introduz ir um desvio importante na medida. Cada 

material tem um processo especifico de preparação para 

análise, não há portanto uma norma universal. Podem apenas 

indicar-se alguns fenómenos responsáveis pelos desvios. 

Não é possivel, obter uma superficie plana e polida 

representando perfeitamente o corte teórico de um material 

poroso. o corte e o polimento provocam arrancamentos, em 

particular de particulas com ligações fracas. Os 

arrancamentos podem ser reduzidos por impregnação em vácuo 

com resinas polimerizáveis ou termoendurecíveis, que tomarão 

o lugar da porosidade. Mas a impregnação sob vácuo não 

permite à resina substituir os poros fechados. A resina tem 

uma dureza geralmente muito menor que a do material, pelo que 

no decurso do polimento ela cavar-se-à mais que o material. 

Este fenómeno de polimento diferencial encontra-se igualmente 

no caso dos materiais polifásicos. 

Na maior parte dos casos, o ataque para relevo de 

fronteiras de grão tem lugar em meio ácido e a diferença de 

poder reflector é gerada pela dissolução selectiva, 

particularmente nas juntas de grão. Esta dissolução selectiva 

varia com a orientação dos cristais adjacentes e as impurezas 

presentes nas fronteiras de grão ou fase, sendo dif icil 

revelar com uma mesma intensidade todas as juntas de grão de 

uma estrutura. Um ataque muito intensivo soltará os grãos 

mais reacti vos com os reagentes quimicos, podendo erodir 

consideravelmente os cristais e excluir os mais pequenos. 

Os erros descritos, são erros experimentais, não são no 

entanto únicos. Com efeito o sistema de medida é também uma 

causa de erro uma vez que, há sempre perda de informação na 

sequência de operações efectuadas. Além disso, se se faz a 

observação e a captação da imagem podem surgir problemas de 

distorsão, contraste e discretização que também induzem a 

erro [189). 

A análise de imagem (qualquer que seja o dominio de 

aplicação) tem essencialmente um aspecto estatistico, pois 

não sendo todo o material acessivel à medida, obriga o 
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experimentador a limitar o seu estudo a uma certa parte do 
material, ficando implicito que esta corresponde da mesma 
forma para todo o material. Para uma avaliação correcta dos 

erros, é necessário apoiar-se sobre a estatística que dará os 

meios de escolher o levantamento antecipado das informações 
e indica qual é o intervalo de confiança que se pode atribuir 

às medidas (181). 
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III. REALIZAÇÃO EXPERIMENTAL 

1. PERCURSORES UTILIZADOS 

Para a síntese do YBa2Cu3O7_x foram usados dois conjuntos 

de percursores, com graus de pureza diferentes. 

Pó# 1: 

- Y2O3 : Ventron, grau de pureza 99.99% 

- BaCO3 : Merck, grau de pureza 99% (O. 3% Sr e o. 2% 

Sulfatos) 

- cuo: Merck, grau de pureza 99% (0.3% sulfatos) 

Pó# 2: 

- Y2O3 : Ventron, grau de pureza 99.99% 

- BaCO3 : Ventron, grau de pureza 99.999% 

- cuo: Ventron, grau de pureza 99.999% 

Para a síntese do Bi2Sr2Ca2Cu3ox foram usados os seguintes 

reagentes: 

Pó# 3: 

- Bi2O3 : Merck, puríssimo 

- SrCO3 : Merck, precipitado 

- CaCO3 : Merck, 99% pureza (0.1% sr e 0.2% Na) 

- cuo: Merck, 99% pureza (0.3% sulfatos) 
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2. TiCNICAS EXPERIMENTAIS 

2.1. Preparação dos Pós 

A s1ntese das fases supercondutoras YBa2Cu3O7.x e 

Bi2Sr2Ca2Cu3Ox seguiu a sequência de operações indicadas no 

fluxograma da fig.3.1. 

O processo de preparação do pó foi iniciado por uma 

moagem prévia do BaCO3 a qual permitiu obter uma maior 

homogeneização da mistura. Todas as moagens dos percursores 

e calcinados foram efectuadas a seco num almofariz mecânico 

de ágata {Retsen) durante duas horas. 

A mistura dos diversos reagentes foi efectuada a seco 

num misturador {Glen-Creston) durante 60 minutos tendo sido 

usadas bolas de polietileno para melhorar a eficiência da 

mistura. A mistura depois de moida foi passada num tela de 

nylon de 43 µm, de modo a controlar o tamanho máximo de 

aglomerados, considerados prejudiciais quer para as reacções 

nas calcinações, quer para a densificação. 

Os vários pós preparados e estudados estão agrupados na 

tabela 3.1 em séries consoante o tipo de percursores usado e 

o processamento a que foram sujeitos. 

O p6 como obtido na série A1Y2 não era monofásico. Por 

difracção de Rx detectou-se, além da fase "123", a presença 

de BaCO31 BaCuO2 e cuo, como pode ser observado na fig.3.2, 

cujos picos de 100% são 32.6, 23.8, 30.1 e 35.4°, 

respectivamente. A presença de segundas fases conduziu no 

estudo da sinterização a amostras pouco densas, 

caracterizadas por sinterização diferencial no volume da 

amostra e expansão dos poros para os tempos mais longos de 

sinterização. 

A série B1Y2 foi preparada com vista a melhorar as 

caracter1sticas do pó, nomeadamente eliminar as segundas 

fases presentes no pó A1Y2. Para tal aumentou-se a 

temperatura da primeira e segunda calcinação para 860°C e 
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Figura 3.1 Fluxograma do processamento usado para preparação 

dos cerâmicos supercondutores. 
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880ºC, contra os 850ºC usados na série A1Y2. com esta 

alteração nas condições de processamento obteve-se um pó sem 

vestígios de BaCO3 e BaCuO2 , mas ainda com vestígios de cuo, 

fig. 3. 2. O que conduziu, nos mesmos intervalos de 

temperatura, a produtos sinterizados de melhor qualidade. 

A presença da fase cuo conduz a eutéticos de mais baixa 

fusão, (tabela 1.3). Para se eliminar esta fase o material no 

lote C1Y3 foi sujeito a 3 calcinações (contra as duas usadas 

nas séries anteriores). Com a etapa de calcinação adicional 

o material é também sujeito a mais uma operação de 

mistura/moagem, promovendo-se assim a homogeneização do 

material. No difractograma de Rx do pó obtido para a série 

C1Y3, fig. 3. 2, já não se detectou qualquer das segundas 

fases. 

A série E2Y2P foi preparada tendo como objectivo 

investigar a influência do grau de pureza dos percursores nas 

características morfológicas e nas propriedades de transporte 

destes materiais. Para isso, partiu-se do pó# 2 o qual é 

caracterizado por reagentes de elevada pureza. O difratograma 

de Rx deste pó, fig.3.2, revela apenas a presença da fase cuo 

além da fase principal YBa2CU3O7_x• 

Com a série F3Bi3 iniciou-se o estudo comparativo de um 

novo sistema: Bi-Sr-ca-cu-o. A sua caracterização é feita no 

intervalo 870-880 ºC, tabela 3. 1, uma vez que para 

temperaturas abaixo dos 870°C não é possível obter a fase 
11 2223" cuja temperatura de transição de supercondução é de 

ll0K (124-126]. Por outro lado, acima dos 880°C a quantidade 

de fase liquida formada é elevada, pelo que as amostras 

parcialmente fundidas ficam aderentes à platina. o 

difractograma de Rx deste pó, fig. 3.3, 

calcinação apenas a presença da fase "2212" 

revela após 

(Te = 80K). A 

preparação de cerâmicos supercondutores no sistema Bi-Sr-ca

cu-o pela técnica de reacção no estado sólido dá usualmente 

materiais multifásicos. Como consequência deste facto, é 

difícil obter materiais cerâmicos policristalinos com 

resistividade nula aos ll0K. Por isso e numa tentativa de 
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Sistema Refe P6 N!2 Temp. Temp. Tempo Trat. 

rência Cale. Cale. Sint. Sint. Term. 

K (ºC) ( ºC) (h) (ºC)/ 

(h) 

YBaCuO A1Y2 # 1 2 850 910- 1.5-

850 970 24 

B1Y2 # 1 2 860 910- 3 600/ 

880 970 24 

ClY3 # 1 3 860 910- 1.5- 450/ 

880 970 24 36 

890 

D1Y2F # 1 2 860 920- 1.5- 450/ 

880 930 6 36 

E2Y2P # 2 2 860 910- 3 450/ 

880 970 36 

BiSrCa F3Bi3 # 3 3 800 870, 12-48 500/ 

cuo 800 880 20 

820 

G3Bi3F # 3 3 800 870, 0.5,1 500/ 

800 880 1. 5 20 

820 

Tabela 3. 1 Condições de preparação das várias séries de 

amostras, para os dois sistemas estudados. A primeira letra 

refere-se à série estudada; o primeiro algarismo refere-se ao 

conjunto de precursores usado, a segunda letra é Y se o 

sistema estudado é o YBaCuO e Bipara o sistema Bisrcacuo; o 

segundo algarismo refere-se ao número de calcinações 

efectuadas (K na fig. 3.1). A última letra designa forja (F) 

ou a maior pureza do pó# 2 (P). 
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Fig.3.3 Espectro de Rx do pó de Bi-sr-ca-cu-o após 

calcinação. Fase detectada Bi2Sr2CaCu208 ( "2212") . 
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reduzir esta dificuldade, recorre-se a moagens e calcinações 

múltiplas do material com vista a aumentar, tal como no 

estudo do sistema Y-Ba-cu-o, a homogeneidade e 

consequentemente obter produtos de calcinação monofásicos. 

As séries D1Y2F e G3Bi3F foram preparadas para o estudo 

dos efeitos da anisotropia induzida por forjagem. Os p6s 

utilizados têm as mesmas características das séries B1Y2 e 

F3Bi3, respectivamente. 

2.2. Prensagem Unidireccional 

A prensagem foi realizada numa prensa hidraulica Carver, 

modelo e. Para a conformação foi usado um molde de metal 

duro, com o qual foram feitas pastilhas de 3mm de espessura 

e 10mm de diâmetro. A pressão de prensagem utilizada foi de 

1273 Kgf/c~ (125 MPa). Este valor de pressão foi 

seleccionado após um estudo prévio da influência da pressão 

de prensagem na densidade em verde. o tempo de aplicação da 

pressão foi de um minuto. 

2.3. Calcinação 

A calcinação foi efectuada ao ar num forno de Kanthal 

vertical, utilizando um controlador programador digital da 

Eurotherm, modelo 821, ligado a um termopar de Pt/Pt-Rd 13%. 

o material foi calcinado num cadinho de alumina com o fundo 

revestido em platina coberta com pó supercondutor já 

calcinado, de modo a evitar reacções das pastilhas com o 

cadinho. 

Para a síntese do YBa2Cu30 7_x a velocidade de aquecimento 

e arrefecimento usada foi de 5°C/min, permanecendo o material 

12 horas à temperatura de calcinação, a qual foi variável com 

a série de amostras preparadas, com vista a optimizar a 

reacção de homogeneização durante o processo, tabela 3.1. 

Para a síntese do Bi2Sr2Ca2Cu30x, a temperatura de 
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calcinação foi 800ºC, tendo o tempo de permanência a esta 

temperatura, 6h 30min, sido seleccionado após análise térmica 

gravimétrica. Os resultados de difracção de Rx revelaram a 

presença de um teor elevado de percursores, o que conduziu a 

uma segunda e terceira calcinações, às temperaturas indicadas 

na tabela 3.1. 

2.4. Sinterização e Forjagem 

Para o sistema Y-Ba-cu-o as condições de sinterização 

utilizadas envolvem estudos dos efeitos do tempo e 

temperatura, nos intervalos indicados na tabela 3. 1. As 

sinterizações são isotérmicas em ar e as amostras são 

colocadas e retiradas com o forno à temperatura de 

sinterização. Em relação ao sistema Bi-sr-ca-cu-o estudaram

se as temperaturas de sinterização de 870 e 880ºC, para os 

tempos de 12, 24 e 48 horas. o arrefecimento das amostras 

sinterizadas ,foi efectuado a SºC/min. Para a execução da 

sinterização usou-se um forno tubular vertical com 

enrolamento de Kanthal, utilizando um controlador programador 

digital da Eurotherm, modelo 821, ligado a um termopar de 

Pt/Pt-Rd 13%. 

Na técnica de sinterização-forjagem à temperatura de 

sinterização foi aplicada uma carga, sobre a amostra 

conformada por prensagem unidireccional. Na fig. 3. 4 está 

esquematizado o sistema de forjagem utilizado e na fig.3.5 

são indicados os tipos de ciclo de temperatura-carga 

aplicados aos sistemas Y-Ba-cu-o e Bi-sr-ca-cu-o. 

A amostra foi colocada entre dois discos de alumina, 

revestidos do lado da amostra com folha de platina, para 

evitar possiveis reacções entre a amostra e a alumina. A 

velocidade de aquecimento foi de l0ºC/min até ã temperatura 

de sinterização-forjagem e a velocidade de arrefecimento foi 

de lºC/min. 
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Foi utilizado um forno vertical de Superkanthal, sendo 

o controle de temperatura feito com um controlador 

programador da Eurotherm, modelo 818. A carga compressiva 

aplicada foi de 60Kg a que corresponde a compressão inicial 

de forjagem de 7.5MPa. 

As temperaturas usadas no sistema Y-Ba-cu-o foram 920, 

930 e 940ºC, para tempos de 1. 5, 3 e 6 horas sob carga. 

Devido ã fase liquida verifica-se reacção da amostra com a 

platina, para temperaturas superiores a 940°C. 

No sistema Bi-sr-ca-cu-o, as temperaturas do ensaio de 

forjagem foram 870 e 880ºC para os tempos de 30, 60 e 90 

minutos. Neste sistema procedeu-se a uma sinteriação prévia 

da amostra durante 24 horas ã temperatura de sinterização e 

só depois foi aplicada a carga. A razão de ser desta opção 

deve-se a que, este sistema requer um tempo longo ã 

temperatura de sinterização para que haja formação da fase de 

alto Te, e ao facto das velocidades de densificação-forjagem 

a esta temperatura resultarem em deformações elevadas. 

2.5. Tratamento Térmico 

As propriedades supercondutoras do sistema Y-Ba-cu-O são 

dependentes do teor de oxigénio, pelo que é necessário 

proceder a um tratamento térmico após a sinterização [28,87], 

para promover a oxigenação máxima, de modo a conseguir-se um 

teor de oxigénio o mais próximo possivel de x=7, com vista ã 

formação da fase ortorrômbica com Te de 90K. Segundo alguns 

autores (138,139], na sinterização do Bi-sr-ca-cu-o a 

estequiometria do oxigénio é determinada pela composição 

inicial não sendo reconhecida a necessidade de equilibração 

posterior com o oxigénio. No entanto, estudos mais recentes 

[ 104-106], mostraram que as propriedades supercondutoras 

deste sistema são sensíveis ao teor de oxigénio das amostras. 

O tratamento térmico aplicado ãs amostras de Y-Ba-cu-o, 

das séries B1Y2, C1Y3, D1Y2F e E2Y2P, foi efectuado sob um 
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fluxo de oxigénio, nas seguintes condições: 

- Velocidade de aquecimento= 2ºC/min 

- Temperatura de tratamento= 450ºC ou 600ºC 

- Tempo de permanência= 36h 

- Velocidade de arrefecimento= lºC/min 

o tratamento térmico efectuado ãs amostras de Bi-sr-ca

cu-o, das séries F3Bi3 e G3Bi3F, numa atmosfera de ar foi o 

seguinte: 

- Velocidade de aquecimento= 2ºC/min 

- Temperatura de tratamento= 500ºC 

- Tempo de permanência= 20h 

- Velocidade de arrefecimento= lºC/min 

2.6 caracterização e Análise da Microestrutura 

2.6.1. Determinação de Densidade 

As densidades das amostras foram determinadas pelo 

principio de Arquimedes com mercúrio: 

onde: 

{ 3. 1) 

d = densidade da amostra 

P1 = peso da amostra na balança analítica 

P2 = peso da amostra imersa no mercúrio 

d~ = densidade do mercúrio (13.6 g/c~) 

A densidade relativa da amostra é definida como: 

f = ~ / dteórica {3.2) 

tendo a densidade teórica, ~' da fase ortorrômbica 

YBa2Cu30 7.x sido calculada a partir do peso molecular, Pw, e do 

volume da célula unitária, Vc: 
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~a = Pw / Vc * NA 

= ( 6 6 6 . 13 ) / ( 173 . 6 * 10-24 * NA) 

= 6. 37 g/cm3 

(3.3) 

Este valor foi calculado recorrendo a valores de Vc da 

referência (78]. 

As densidades apresentadas no capitulo IV, são a média 

dos resultados de 2 amostras por ensaio. A densidade relativa 

das amostras verdes (antes da sinterização) é de 60%. 

Os resultados da densificação do sistema Bi-sr-ca-cu-O 

não são apresentados em densidades relativas uma vez que a 

composição da amostra varia significativamente em apenas 

l0ºC, não só em composição de fases como em teor de cada uma 

delas, como pode ser visto no diagrama de fases da fig.1.16. 

o cálculo da densidade do pó após calcinação foi feito 

através do método do picnómetro, tendo-se obtido um valor de 

5.406 g/cm3
• No entanto, este valor foi superado nas amostras 

forjadas, o que é indicativo de que pode haver porosidade 

fechada no pó calcinado ou que durante a sinterização há 

desenvolvimento de novas fases que afectam o valor da 

densidade. 

2.6.2 Difracção de Rx 

Para determinação das fases cristalinas presentes, assim 

como a sua estrutura, foi utilizado o aparelho de difracção 

de Rx Philips, modelo PW1840, com radiação Ka do cobre ( = 
1.5418 A) e filtro de n1quel. 

2.6.3 Titulação Iodométrica 

A quantificação do oxigénio de cada amostra de YBa2Cu3o7..., 

é feita por titulação iodométrica, segundo o método das 

referências (190-192], tendo o resultado final do teor de 

oxigénio um erro limite de ±0.02. 
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Neste método são feitas duas titulações separadas, na 

primeira das quais (A) determina-se o peso molécular e na 

segunda (B) determina-se o conteúdo de oxigénio. 

Na titulação (A) o YBa2Cu3o,_, é dissolvido em solução de 

HCl contendo r. Neste caso, o cuH oxida duas moles de r e 

precipita com a terceira mole: 

cuH (aq) + 31" (aq) ---> Cu! (s) + I 2 (aq) (3.4) 

cu2+ (aq) + 2!" (aq) --> cuI (s) + 1/2 I 2 (aq) (3. 5) 

As moles de S 20{ requeridas para titular todo o I 2 

libertado são equivalentes à soma cu2++ 2Cu3+ nesta titulação. 

o peso molécular da espécie, é calculado como: 

(3. 6) 

onde M é a massa molar do YBa2Cu307..., ( assumindo ó=O, para este 

calculo) , ct é a molaridade da solução de tiossulfato de 

sódio, V1 é o volume de titulante e W1 é a massa da amostra. 

Na titulação (B) o YBa2Cu307_, é dissolvido em HCl diluido 

no qual o Cu3+ é rápidamente reduzido a cu2+: 

2cuH (aq) + H20 (1) -> 2cu2+ (aq) + 1/202 (g) + 2H+ (aq) (3.7) 

o cobre é totalmente precipitado como iodeto de cobre: 

cu2+ (aq) + 2!" (aq) ---> CuI (s) + 1/2 I 2 (aq) (3.8) 

O iodo em solução aquosa é titulado com o tiossulfato: 

(3.9) 

Cada mole de Cu no YBa2Cu307_, é equivalente a uma mole de 
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S20{ necessária a esta titulação. 

Com a ti tu lação pelo Na2S20 3 mede-se a quantidade de I 2 na 

solução e portanto o número de electrões obtidos a partir de 

r com vista a reduzir a cu<1+x>+ para cu1+, sendo a quantidade 

x dada por: 

( 3. 10) 

onde M é a massa molar da espécie, calculada anteriormente 

pela expressão (3.6). o balanço de carga conduz ao conteúdo 

de oxigénio do YBa2Cu30 7..,s: 

ó= (4-x) / 2 (3.11) 

Estão indicadas na tabela 3.2 as concentrações e 

quantidades dos reagentes usados na titulação do YBa2Cu30u. 

2.6.4. Prepara9ão de Amostras para Microscopia 

As amostras para microscopia óptica ou electrónica foram 

preparadas por montagem das amostras em araldite, desbaste e 

polimento e contrastadas as fronteiras de grão por ataque 

quimice. 

Na montagem das amostras em araldite é feito o 

aquecimento da mistura de araldite e endurecedor (na razão de 

8 para 2) para eliminar as bolhas de ar e tornar a mistura 

mais fluida, por forma a que a sua entrada nos poros seja 

facilitada. 

o desbaste da amostra foi feito sobre lixa de SiC de 

1000 mesh. Entre cada operação de desbaste a amostra é lavada 

com alco61 etílico num banho de ultrasons. O polimento, é 

feito manualmente, sobre pano e com óleo de polimento como 

lubrificante. o processo é iniciado com pasta de diamante de 

3µm, passando de seguida por lµm e por fim 1/4µm. 

o contraste dos grãos, para observação ao microscópio, 
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REAGENTE Titulação A Titulação B 

Concentra Quantida Concentra Quanti 

ção de ção dade 

YBa2Cu307...5 30mg 30mg 

HCl lM 7ml 1.4M 4ml 

KI O. 7M 5ml 2M 4ml 

H20 4ml 

Suspensão de amido 1ml 1ml 

Na2S20 4 O.OlN Vl O.OlN V2 

Tabela 3.2 Concentração e quantidade dos reagentes usados na 

titulação iodométrica do YBa2Cu30 7...s· 
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fez-se recorrendo a um ataque qu1mico da amostra com HCl 0.1% 

[118). o tempo de ataque é ajustado entre 5 e 60 segundos 

consoante as caracter1sticas da amostra, nomeadamente a 

porosidade, tamanho de grão e presença de segundas fases. 

2.6.5. Microscopia óptica e Electr6nica 

o microscópio óptico utilizado é da marca Nikon, 

modelo microphot. 

As amostras foram observadas num microscópio electrónico 

de varrimento: JEOL - JSM - 35C, ao qual está associado um 

espectrofotómetro de dispersão de energia de Rx (EDS) (TRACOR 

TN 2000). Recorreu-se às imagens por electrões secundários de 

modo a permitir a melhor resolução na observação de 

pormenores microestruturais e imagens por electrões 

retrodifundidos conjugada com espectrometria EDS de RX para 

caracterização química das fases presentes na amostra. 

2.7. Análise Quantitativa de Imagem e Estereologia 

As amostras estudadas apresentam uma limitação inerente 

ao próprio material e às condições de preparação que 

dificultam a sua quantificação, que é o facto de não se 

conseguir contrastar todas as fronteiras de grão da amostra 

em grau suficiente para a análise automática de imagem. Um 

ataque qu1mico excessivo destrói a amostra enquanto que um 

ataque menos intenso, com uma solução menos concentrada, 

deixa insuficientemente contrastadas algumas fronteiras de 

grão. Como forma de ultrapassar esta limitação foram 

utilizados como recurso métodos manuais e semiautomáticos de 

medida com controlo visual dos aspectos microestruturais e 

foram contornados, sobre as fotomicrografias, todos os grãos 

com um traço marcador fino, como forma de realçar o contraste 

de modo a permitir a ~tilização de métodos automáticos de 

análise de imagem. 
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Na tabela 3.3 apresentam-se os parâmetros determinados 

no estudo e é indicada a técnica de análise utilizada. Para 

cada amostra foram usadas, em média, 3 fotomicrografias. 

As medidas de tamanho de grão, G, contiguidade, Caa, 

grau de orientação, n12 e índice de não-equiaxialidade, q, 

foram realizadas manualmente envolvendo contagem de pontos 

por unidade de linha. As medidas da razão de aspecto, RA 

(índice de forma), foram realizadas sobre ampliações 

fotográficas em papel utilizando uma placa digitalizadora, 

Hewlett Packard, com resolução de 0.1mm, fig.3.6a). As 

restantes medidas (comprimento intersectado médio~, área A, 

perímetro P, dimensão máxima Dmáx, índice de forma FF e grau 

de orientação Ryx), foram realizadas recorrendo à análise 

quantitativa de imagem, usando para isso um sistema 

computorizado existente no Centro de Microscopia da 

Universidade do Porto (CEMUP) (185), cujo diagrama de blocos 

se encontra na fig.3.6.b). A análise quantitativa dos 

parâmetros microestruturais é precedida por um tratamento de 

imagem. A sequência de operações sobre a imagem descrita na 

secção 4 .1 do capitulo II e utilizada neste estudo é a 

seguinte: aquisição de imagem ---> melhoramento ---> 

segmentação---> processamento e por fim a quantificação da 

imagem. 

2.8. Medidas Eléctricas e Magnéticas 

As medidas eléctricas da resistividade e corrente 

critica foram efectuadas no Departamento de Química do ICEN

LNETI, com a colaboração de investigadores desta unidade. 

As medidas magnéticas foram realizadas com o objectivo 

de complementar o estudo das propriedades de transporte das 

amostras. Estas medidas foram efectuadas no Departamento de 

Física da Faculdade de Ciências de Lisboa, com colaboração de 

investigadores desta unidade. 

84 



PARÂMETRO DEFINIÇÃO TABELA TÉCNICA DE 

CONTAGEM 

G Tamanho médio de grão 2.3 Manual 
G• 

~ Comprimento intersectado 2.3 Automática 

médio 

A Área 2.3 Automática 

p Perímetro 2.3 Automática 

Dmáx Dimensão máxima 2.3 Automática 

Ryx Grau de orientação 2.4 Automática 

n12 grau de orientação 2.4 Manual 

FF Factor de forma 2.4 Automática 

RA Razão de aspecto 2.4 Semi-

automática 

q Indice de não- 2.4 Manual 

equiaxialidade 

Caa Contíguidade de Grão 2.3 Manual 

Tabela 3.3 Parâmetros morfológicos quantificados. 
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Digitalizadora 

Impressora 

Figura 3.6a) Diagrama de blocos do sistema usado nas nas 

medidas esterológicas semiautomáticas {DECV/UA). 

Mie. Optic 
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Mie. Electrónico 
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Visualização 

Computador 

Monitor 

Terminal 

Impressora 

Fig.3.6b) Diagrama de blocos do sistema de aquisição de 

imagem {CEMUP) [185,193). 
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2.a.1. Preparação das Amostras 

As medidas eléctricas são efectuadas sobre barras 

paralelipipédicas com aproximadamente 1 * 1. 5 * 8 mm3 , 

cortadas com uma máquina de corte (Accuton struers). Sobre as 

barras são depositados os eléctrodos de prata através de um 

evaporador Leybold-Heraus, Univex 300. 

A amostra, com os eléctrodos depositados, é colocada num 

porta amostras com contactos de ouro, o qual é colocado numa 

célula que vai ser imersa em azoto liquido. Antes de se 

iniciar o arrefecimento é feito vácuo dentro da célula, 

injectando-se de seguida hélio como gás de troca térmica. o 
arrefecimento deve ser lento para garantir que a temperatura 

indicada pelo termopar de cobre/constantan é a temperatura da 

amostra. 

As amostras usadas para medir a susceptibilidade 

magnética são também pequenas barras com dimensões próximas 

das anteriores cortadas a partir das pastilhas sinterizadas. 

2.a.2. Medidas de Resistividade 

A resistividade é determinada pela técnica dos quatro 

eléctodos, segundo o esquema representado na figura 3.7. A 

célula utilizada permite medir simultâneamente a 

resistividade de 4 amostras, como pode ser observado na 

fig.3.8. As medidas são controladas por computador, que com 

auxilio de um interruptor (Scaner Keythey 705) mede 

sucessivamente os sinais eléctricos de cada uma das amostras 

em cada ciclo de medidas. Em cada medida a corrente é 

invertida de modo a anular os efeitos termoeléctricos. A 

corrente de ~lmA é debitada por uma fonta programada 

(Keythley 220) e a tensão na amostra é medida com um 

voltímetro (Keythley 192) com uma resolução inferior a lµV. 

A resistência da amostra, R, é calculada através da Lei de 

Ohm, a apartir da corrente aplicada e da tensão medida. A 

resistividade, r, calcula-se após se medir a secção, s, e a 
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Fig. 3.7 Esquema do método dos quatro eléctrodos usado nas 

medidas eléctricas. 

HICIIOYOI.TIHEmO 
ICEITIILEY 197 

.... HIOOV01.TIIIETRO 
INTERFACE UJTIILEY 192 

IEEE 

ll11 
~IU 

- SCANNER 

MONITOR r-;-?, 1 
CXJHPUTADOR 1 1-

FONTE DE 
CORRENTE 

IMPRESSORA 

illJ \j 
TEJU«ll'/JI NA TDIHOPIJI .MITO 

NIJ5TRAS REf'DltNcl A DAS 

----1 

1 AICl51IIA 

l!:~ 
Al10Sl1IA 

- -..___ -
N<OSTIIA 

AH0S11IA 

Fig.3.8 Esquema da montagem das medidas eléctricas. 
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distância entre eléctrodos, 1: 

r = R * S / 1 (3.12) 

Como se referiu, a corrente é sistemáticamente invertida 

e cada valor de R corresponde à média das medidas de tensão 

v+ e V medidas a cada temperatura na amostra, com correntes 

positivas r+ e r, de modo que: 

( 3. 13) 

Como temperatura de transição de supercondução é 

considerada um ponto intermédio entre o início da transição 

e o fim, onde a resistência é nula. Este ponto é determinado 

como o ponto onde a segunda derivada da resistência em ordem 

ã temperatura se anula, o qual corresponde ao ponto de 

inflexão da curva de resistência. 

As medidas da resistência das amostras forjadas foram 

efectuadas em duas direcções: corrente aplicada paralela e 

perpendicularmente ã direcção de prensagem, segundo o esquema 

representado na fig.3.9. 

2.8.3. Medidas da correnta crítica 

As medidas de corrente crítica foram realizadas com as 

amostras montadas na célula anterior e imersas directamente 

em azoto liquido. A corrente crítica a 77K é determinada pelo 

mesmo método dos quatro eléctrodos, por aplicação de uma 

corrente eléctrica de intensidade crescente. Toma-se como 

critica a corrente em que se observa o aparecimento de uma 

resistência correspondente ao limiar de sensibilidade do 

voltimetro (lµV). 

2.8.4. Medidas de susceptibilidade Magnética 

A susceptibilidade magnética a baixa temperatura é 
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Fig.3.9 Esquema do método usado nas medidas eléctricas para 

efectuar as medidas de anisotropia de transporte: a) corrente 
paralela b) corrente perpendicular à direcção de prensagem. 

90 



medida por um método clássico de indutância, encontrando-se 

na fig.3.10 o diagrama de blocos do sistema utilizado para 

esta medida. A introdução da amostra no interior da bobine 

provoca uma variação de indutância mútua entre dois 

enrolamentos (primário e secundário) concêntricos. A corrente 

alterna que percorre o enrolamento primário, induz uma força 

electromotriz no secundário, que varia com a corrente 

aplicada, com a geometria e constituição da bobine e ainda 

com a permeabilidade magnética do meio contido pelo 

enrolamento. A bobine de medida utilizada é constituída por 

um enrolamento primário de~ 400 espiras e um enrolamento 

secundário de ~ 8000 espiras, constituído por dois 

enrolamentos idênticos bobinados em oposição, de modo a 

garantir que a indutância mútua total é nula ou próxima de 

zero na ausência da amostra. A indução da amostra no interior 

da bobine, na presença de um campo magnético ac, leva ao 

aparecimento de um sinal (no secundário) que é proporcional 

ao volume da amostra e à respectiva susceptibilidade 

magnética aparente segundo o eixo da bobine. Quando por 

efeito da variação de temperatura da amostra se observam 

variações de indutância, estas serão proporcionais à variação 

de susceptibilidade da amostra. 

A corrente que percorre o primário é fornecida por uma 

fonte de corrente com uma estabilidade da ordem de 104mA, 

para valores de corrente variáveis entre 10-2m.A e lOmA. 

o sinal obtido nos terminais do secundário é captado por 

um amplificador de detecção s1ncrona ( lock-in), obtendo-se em 

simultâneo as componentes em fase e em quadratura com a 

corrente do primário, sendo estes proporcionais 

respectivamente à parte real e à parte imaginária da 

susceptibilidade: X = X' - iX' ', em que X' representa a 

componente indutiva e X'' a componente 

proporcional às perdas magnéticas no sistema. 

resistiva, 

Para obtenção das baixas temperaturas é utilizado um 

refrigerador de ciclo fechado a dois andares (Air Products). 

o porta-amostras cujo esquema está representado na fig.3.10 
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foi montado directamente na "ponta fria" do refrigerador. A 

bobine de indutância mútua, cuja variação em temperatura se 

pretende a menor possivel foi por sua vez montada no écran de 

50K (primeiro andar de refrigeração) transformado para o 

efeito. 

o controle de temperatura é efectuado por meio de um 

controlador Air Products, com a resolução de O.lK, ao qual 

foi acrescentada uma interface que permite a ligação ao 

computador através de conversores analógico/digitais 

existentes no amplificador lock-in. Esta interface fornece um 

sinal em tensão proporcional à temperatura. Ao longo de todo 

o intervalo de temperatura de funcionamento a temperatura 

lida pelo computador não se afasta mais do que O. lK em 

relação ao valor medido directamente pelo controlador. 

A calibração do sistema foi efectuada por medição da 

susceptibilidade magnética de uma amostra de sulfato de 

gadolinio (Gd2 (S04 ) 3 .8H20). A contribuição da bobine é 

determinada para todo o intervalo de temperatura utilizado e 

deduzida sistemáticamente dos valores obtidos para o sal 

paramagnético. Esta contribuição é no entanto desprezável, no 

dispositivo utilizado dado o processo de compensação, com as 

bobines do secundário em oposição, utilizado na construção da 

bobine. A sensibilidade na medição da susceptibilidade 

depende criticamente da precisão na compensação da bobine de 

indutância mútua. 
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Fig.3.10 Diagrama de blocos das medidas de susceptibilidade 

magnética. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capitulo apresentam-se os resultados experimentais 

das várias séries de amostras estudadas. Na primeira parte 

são avaliados os efeitos da heterogeneidade do p6 na 

densificação do sistema Y-Ba-Cu-0, assim como os efeitos da 

densidade e microestrutura nas propriedades de transporte. A 

seguir é também apresentada a influência do grau de pureza 

dos percursores nas caracteristicas morfológicas e nas 

propriedades de transporte destes materiais. Numa quarta 

parte deste capitulo são apresentados os resultados 

referentes ao sistema Bi-Sr-ca-Cu-0 e, por fim, são 

apresentados os efeitos da orientação de grão induzida por 

forjagem aquando da sinterização nas características 

microestruturais e nas propriedades de transporte. 

1. EFEITOS DA HETEROGENEIDADE DO PÓ NA DENSIFICAÇÃO 

A análise de difracção de Rx, fig.3.2, do pó usado na 

série de amostras A1Y2 revelou a presença de segundas fases: 

BaC03 , BaCu02 e cuo, comprovando-se que houve reacção 

incompleta durante a calcinação. No entanto, após 

sinterização, o material apresenta-se completamente reagido 

e homogéneo, em termos do que pode ser observado no 

difratograma de Rx da fig.4.1, em que não há vest1gios de 

segundas fases. A evolução da densificação em função da 

temperatura de sinterização para os vários tempos a cada 

temperatura mostra um aumento da densidade até aos 930ºC, 

tabela 4.1, fig.4.2, com uma redução brusca aos 940°C. As 

amostras sinterizadas aos 940ºC mostram uma diminuição n1tida 

da densidade, a qual não é alterada pelo tempo, até ãs 12 

horas de sinterização. Observa-se na fig.4.2a) que a 

densificação inicial a esta temperatura é rápida, registando-
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Fig.4.1 Difractograma de Rx do YBa2Cu307_x sinterizado. 
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Temperatura Tempo 

sinterização (h) 

( ºC) 1.5 3 6 12 24 

910 87.4 88.2 88.4 89.6 91.5 

920 88.7 90.0 90.1 90.2 90.0 

930 90.7 91.4 90.6 90.4 89.3 

940 86.6 86.0 85.9 86.0 80.1 

950 87.0 88.7 89.1 89.0 90.0 

960 87.4 89.4 90.53 90.1 89.3 

970 90.1 90.8 91.0 89.1 78.5 

Tabela 4.la) Densidade relativa da série AlY2. 

Temperatura Tempo Densidade 

Sinterização Sinterização Relativa 

( ºC) (min) (%) 

5 86.8 

30 89.0 

60 87.7 

940 90 86.6 

180 86.0 

360 85.9 

720 86.0 

1440 80.1 

Tabela 4.lb) Densidade relativa aos 940ºC da série A1Y2. 
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se ao fim de 3 omin uma expansão brusca na amostra. Esta 

expansão regista-se ap6s a entrada do sistema no estágio 

final com a porosidade total praticamente fechada. Ap6s esta 

expansão, a densidade mantém-se constante até que entre as 12 

e as 15h se regista nova expansão da amostra. A partir dos 

940ºC, fig.4.2b), é observado, ap6s perturbação na 

densificação, um novo aumento da densidade com a temperatura. 

Para temperaturas elevadas, 960 e 970ºC, e tempos longos, 24 

horas, a densidade começa a diminuir como resultado do 

inchamento dos poros devido à elevada pressão interna a que 

ficam sujeitos, por dissociação dos materiais e aumento do 

teor em fase liquida, reacção 3 tabela 1. 3. A "anomalia" 

verificada aos 940ºC deve-se possivelmente à presença de 

segundas fases em quantidade significativa, como indicado 

acima. Estas fases podem conduzir a: i) formação de eutéticos 

de baixa temperatura, nomeadamente às reacções 1, 2 e 3 na 

tabela 1.3, ii) outras reacções químicas no produto final, 

iii) transporte de material (especialmente fases liquidas) 

por efeito de gradientes de composição e da pressão parcial 

de oxigénio (194). 

As microestruturas destas amostras, evidenciam uma 

sinterização diferencial da zona periférica até ao interior 

da amostra. Assim, nas fotomicrografias da fig. 4. 3 podem 

observar-se 3 zonas distintas da mesma amostra com tamanho de 

grão significativamente diferente. t visível um 

desenvolvimento do grão do interior até à periferia da 

amostra. Características microestruturais semelhantes foram 

já encontradas noutros trabalhos publicados [81). Estas 

fotomicrografias permitem ainda observar os danos 

microestruturais ( zonas de decomposição durante o ataque 

térmico, a uma temperatura inferior 10% à temperatura de 

sinterização) resultantes da presença de segundas fases. 

Nas séries B1Y2 e C1Y3, o maior controle das condições 

de calcinação quer por aumento da temperatura de calcinação, 

quer pela repetição adicional do ciclo de calcinação, 
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Fig.4.2 Densidade relativa em função do tempo de sinterização 

da série A1Y2. a) T:910°C-940°C b) T: 940°C-970°C. 
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A) 

B) 

C) 

Fig.4.3 Fotomicrografias da série A1Y2. A) interior da 

amostra B) zona intermédia C} periferia. 
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permitiu eliminar as segundas fases presentes no p6 AlY2, 

fig.3.2. Com as alterações produzidas no processo de 

preparação do pó foi possível obter amostras 

significativamente mais densas à mesma temperatura de 

sinterização 940ºC, fig.4.4. Além disso, não se verificou a 

esta temperatura, qualquer anomalia na curva de densificação 

em função do tempo para a série ClYJ, a qual apresenta uma 

evolução progressiva com o aumento do tempo de sinteriação. 

As fotomicrografias da fig.4.5, permitem observar uma 

redução do teor de liquido à medida que as condições de 

preparação do pó foram evoluindo. Assim, na primeira 

fotomicrografia, A, referente à série A1Y2 verifica-se uma 

quantidade de fase liquida abundante, enquanto a 

fotomicrografia, B, referente à série B1Y2, mostra apenas 

liquido em algumas juntas de grão. Por outro lado a amostra 

da série ClYJ, fotomicrografia e, não revela fase liquida a 

esta temperatura. Estas fotomicrografias permitem ainda 

observar microestruturas com grãos de razão de aspecto tanto 

mais elevadas quanto maior o teor de fase liquida. 

Segundo vários autores (23,24,194,195), no método de 

preparação de pó por reacção no estado sólido, a decomposição 

do BaCO3 , é o factor limitativo da reacção completa entre os 

reagentes, com vista a obter-se um pó homogéneo. Inicialmente 

o BaCO3 reage rápidamente com os óxidos de Cu e Y. No 

entanto, à medida que a reacção progride a sua decomposição 

vai-se tornando mais lenta devido à formação de BaCuO2 à 

superfície do composto, o qual limita a velocidade de difusão 

do CO2 (110]. Procura-se então, segundo estes autores, que a 

temperatura de calcinação seja suficientemente alta, superior 

a SS0ºC, para se obter uma velocidade de decomposição 

significativa do carbonato, mas não tão alta que conduza a um 

crescimento de partícula excessivo, que reduza a eficiência 

da moagem e dificulte a densificação do material. Os 

intervalos de temperatura de calcinação usados, 850-900ºC, 

não conduzem contudo a um crescimento de part1cula excessivo 

100 
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Fig. 4. 4 Densidade relativa em função do tempo de sinterização 

aos 940ºC das séries A1Y2, B1Y2 e ClYJ. 
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A) 

B) 

C) 

Fig.4.5 Fotomicrografias das amostras sinterizadas aos 940ºC 

durante 3 horas das séries A) AlY2 B) B1Y2 C) ClY3. 
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pelo que não é necessário recorrer a moagens prolongadas dos 

calcinados. A operação de moagem usada tem como objectivo 

principal desagregar os grãos com vista a obter um p6 de 

granulometria uniforme. 
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2. EFEITO DA DENSIDADE E MICROESTRUTURA NAS PROPRIEDADES DB 

TRANSPORTE 

2.1. Densifica9ão 

As séries de amostras B1Y2 e C1Y3 foram preparadas com 

controle das condições de reacção, como descrito na secção 1 

deste capitulo. Com estas alterações no processo de 

preparação obteve-se, no caso da série C1Y3, um p6 homogéneo 

sem vest1gios de segundas fases, fig.3.2. Nas tabelas 4.2 e 

4. 3, apresentam-se os resultados das séries B1Y2 e C1Y3 

respectivamente. Estas tabelas apresentam os resultados da 

densificação, parâmetros de tamanho, factores de forma e 

contiguidade, em função da temperatura para a série B1Y2, 

tabela 4.2, e em função do tempo e temperatura de 

sinterização para a série C1Y3, tabela 4.3. Na fig.4.6 estâ 

representada a evolução da densidade em função da temperatura 

{para um mesmo tempo de sinterização 3h). Nesta figura estâ 

ainda representada a densidade da série E2Y2P de percursores 

de maior pureza. 

A análise da curva de densificação da série B1Y2, 

fig.4.6, permite comprovar que hâ uma transição da cinética 

de sinterização, aos 930°C: 

a) a passagem pelo mâximo da curva de densificação, com 

a elevação da temperatura, corresponde à transição de 

ausência de liquido para a presença de liquido, fig.4.7. 

b) a temperatura de aparecimento de fase líquida 

corresponde à da reacção peritética 3 da tabela 1.3. 

c) a transição da cinética de sinterização altera a 

morfologia do grão, para grãos com razões de aspecto 

elevadas, fig.4.7. 

Na ausência de líquido a sinterização dâ-se inicialmente 

no estado s6lido e a partir aproximadamente dos 930°C a 

formação da reacção peritética 3 da tabela 1.3 conduz a uma 

fase liquida e consequentemente a uma sinterização em 

presença de fase liquida. A sequência de fotomicrografias da 
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T f a L D G RA n12 q 

( ºC (%) (µm) (µm) (µm) 

910 86.1 0.81 1.06 4.39 2.34 4.35 0.11 1.22 

920 89.1 1.22 2.04 8.77 4.87 4.89 0.10 1.07 

925 94.7 0.95 2.45 13.02 6.83 5.34 o.os 1.02 

930 96.5 0.75 3.15 10.02 6.21 4.69 0.12 1.28 

935 94.3 0.97 3.04 11.37 6.67 4.82 0.13 1.25 

940 93.8 0.99 3.35 9.91 6.29 4.14 0.03 1.15 

950 93.1 1.07 3.23 10.67 6.50 4.09 0.04 0.99 

960 91.4 1.18 3.62 9.20 6.13 3.79 0.06 1.01 

970 89.9 1.27 3.64 8.20 5.70 3.29 0.06 1.09 

Tabela 4.2 Densidade relativa e parâmetros morfolõgicos 

da série B1Y2. 

Temperatura Tempo a 
sinterização (h) 

( ºC) 1.5 3 6 12 24 

910 78.6 81.6 83.4 88.8 81.0 0.86 

920 85.6 88.2 90.6 91.6 97.1 

930 87.5 92.0 92.3 94.3 94.3 0.83 

940 89.0 92.1 92.5 94.3 94.0 

950 91.7 93.7 94.0 94.8 95.2 1.07 

960 91.9 94.4 94.9 94.6 94.1 

970 91.9 94.4 94.5 94.6 93.9 

Tabela 4.3a) Densidade relativa e razão de sinterabi

lidade da série C1Y3. 

e .... 
(%) 

76.4 

78.2 

79.6 

79.2 

78.4 

72.0 

68.2 

66.2 

62.3 
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l 

T t ~ G A p Dmax RA Ryll caa 

( ºC (h) (µm) (µm) (µm2) (µm) (µm) (%) 

3 1.26 1.89 0.93 2.69 0.93 2.43 1.00 78.0 

910 6 1.44 2.16 1.49 4.07 1.42 2.68 0.92 88.0 

12 1.64 2.46 2.54 5.40 1.85 2.97 o.as 84.9 

24 1.42 2.13 2.15 6.53 2.61 2.41 0.89 79.7 

1.5 1.74 2.61 3.16 6.53 1.61 2.50 0.90 84.7 

3 2.44 3.66 5.77 9.08 3.15 2.84 o.as 85.7 

930 6 3.04 4.56 8.50 10.93 3.92 2.89 0.78 90.0 

12 3.36 5.04 12.5 14.01 5.12 2.85 0.82 86.0 

24 2.92 4.38 11.1 14.16 5.27 3.11 1.06 85.5 

1.5 3.51 5.27 15.4 15.39 6.10 2.94 1.00 84.2 

3 4.53 6.80 21.7 17.62 6.57 3.20 0.98 81.0 

950 6 5.43 8.15 27.9 20.83 7.36 3.28 0.95 89.5 

12 5.83 8.75 34.7 23.67 8.56 3.41 1.03 78.0 

24 6.87 10.3 52.2 27.78 10.2 3.48 1.14 76.5 

Tabela 4.3b) Parâmetros morfol6gicos da série C1Y3. 
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Fig.4.6 Evolução da densidade relativa com a temperatura de 

sinterização das séries BlY2, ClY3 e E2Y2P. 
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fig.4.7 permite verificar que de facto para baixas 

temperaturas de sinterização 910ºC, (A), não há vestígios de 

fase líquida, aos 925ºC (B) já se observam pequenas bolsas de 

líquido nas juntas de grão e para temperaturas superiores o 

líquido começa a espalhar-se nas fronteiras de grão. O máximo 

de densificação com 96.5% de densidade relativa, aos 930°C 

fig. 4. 6, coincide com o aparecimento desta fase líquida 

(108). Após este máximo, verifica-se uma diminuição 

progressiva da densidade para as temperaturas superiores a 

930ºC, atribuída ao aumento da pressão interna dos poros 

fechados, devido à presença de oxigénio resultante da fusão 

incongruente ( reacção 3 tabela 1. 3) • No entanto, não é 

visível que a pressão interna tenha provocado expansão dos 

poros fechados, uma vez que não se detectou um crescimento 

dos poros com o aumento da temperatura. Não obstante este 

aspecto, a existência da pressão interna reduzirá a força 

motriz para a sinterização. 

Na série C.1Y3 as curvas de densificação, fig.4.8, 

mostram um aumento da densidade com o tempo e temperatura de 

sinterização. Para temperaturas elevadas e tempos longos 

observa-se uma estabilização da densidade com o tempo. As 

amostras sinterizadas durante 24 horas aos 910 e 920°C 

apresentam um decréscimo da densidade. Esta anomalia 

persistiu após repetição da sinterização e reflectiu-se nos 

parâmetros microestruturais e também nas propriedades de 

transporte, tendo sido medido nas amostras das 2 4h, um 

tamanho médio de grão inferior ao das 12h. 

2.2. Bvolu9io dos Parimatros Hicroestruturais 

A evolução do tamanho de grão com a temperatura da série 

B1Y2, fig. 4. 9a), acompanha a transição dos mecanismos de 

densificação que se observavam aos 930ºC devido à presença de 

fase líquida. Assim, observa-se um crescimento de grão 

acentuado até aos 925ºC para de seguida sofrer uma diminuição 
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A} B) 

C} D) 

E) 

Fig.4.7 Fotomicrografias da série B1Y2, sinterizadas durante 

3 horas a: A) 910ºC B) 925ºC C} 950ºC D) 960ºC E) 970°C. 
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do tamanho de grão ãs 3 horas de sinterização, ã medida que 

a temperatura de sinterização aumenta. A diminuição de 

tamanho médio de grão reflecte directamente a diminuição do 

seu comprimento, fig. 4 . 9a) . As microestruturas para 

temperaturas ~930ºC revelam grãos com diâmetros 

sucessivamente maiores e comprimentos menores, do que resulta 

um tamanho médio de grão menor, uma vez que o tamanho de 

grão, G-, tabela 2.3, é mais dependente do comprimento L, do 

que da espessura W. Esta alteração morfológica é descrita 

quantitativamente pelo factor de forma dos grãos (a razão de 

aspecto, RA) , fig. 4 • 9 b) , atingindo-se um máximo de 

anisotropia à mesma temperatura em que se observa o máximo da 

densificação e do tamanho de grão, 930°C. 

Do mesmo modo, na série C1Y3, o aumento da temperatura 

e tempo de sinterização conduzem a um aumento do comprimento 

intersectado médio, ~' fig.4.10, sendo este uma medida do 

tamanho de grão. o aumento do tamanho de grão é acompanhado 

de um aumento da dimensão máxima, Dmax, da área, A, e do 

perimetro do grão, P, fig.4.11. Este aumento do tamanho de 

grão é também acompanhado de um aumento progressivo da razão 

de aspecto, RA, fig.4.lOb), com a temperatura e com o tempo 

de sinterização. 

o aumento do tamanho de grão e redução da porosidade, 

traduz-se num aumento da contiguidade de grão, Caa, fig.4.9c) 

e 4.10c). No entanto, quando a temperatura de sinterização é 

suficientemente alta para ocorrer na presença de fase liquida 

a contiguidade de grão diminui como consequência do efeito do 

tempo sobre a dispersão daquela fase nas fronteiras de grão, 

como pode ser observado nas fotomicrografias da fig.4.7 e 

4.12. Assim, na série B1Y2 observa-se um máximo de 

contiguidade, fig.4.9c), às temperaturas em que a densidade 

também é máxima, isto é, por volta dos 930ºC, uma vez que a 

redução da porosidade se traduz numa aproximação dos grãos. 

Na série ClY3 os grãos têm um grau de contacto entre si 

máximo entre os 930ºC e os 950°C, fig.4.lOc). Aos 950°C já 

existe fase liquida, entre os grãos a diminuir o seu 
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Fig. 4. 8 Evolução da densidade relativa da série C1Y3 em 

função do tempo a) e da temperatura b). 
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Fig.4.9 Evolução dos parâmetros morfológicos da série B1Y2: 

a) comprimento, espessura e tamanho de grão, b) razão de 

aspecto e e) Contiguidade de grão. A figura c) inclui 

também a evolução das séries ClYJ e E2Y2P. 
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contacto. A menor contiguidade da amostra sinterizada aos 

910ºC durante 24 horas deve-se ao aumento da porosidade, 

fig. 4. Sa), e ainda a alguns arrancamentos do polimento 

consequência da baixa densidade da amostra. Este 

arrancamentos podem ter induzido em erro a medição, uma vez 

que são confundidos com porosidade. 

O grau de orientação, 0 12 , e o 1ndice de não 

equiaxialidade, q, da série B1Y'2, fig.4.13 e 4.14, permitem 

verificar que para temperaturas inferiores a 930°C os grãos 

preservam a maior parte da sua morfologia original, retendo 

alguma orientação que é imposta pela pressão uniaxial de 

prensagem. O grau de orientação, 0 12 , fig.4.13 foi calculado 

com base na expressão apresentada na tabela 2.4, em que o 

denominador representa o comprimento total de linhas e o 

numerador a fracção de linhas orientadas segundo uma 

orientação de referência, o raio da amostra, no caso 

presente. Assim, 10% de orientação aos 910ºC significa que 

10% dos grãos estão orientados (com a maior dimensão dos 

grãos) na direcção perpendicular à direcção de prensagem. 

A razão de aspecto, RA, e o 1ndice de não 

equiaxialidade, q, são dois parâmetros de forma que permitem 

medir a anisotropia do crescimento de grão. No entanto, 

enquanto que a RA não é afectado pela orientação dos grãos, 

uma vez que o que se mede é a razão entre duas dimensões do 

grão perpendiculares entre si e independentes da posição na 

amostra, tabela 2.4, no segundo caso o valor do 1ndice é 

afectado pelo grau de orientação das amostras. Isto porque, 

o que se mede são as intersecções dos grãos por unidade de 

comprimento em duas direcções da amostra perpendiculares 

entre si, tabela 2.4. Por esta razão, os dois factores não 

apresentam exactamente a mesma evolução. Assim, dos 910 aos 

925°C o valor do 1ndice de não equiaxilidade, fig·.4.14, 

diminui enquanto a razão de aspecto, fig.4.9b), aumenta, pelo 

facto daquele valor ser afectado pela diminuição do grau de 

orientação, fig.4.13. A diminuição do 1ndice de não 

equiaxialidade depois dos 935°C é atribuida à alteração 
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A) B) 

C) D) 

Fig.4.12 Fotomicrografias da série C1Y3 sinterizadas a: A) 

910ºC 3h B) 910ºC 24h C) 930ºC 3h D) 930ºC 24h E) 950°C 3h 

F e G) 950°C 24h. 
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Fig.4.13 Evolução do grau de orientação com a temperatura de 

sinterização da série B1Y2. 
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Fig. 4 .14 Evolução do indíce de não-equiaxialidade com a 

temperatura de sinterização da série B1Y2. 
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morfológica que os grãos sofrem devido à presença de fase 

liquida, mais concretamente ao menor desenvolvimento relativo 

do comprimento, uma vez que os grãos têm tendência para 

adquirirem uma forma mais equiaxial. 

2.3. Teor de oxigénio 

o teor de oxigénio das amostras da série ClYJ, tabela 

4.4, fig.4.15, é fortemente afectado pela composição e 

morfologia da amostra. Assim, as amostras que apresentam 

menor teor de oxigénio são as mais densas, cuja temperatura 

de sinterização foi 950°C. Sendo a porosidade maior nas 

amostras de 910ºC a permeação/difusão do oxigénio será 

facilitada, pelo que seria de esperar um teor de oxigénio 

superior nestas amostras. No entanto, verifica-se que as 

amostras sinterizadas a 930°C são as que têm maior teor de 

oxigénio, invertendo-se assim a posição relativa das duas 

curvas em relação à densificação. Mesmo para tempos longos, 

em que as densidades aos 930 e 950ºC são semelhantes, o teor 

de oxigénio continua significativamente maior nas amostras 

sinterizadas aos 930°C. 

2.4. Evolu9io das Propriedades da Transporta 

As propriedades eléctricas da série B1Y2, tabela 4.5, 

nomeadamente a resistividade à temperatura ambiente, a 

temperatura de transição e o intervalo de transição, 

fig.4.16, são significativamente afectadas pela temperatura 

de sinterização, logo pelas caracteristicas microestruturais 

das amostras. Assim, na série B1Y2 verifica-se uma tendência 

para que as amostras sinterizadas a temperaturas em que jâ 

existe fase liquida tenham uma resistividade à temperatura 

ambiente superior às das amostras sinterizadas sem fase 

liquida. De facto, as amostras sinterizadas dos 950 a 970ºC 
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Temp. Tempo Teor Te ôTe Tel XusK Je 
Sint. (h) Oxigé (K) (K) (K) *100 (A/cm2

) 

{ºC) nio (uem/g) 

1.5 6.745 71.0 -1.798 

3 6.790 86.5 5.5 87.0 -1.683 5 

910 6 6.821 88.0 3.5 91.0 -1.731 26 

12 6.860 90.0 2.0 91.5 -1. 771 41 

24 6.804 88.5 4.0 91.0 -1.829 15 

1. 5 6.897 88.0 3.0 90.0 -1.319 76 

3 6.917 91. O 110 

930 6 6.972 90.0 2.5 91.5 -1.284 

12 6.998 91.0 1.0 92.0 -1.238 170 

24 6.996 86.5 1.5 91.5 -1.200 100 

1.5 6.514 81. O 5.0 90.8 -0.608 1 

3 6.573 88.5 4.0 91. O -0.692 1 

950 6 6.665 89.5 3.0 92.5 -0.983 0.4 

12 6.750 88.5 3.0 92.0 -1. 075 0.6 

24 6.747 89.0 1.5 91.5 -1.007 0.2 

Tabela 4.4 Teor de oxigénio, caracteristicas eléctricas e 

magnéticas da série C1Y3. Td é o Te medido a 

partir da susceptibilidade magnética. 

Temp. Te ôTC Jc 
Sint. 
( ºC) (K) (K) (A/cm2) 

930 88.5 10.0 o.os 
940 93.0 4.8 4.30 

950 94.0 2.0 1.23 

960 92.5 4.5 0.02 

970 90.5 3.0 0.02 

Tabela 4.5 Caracter1sticas eléctricas da série B1Y2. 
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Fig.4.15 Evolução do teor de oxigénio com o tempo de 

sinterização da série ClYJ. 
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têm uma resistividade mais elevada que as amostras 

sinterizadas a temperaturas inferiores. Isto traduz a 

presença de fases isoladoras de fronteira de grão (28,108], 

nomeadamente a presença de fase liquida. A presença de fases 

isoladoras diminui também a densidade de corrente critica 

desta série, fig.4.17, como uma correlação com a diminuição 

da contiguidade de grão, fig.4.9c). A corrente critica das 

amostras sinterizadas aos 910ºC e 920ºC não é apresentada, 

visto estas amostras não serem supercondutoras até aos 77K, 

temperatura a que a corrente critica é medida. Observa-se 

ainda na figura 4.17 que, a evolução da corrente critica com 

a temperatura, às 3 horas de sinterização, da série B1Y2 é 

bastante distinta da do sistema com maior pureza E2Y2P. 

Na série ClYJ verifica-se também uma dependência das 

propriedades de transporte, tabela 4.4, em relação às 

condições de preparação das amostras. As amostras 

sinterizadas a 910°C, fig.4.18a) apresentam uma resistividade 

decrescente com o aumento do tempo de sinterização. A única 

amostra que não é supercondutora até aos 77K é a sinterizada 

durante 1.5h. À medida que o tempo aumenta a transição torna

se mais nítida obtendo-se às 12 horas de sinterização a 

melhor amostra. o carácter anómalo da amostra sinterizada 

durante 24 horas tinha já sido observado na curva de 

densificação, fig.4.18a), nos parâmetros morfológicos, 

fig.4.10, e no teor de oxigénio, fig.4.15, comprovando-se 

assim que a anomalia provém das condições de fabrico. As 

amostras sinterizadas aos 930ºC, fig.4.18b) apresentam uma 

transição de supercondutividade mais nítida e com 

temperaturas de transição superiores, o que está de acordo 

com as curvas de contiguidade, fig.4.l0c), e com o teor de 

oxigénio, fig. 4 .15, destas amostras. As amostras sinterizadas 

aos 950°C, fig.4.18c), têm menor contiguidade entre grãos e 

menor teor de oxigénio pelo que apresentam uma transição mais 

larga e a temperaturas de transição inferiores. 

As medidas de susceptibilidade magnética, fig. 4 .19, 
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Fig. 4 .17 Variação da densidade de corrente critica com a 

temperatura de sinterização das séries B1Y2, ClYJ e E2Y2P. 
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permitiram corroborar estes resultados. A temperatura de 

sinterização que dá transições diamagnéticas mais n1tidas é 

930ºC, fig.4.19b). As amostras sinterizadas aos 910°C, 

fig.4.19a), transitam para o estado supercondutor a 

temperaturas tanto mais elevadas quanto maior o tempo de 

sinterização, com excepção mais uma vez, da amostra das 24 

horas. Não obstante, o sinal diamagnético apresentado aos 12K 

é o mesmo para todas as amostras sinterizadas a 910°C. 

As amostras sinterizadas aos 930ºC, fig. 4 .19b) transitam 

todas práticamente à mesma temperatura e são caracterizadas 

por uma transição muito estreita. No entanto, o sinal 

diamagnético é ligeiramente inferior aos das amostras 

sinterizadas a 910ºC. Esta diminuição é ainda mais acentuada 

nas amostras sinterizadas a temperatura superior, 9SOºC, 

fig.4.19c), o que deve resultar da presença de segundas fases 

não condutoras ("211" e liquido pl, reacção 3 tabela 1.3) que 

se formam a temperaturas elevadas e que fazem reduzir o teor 

da fase supercondutora. As amostras sinterizadas a esta 

temperatura, 9SOºC, apresentam transições mais largas que as 

restantes, o que sugere uma correlação com a menor 

contiguidade apresentada por estas amostras, e com o menor 

teor de oxigénio, fig.4.10 e 4.15. 

A posição relativa dos valores da densidade de corrente 

critica, fig.4.20, segue a das curvas do teor de oxigénio, 

fig.4.15, e contiguidade, fig.4.lOc). Assim, a série dos 

930ºC é aquela que possui valores de Jc mais elevados, 

seguida da de 910ºC e por fim a de 950°C. Na varição da 

corrente critica com o tempo a cada temperatura, verifica-se 

que as amostras sinterizadas a uma mesma temperatura 

apresentam valores de Jc da mesma ordem de grandeza. 
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Fig.4.19 Susceptibilidade magnética em função da temperatura 

para vários tempos e temperaturas de sinterização da série 

ClY3: a) 910ºC b) 930ºC C) 950°C. 
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Fig. 4. 20 Evolução da densidade de corrente critica com o 

tempo para várias temperaturas de sinterização da série ClY3. 
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3. ESTUDO DO GRAU DE PUREZA 

Para o estudo do grau de pureza dos percursores sobre a 

densificação, microestrutura e supercondutividade destes 

materiais, preparou-se a série E2Y2P partindo de reagentes de 

elevada pureza. As tabelas 4.6 apresentam os resultados da 

densif icação, parâmetros de tamanho, f actores de forma e 

contiguidade em função da temperatura de sinterização, para 

esta série de amostras. 

A redução do teor de impurezas nos percursores retarda 

o aparecimento de fase líquida, em comparação com a série 

B1Y2, por elevar a temperatura da reacção peritética 3 da 

tabela 1. 3, o que provocou um aumento da temperatura de 

sinterização à qual se atingiu o máximo de densif icação, 

fig. 4. 6. Esta figura mostra a sobreposição das curvas de 

densificação das séries B1Y2 e E2Y2P, verificando-se um 

deslocamento da curva E2Y2P para temperaturas ligeiramente 

superiores. A formação de fase liquida mais cedo na série 

B1Y2 acelerou o processo de bloqueação da densificação por 

redução da força motriz. Além disso, a presença de 

percursores mais puros conduziu a um menor teor de fase 

liquida e com características não tão molhantes, o que 

permitiu que as amostras da série com maior pureza, E2Y2P, 

fossem menos perturbadas nas suas densidades a temperaturas 

elevadas. As fotomicrografias da série B1Y2 mostram que a 

baixa temperatura, 925ºC, o liquido concentra-se práticamente 

em pequenas bolsas nas juntas de grão. À medida que a 

temperatura aumenta este vai-se espalhando ao longo das 

fronteiras de grão. Este aspecto não é tão visi vel nas 

fotomicrografias da série E2Y2P, fig.4.21, em que também se 

observam teores crescentes de liquido com a temperatura, mas 

com características de molha progressivamente menos 

acentuadas. 

A caracterização morfológica desta série de amostras 

permite observar a mesma alteração morfológica, mas ainda 

melhor definida do que a da série B1Y2, com o aparecimento da 
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T f ~ a A p Dmax. 

( ºC) (%) (µm) (µm2) (µm) (µm) 

910 89.4 1.44 0.58 2.15 5.45 1.85 

920 91.4 1.52 0.54 2.24 5.72 1.98 

930 94.9 1.58 0.42 2.35 6.62 2.35 

935 95.8 2.13 0.52 5. 70' 9.55 3.99 

940 95.7 2.64 0.62 5.84 9.99 3.77 

950 94.1 2.95 0.78 5.91 10.4 3.44 

960 93.5 3.18 0.86 6.01 10.6 3.37 

970 91. 5 3.14 1.01 6.00 10.6 3.35 

Tabela 4. 6a) Densidade relativa e parâmetros morfológicos da 

série E2Y2P. 

T FF RA Ryx Caa 

( ºC) ' (%) 

910 1.55 2.61 0.96 82.9 

920 1.58 2.66 0.94 86.5 

930 1.63 3.13 0.91 87.7 

935 1.80 3.93 1.00 89.8 

940 1.79 3.70 0.88 84.6 

950 1.64 3.60 1.03 77.6 

960 1.63 3.47 1.03 72.5 

970 1.58 3.19 0.98 70.5 

Tabela 4.6b) Parâmetros morfológicos da série E2Y2P 

(continuação). 
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A) 

B) 

C) 

Fig.4.21 Fotomicrografias da série E2Y2P sinterizadas durante 

3 horas a: A) 910ºC B) 930ºC C) 940°C D) 950°C E) 970°C. 
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fase liquida. Até aos 930ºC, em que a sinterização ocorre no 

estado sólido, há um aumento acentuado da densidade, fig.4.6 

com um tamanho de grão final quase constante, fig.4.22. No 

entanto, entre os 930 e os 940ºC ocorre um desenvolvimento de 

grão significativo. O aumento acentuado dos grãos na série 

E2Y2P é também visivel nos gráficos da fig.4.23, os quais 

representam a variação da dimensão máxima, área e perimetro 

do grão. Comparando as fig.4.9a) e 4.22a) no intervalo 930-

940~c observa-se um comportamento diferente das duas séries 

de amostras, isto é, enquanto na série E2Y2P ocorre um rápido 

crescimento de grão acima dos 930ºC, na série B1Y2 a 

espessura do grão começa a desenvolver-se mais que o 

comprimento, o que se traduz por um tamanho de grão menor, a 

tempo constante, à medida que a temperatura aumenta. Esta 

diferença de comportamento das duas séries estará relacionada 

com o teor e as caracteristicas da fase liquida formada em 

cada uma das séries. A acompanhar este rápido crescimento de 

grão acima dos 930ºC para a série E2Y2P, desenvolve-se um 

grão com uma elevada razão de aspecto, fig.4.22b). Como o 

comprimento do grão cresce muito mais rápidamente que a sua 

espessura, observa-se um afastamento brusco do factor de 

forma, FF, da unidade, tabela 4.6, fig.4.24. Este tipo de 

morfologia atinge um máximo aos 935ºC, verificando-se uma 

desaceleração do crescimento dos parâmetros morfológicos para 

temperaturas superiores. A dimensão máxima dos grãos sofre 

uma diminuição, para valores crescentes de temperatura acima 

dos 930ºC, não obstante, o comprimento intersectado médio 

continuar a crescer mas não de uma forma tão rápida. Esta 

tendência para a isotropia aparece associada à presença de 

fase liquida, com predominância dos mecanismos de solução/ 

precipitação, favorecendo-se o crescimento da espessura do 

grão e com menor enfase no seu comprimento [196-198]. 

A contiguidade de grão, fig. 4. 22c), acompanha a evolução 

da curva de densificação, fig.4.6, verificando-se um aumento 

do grau de contacto entre os grãos supercondutores até aos 

935ºC, temperatura a que se atingiu o mínimo de porosidade. 
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a) comprimento intersectado médio, b) razão de aspecto e e) 
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Para temperaturas superiores a 935ºC há uma diminuição 

acentuada do grau de contacto entre os grãos supercondutores, 

resultante do aumento da poros idade, fig. 4 . 6 e da fase 

liquida. 

A variação do teor de oxigénio com a temperatura de 

sinterização, tabela 4.7 e fig.4.25, parece estar relacionada 

com a da densificação das amostras, fig.4.6, mais 

concretamente com a porosidade das amostras. 

As propriedades de transporte, tabela 4. 6: resistividade 

eléctrica, fig.4.26 e susceptibilidade magnética fig.4.27, 

revelaram uma forte dependência da temperatura de 

sinterização, por via das características microestruturais e 

do teor de oxigénio. Assim, verifica-se um aumento crescente 

da resistividade acima de Te com o aumento da temperatura de 

sinterização, o que está relacionado com o aparecimento de 

fases não supercondutoras a alta temperatura. o aumento da 

resistividade à temperatura ambiente, fig. 4. 26, é acompanhado 

por uma diminuição do sinal diamagnético a 12K com o aumento 

da temperatura de sinterização, fig.4.27. As amostras que 

apresentam uma transição mais nítida e a temperaturas 

superiores, são as sinterizadas a temperaturas mais baixa, 

910 e 920ºC, observando-se uma relação com o maior teor de 

oxigénio, fig.4.25 e com a maior contíguidade, fig.4.22c). As 

amostras sinterizadas aos 930 e 940ºC apresentam duas zonas 

de transição resultantes da presença de duas fases 

supercondutoras [97,199], as quais são consequência do baixo 

teor de oxigénio apresentado por estas amostras, fig.4.25. O 

pequeno sinal diamagnético apresentado pelas amostras 

sinterizadas a temperaturas superiores é devido à presença de 

segundas fases que fazem diminuir o teor de fases 

supercondutoras. As amostras sinterizadas a 910 e 920ºC são 

as que têm um teor de oxigénio mais elevado e são as que 

apresentam maior corrente critica. A amostra sinterizada aos 

960°C ainda que, tendo um teor de oxigénio maior que a 

amostra sinterizada a 950ºC apresenta uma corrente critica 

inferior, fig.4.17, o que está relacionado com a diminuição 
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Temp. Teor Te ôTc Tcl Tez X1sK Jc 

Sint. Oxigé (K} (K} (K} (K} *100 (A/cmz} 

( ºC} nio (uem/g) 

910 6.951 87.0 2.0 92.2 1.305 50.0 

920 6.900 86.5 3.5 92.0 1.238 2.0 

930 6.850 86.5 a.o 92.5 50.0 1.239 

935 6.735 

940 6.759 86.0 92.5 53.5 1.250 

950 6.792 88.5 1.0 92.8 0.861 0.15 

960 6.809 90.0 2.5 93.1 1.133 o.os 

970 6.819 92.5 0.853 

Tabela 4.7 Teor de oxigénio, caracteristicas eléctricas e 

magnéticas da série E2Y2P. Tc1 e Tez são as temperaturas de 

transição de supercondução determinadas a partir da 

susceptibilidade magnética. 
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Fig.4.24 Evolução do factor de forma em função da temperatura 

de sinterização da série E2Y2P. 
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Fig.4.25 Evolução do teor de oxigénio em função da 

temperatura de sinterização da série E2Y2P. 
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Fig.4.26 Variação da resistividade com a temperatura, para 

várias temperaturas de sinterização da série E2Y2P. 
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Fig.4.27 Susceptibilidade magnética em função da temperatura 

para várias temperaturas de sinterização da série E2Y2P. 
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da contiguidade de grão, fig.4.22c). 

Não foi possível medir a corrente critica das amostras 

sinterizadas aos 930 e 940ºC, o que se atribuiu inicialmente 

a problemas de contacto dos eléctrodos com a amostra. No 

entanto, ap6s se terem feito novos contactos a medição 

continuou impossível, o que poderá estar relacionada com 

problemas superficiais das amostras, nomeadamente com a 

presença de alguma fase superficial, como por exemplo BaCuO2 , 

[23,24,194,195). De facto, estas amostras apresentavam já nas 

medidas de resistividade , fig. 4. 2 6, transições bastante 

largas. 
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4. SISTEMA Bi-sr-ca-cu-o 

Como referido na secção 3. 2 do capitulo I o 

processamento do sistema Bi-Sr-ca-cu-o, F3Bi3, por reacção no 

estado sólido apresenta dificuldades especificas uma vez que, 

as fases supercondutoras têm campos de formação muito 

estreitos e estão insuficientemente identificadas. 

Os resultados da densificação desta série de amostras 

encontram-se na tabela 4.8. As curvas de densificação 

apresentadas na fig.4.28, mostram um máximo de densidade às 

24 horas para ambas as temperaturas de sinterização 

estudadas, 870 e 880°C. A diminuição acentuada da densidade 

das amostras sinterizadas a 880ºC durante 48 horas está 

relacionada com o aumento do teor de fase liquida, detectada 

pela aderência da amostra à platina. As condições de 

sinterização estudadas conduziram a um grau de densificação 

bastante baixo, o que dificultou os estudos microestruturais, 

com amostras porosas polidas. Deste modo, a observação ao 

microscópio que permitiria caracterizar a fase liquida 

formada não foi feita. A fig.4.28 mostra ainda uma linha a 

tracejado correspondente à densificação das amostras 

forjadas. o que permite observar que as amostras sinterizadas 

têm densidades de 0.86 a 0.89 das densidades das amostras 

forjadas. 

As medidas de susceptibilidade magnética, fig. 4. 29, 

mostram um aumento da susceptibilidade magnética com a 

temperatura e tempo de sinterização. A amostra que apresenta 

susceptibilidade magnética mais elevada é a sinterizada a 

880°C durante 48 horas. Todas as amostras têm as fases dos 

80K e ll0K. Observa-se ainda uma terceira transição por volta 

dos 50K. Nenhuma referência do levantamento bibliográfico 

feito refere qualquer fase com transição aos S0K, podendo 

portanto, tratar-se de uma transição da estrutura de alguma 

das fases já conhecidas: 11 2212 11 (80K) ou "2223" (ll0K). 

A fase de alta temperatura (ll0K) está em maior 

percentagem nas amostras sinterizadas a mais alta temperatura 
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T t d Temperatura Critica XuK 
( ºC) (h) (g/cm3) (K) *1000 

(uem/g) 

Resisti Susceptibilidade 
vidade 

Tcl Tc1 Tc2 Tc3 

870 12 4.71 110 110 75 38 -8.8 

24 4.78 108 110 75 42 -6.6 

48 4.72 110 110 80 43 -9.2 

880 12 4.83 110 78 58 -9.4 

24 4.88 110 80 64 -9.5 

48 4.55 110 80 -10.2 

Tabela 4.8 Densidade, temperatura critica determinada a partir 

das medidas de resistividade e susceptibilidade e susceptibi

lidade magnética aos 15K da série F3Bi3, sistema Bi-sr-ca-cu-o. 

Densidade d (g/cm~3) 

F3Bi3 
5.5 linha de for jagem 

5.3 

5.1 

4.9 

a10 e 
4.7 

4.5'------''-----'----'-___., _ ___. _ __._ _ __._ _ __. 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Tempo de sinterlzação (h) 

Fig.4.28 Variação da densidade com o tempo de sinterização da 

série F3Bi3. A linha a tracejado corresponde à densidade das 

amostras forjadas. 
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e tempo, fig.4.29. A fase dos 80K tem um teor aproximadamente 

constante em todas as amostras enquanto a transição aos 50K 

é mais evidente nas amostras sinterizadas a mais baixa 

temperatura e menores tempos. De salientar ainda, que o 

incremento do sinal diamagnético associado a esta transição 

aumenta também com o aumento da temperatura e do tempo de 

sinterização. Um outro aspecto relevante das curvas obtidas 

é o facto das transições (Tc2 e Tc3 ) ocorrerem a temperaturas 

tanto mais próximas dos valores nominais de ao e 50K 

respecti vamente, quanto maior a temperatura e o tempo de 

sinterização, sugerindo esta correlação que a transição T~ 

dos 50K possa estar associada à fase dos 80K. 

Os resultados das medidas de resistividade em função da 

temperatura, fig. 4. 30, permitem corroborar as tendências 

evidenciadas pela susceptibilidade magnética. Assim, é 

possível observar a fase dos ll0K em todas as amostras. Além 

disso, a transição aproxima-se tanto mais da condição de 

resistência nula, a ll0K, quanto mais elevados o tempo e a 

temperatura de sinterização. Todas as amostras apresentam 

durante o arrefecimento para Tc1 , um comportamento nítidamente 

metálico, sendo a primeira transição observada aos ll0K. Esta 

transição é bastante nítida e estreita em todas as amostras. 

Com a diminuição da temperatura, após esta transição, as 

amostras continuam a apresentar uma diminuição da 

resistividade, havendo uma tendência de todas as amostras 

para iniciarem nova transição pelos 85K. Esta transição não 

é observada completamente devido a limitações da temperatura 

minima do equipamento utilizado para medida da resistividade. 

A única amostra em que foi possível observar resistividade 

nula imediatamente antes dos 85K foi a sinterizada a 880°C 

durante 48 horas. Esta amostra é também a que apresenta maior 

sinal diamagnético devendo ter, portanto, o maior teor da 

fase dos ll0K. 

142 



2.0E- 003 

1.0E-017 

- 2.0E - 003 

- - 4.0E- 003 CI .... 
E - 6.0E - 003 Q) 
::, 

X - 8.0E- 003 870 880 

-1.0E- 002 A O 

24 B E 

-1.2E-002 48 C F 

-1.4E- 002 
o 50 100 150 

T ( K) 

Fig.4.29. Evolução da 

temperatura da série 

sinterização. 

susceptibilidade magnética com a 

FJBi3 para várias condições de 

Resistencla R (ohm) 
0.1 ,----------------, 

F3Bi3 870 C/12h 

0.08 

0.08 

0.02 

, o L.-___..,_....,.__ _ _._ _ ___. __ ....._ _ __. _ ____, 
50 100 160 200 250 

Temperatura (K) 

300 350 

Fig.4.30 Variação da resistência com a temperatura da série 

F3Bi3. 

143 



5. INDUÇÃO DE ORIENTAÇÃO POR FORJAGEM 

Por efeito da anisotropia da estrutura do YBa2Cu30 7_x e Bi

Sr-Ca-Cu-O: o fluxo de corrente será mais facilitado segundo 

o plano ab (169,178). Para o estudo da anisotropia da 

condutividade do grão, prepararam-se por forjagem as séries 

D1Y2F e G3Bi3F dos sistemas Y-Ba-cu-o e Bi-Sr-ca-cu-o, 

respectivamente. Tanto a morfologia como as propriedades de 

transporte foram caracterizadas segundo dois planos da 

amostra: paralelo e perpendicular ao plano de prensagem. 

As tabelas 4. 9 e 4 .10 apresentam os resultados de 

densificação, graus de deformação, parâmetros de tamanho, 

factores de forma e índices de orientação das amostras 

forjadas. 

A densidade obtida pelas amostras D1Y2F e G3Bi3F, 

fig.4.31 e 4.32 é superior às correspondentes das amostras 

não forjadas, B1Y2 e F3Bi3, respectivamente, sendo o aumento 

bastante acentuado nas amostras de G3Bi3F do sistema Bi-Sr

Ca-cu-o. Nas amostras de G3Bi3F verifica-se que, da aplicação 

da carga resulta um aumento ligeiro da densidade com o tempo 

de sinterização, fig. 4.32. As amostras de YBa2Cu30 7_x forjadas 

continuam a apresentar o mesmo máximo de densidade aos 930°C, 

que se observou nas amostras sinterizadas sem pressão B1Y2, 

fig.4.6. A diminuição acentuada de densidade da amostra de 

YBa2Cu30 7_x sinterizada aos 940°C durante 6 horas deve-se à 

cavitação e fissuração observada na periferia da amostra, 

resultante da deformação imposta. 

o grau de deformação, caracterizado pela retracção 

axial, cl/lo, fig.4.33a) e 4.34a), razão de áreas, S/So, 

fig.4.33b) e 4.34a), e a deformação por fluência, Ec, 

fig. 4. 33c) e 4. 34b) , aumenta com o aumento do tempo e 

temperatura de sinterização, verificando-se um aumento 

significativo da deformação aos 940ºC para um tempo de 6 

horas, no sistema Y-Ba-cu-o e aos 880ºC para o sistema Bi-sr

Ca-cu-o. As amostras de Bi-Sr-ca-cu-o apresentam uma 
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T t L3 A p Omax FF Ryx RA 
c•c) (h) (µm) (µm) (µm) (µm) 

Posi-
ção 

l.5pl 0.10 0.01 0':43 0.15 l.57 0.75 2.25 

PP 0.14 0.02 0.43 0.15 l.53 0.89 2.22 

920 3 pl 0.36 0.09 l.12 o.53 l.64 0.75 3.07 

PP 0.19 0.02 0.55 0.19 l.52 0.96 2.41 

6 pl 0.92 0.81 3.35 l.22 l.59 0.71 3.26 

PP 0.15 o.os 0.62 l.21 1.48 0.88 2.34 

l.5pl 0.91 0.67 3.04 l.09 1.57 0.72 3.27 

PP 0.89 o.ao 3.42 1.17 l.53 0.93 2.22 

930 3 pl 0.98 0.94 3.87 1.38 1.63 0.70 3.42 

PP 1.00 0.92 3.57 l.19 1.52 0.89 2.05 

6 pl 1.60 2 .12 5.20 1.85 1.66 O. 67 3.47 

PP 1.49 l.15 3.65 1.21 l.49 0.86 2.22 

1.5pl 1.36 1.57 4.88 1.81 1.59 0.64 3.41 

PP 1.49 2.19 5.34 1.81 l.54 0.96 2.04 

940 3 pl 1. 54 2.07 6.04 2.28 1.68 0.61 3.62 

PP 2.30 3.34 5.89 2.01 1.51 0.87 2.17 

6 pl 2.58 5.75 10.8 4.37 1.78 0.48 4.96 

PP 2.06 2.14 4.63 1.58 1.50 0.95 2.21 

Tabela 4.9b) Parâmetros morfolõgicos da série D1Y2F, sistema 

Y-Ba-cu-o. pl - plano paralelo pp - plano perpendicular 

T t f ol/lo S/So €e €. Teor 
c•c) (h) (%) Oxigê 

nio 

l.5 95.2 0.455 1.263 -0.482 -0.125 6.678 
' 

920 3 95.5 0.505 l.383 -0.577 -0.126 6.617 

6 96 0.544 1.441 -0.646 -0.140 6.551 

1.5 96.2 0.510 1.393 -0.587 -0.127 6.599 

930 3 96.4 0.525 1.440 -0.619 -0.126 6.540 

6 96.5 0.569 1.527 -0.702 -0.139 6.525 

1.5 94.6 0.570 1.579 -0.714 ~0.120 6.506 

940 3 95.7 0.588 1.637 -0.756 -0.132 6.366 . 
6 94.9 0.676 2.080 -0.928 -0.129 6.331 

Tabela 4.9a) Densidade relativa, parametros de deformação e 

teor de oxigénio da série D1Y2F, sistema Y-Ba-cu-o. 
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T t Temperatura Critica X1sK 
( ºC) (h) (K) *1000 

Resisti Susceptibilidade 
(uem/g) 

vidade 
Tel Tel Tez 

1.5 90 -0.20 

920 3 91. O 90 -1.25 

6 91.7 90 -4.05 

1. 5 78 -0.90 

930 3 91. 8 88 -1. 20 

6 80 -2.70 

1. 5 as.o 88 -2.00 

940 3 89.0 88 -1.70 

6 91 40 -4.90 

Tabela 4.9c) Temperatura de transição de supercondução 

determinado a partir das medidas eléctricas e magnéticas e 

susceptibilidade magnética aos 15K da série D1Y2F, sistema Y

Ba-cu-O. 

T t d ôl/lo S/So €e €d Te 
( ºC) (min) (g/cm3

) (K) 

30 5.54 0.574 1. 55 -1.048 -0.391 84 

870 60 5.56 0.569 1.57 -1.066 -0.394 86 

90 5.57 0.582 1.63 -1.116 -0.387 87 

880 30 5.53 0.584 1.64 -1.288 -0.544 108 

Tabela 4 .10 Densidade, parâmetros de deformação e temperatura 

de transição de supercondução da série G3Bi3F, sistema Bi.~ 

ca-cu-o. 
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Densidade Relativa, f (%) 
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Fig. 4. 31 Variação da densidade relativa com o tempo para 

várias temperaturas de sinterização da série D1Y2F. 
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Fig.4.32 Variação da densidade com o tempo de forjagem da 

série G3Bi3F. 
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deformação por fluência superior ãs do sistema Y-Ba-cu-O. 

A deformação por cavitação, fig. 4. 33d) e 4. 34b) que mede 

a densificação do material, aparece perturbada pela 

fissuração da periferia das amostras, não sendo observado o 

máximo de densificação detectado por medida directa da 

densidade aos 930°C no sistema Y-Ba-cu-o, fig.4.6. No 

entanto, a anomalia verificada na densidade aos 940°C-6 horas 

é ainda observada na deformação por cavitação da fig.4.33d). 

Os valores de densidade calculados a partir dos valores da 

densidade inicial e da deformação por cavitação são 

marginalmente inferiores aos medidos pela balança de 

mercQrio. Assim, a densidade máxima, obtida pela amostra 

sinterizada a 930ºC durante 6 horas, e que é 96.5%, tabela 

4.9a), corresponde a 94.0% de densificação quando calculada 

a partir da deformação por cavitação. A origem da diferença 

é atribuida ao erro experimental na determinação das 

densidades iniciais e nas dimensões lineares das amostras 

forjadas, que apresentam desvios finais da forma cilíndrica. 

A aplicação de uma pressão permitiu obter um grau de 

orientação elevado, como é observado nas fotomicrografias da 

fig.4.35 e 4.36. As fotomicrografias da fig.4.36 do sistema 

Bi-sr-ca-cu-o obtidas a partir de uma superfície de fractura 

da amostra forjada a 880ºC durante 30 minutos, mostram o 

elevado alinhamento dos grãos com o maior eixo na direcção 

perpendicular à direcção de prensagem. o desenvolvimento 

morfol6gico dos grãos das amostras de YBa2Cu3O7_x (dimensão 

máxima Dmax, fig.4.37a), área A, fig.4.37b), perímetro P, 

fig.4.37c) e comprimento intersectado médio L:J, fig.4.38,) é 

maior no plano paralelo ã direcção de prensagem do que no 

plano perpendicular. A fig.4.39 mostra que o grau de 

orientação no plano perpendicular {pp) à direcção de 

prensagem é pr6ximo de um, o que corresponde a uma orientação 

aleatória dos grãos neste plano. Já no plano paralelo (pl) ã 

direcção de prensagem, o grau de orientação cresce com a 

temperatura e o tempo de forja. Neste plano, os grãos têm o 
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Fig. 4. 33 Evolução dos parâmetros de deformação da série 

D1Y2F: a) retracção axial, b) razão de áreas, c) deformação 

por fluência e d) deformação por cavitação. 
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Fig. 4. 34 Evolução dos parâmetros de deformação da série 

G3Bi3F: a) retracção axial e razão de áreas b) deformação por 
fluência e por cavitação. 
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A) B) 

C) D) 

E) F) 

Fig.4.35 Fotomicrografias da série D2Y2F forjadas durante 3 

horas a: A) 920ºC pp, B) 920ºC pl, C) 930°C pp, D) 930ºC pl, 

E) 940°C pp, F) 950°C pl. pp - plano perpendicular pl - plano 

paralelo à direcção de prensagem. 
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Fig.4.36 Fotomicrografias da série G3Bi3F forjadas a 880ºC 

durante 30 minutos. 
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seu eixo de crescimento preferencial, eixo ab, perpendicular 

à direcção de aplicação da carga. Dai resulta também uma 

maior razão de aspecto das amostras DlY2F, fig.4.40, no plano 

paralelo à direcção de prensagem. Por efeito da forma 

lenticular da porosidade, a contiguidade de grão é elevada no 

plano paralelo, sendo significativamente menor no plano 

perpendicular. Este efeito é amplificado quando ao formar-se 

o liquido (T:::::940º) este ocupar na microestrutura espaços 

(pontos triplos e outros) deformados de forma semelhante aos 

poros. Estas observações são demonstrativas da anisotropia 

elevada destas amostras [22,32]. Este aspecto é corroborado 

pelo factor de forma, FF, fig.4.41, apresentando este 

parâmetro na série DlY2F, tal como na série E2Y2P, uma maior 

discriminação das alterações de forma do que a razão de 

aspecto, RA, devido a integrar os efeitos de orientação. Já 

no plano perpendicular à direcção de prensagem, as amostras 

apresentam valores de FF proximos da unidade, 

independentemente do tempo e temperatura, fig.4.41. 

Dado o elevado grau de orientação e densidade, figuras 

4. 39 e 4. 31 o equilibrio do oxigénio é dificultado no 

recozimento. Mesmo após um tratamento de recozimento 

prolongado de 36 horas a 450°C, o teor de oxigénio permanece 

baixo, fig.4.42. o teor de oxigénio nestas condições diminui 

com o aumento da temperatura e do tempo de sinterização. Nas 

séries E2Y2P e Cl Y3 o teor de oxigénio está compreendido 

entre 6.735-6.951 e 6.514-6.998, respectivamente, enquanto 

nas amostras forjadas os teores de oxigénio encontram-se no 

intervalo 6.331-6.678. 

As medidas eléctricas e magnéticas da série D1Y2F foram 

efectuadas com a corrente e o campo nas direcções paralela e 

perpendicular à direcção de forjagem, as quais correspondem 

a direcções preferenciais dos grãos com o plano ab 

perpendicular e paralelo a esta direcção, respectivamente. Na 

série G3Bi3F as medidas de transporte apenas foram efectuadas 
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Fig.4.37 Evolução dos parâmetros morfológicos da série D1Y2F 

para várias temperaturas de sinterização. pp plano 

perpendicular, pl plano paralelo à direcção de prensagem. a) 

dimensão máxima, b) área e) perimetro. 
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Fig.4.38 Evolução do comprimento intersectado médio com o 

tempo de sinterização da série D1Y2F. pp plano perpendicular, 

pl plano paralelo à direcção de prensagem. 
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Fig. 4. 39 Evolução do grau de orientação com o tempo de 

sinterização da série DlY2F. pp plano perpendicular, pl plano 

paralelo à direcção de prensagem. 
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Fig.4.40 Evolução da razão de aspecto com o tempo de 

sinterização da série D1Y2F. pp plano perpendicular, pl plano 

paralelo à direcção de prensagem. 
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Fig.4.41 Evolução do factor de forma com o tempo de 

sinterização da série D1Y2F. pp plano perpendicular, pl plano 

paralelo à direcção de prensagem. 
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Fig.4.42 Evolução do teor de oxigénio com o tempo de 

sinterização da série D1Y2F. 
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com a corrente e o campo na direcção perpendicular à direcção 

de forjagem. A não realização das medidas na direcção 

paralela deve-se à baixa resistência apresentada por estas 

amostras, a qual está próxima dos limites de sensibilidade do 

aparelho de medida, não sendo portanto possivel saber se as 

diferenças detectadas eram devidas à anisotropia das amostras 

ou à disposição dos eléctrodos, fig.3.9. 

Na série D1Y2F não se detectou qualquer anisotropia das 

amostras nas medidas de susceptibilidade magnética, X, com o 

campo aplicado paralelo e perpendicularmente ã direcção de 

forjagem. A ausência de anisotropia nas medidas de X está 

relacionada com o facto de se tratar de uma medida volúmica 

em que se mede a expulsão das linhas de fluxo. A 

susceptibilidade magnética assim medida não será 

necessáriamente sensivel ao fenómeno da anisotropia, 

requerendo-se aparelhos mais sensiveis para detectar pequenas 

diferenças destas propriedades nas duas direcções. Também o 

f actor correcti vo do campo desmagnetizante é diferente quando 

a amostra com a geometria de paralelipipedo está paralela ou 

perpendicular ao campo. Este facto poderá interferir com a 

precisão da medida de X e anular diferenças de X devidas à 

anisotropia. 

Os resultados da susceptiblidade magnética, fig. 4. 4 3 

permitiram verificar que após forjagem se mantém a 

dependência das propriedades de transporte em relação ao teor 

de oxigénio. Assim, as amostras que têm um teor de oxigénio 

superior a 6.5 átomos por célula unitária apresentam apenas 

uma transição de supercondução, a dos 90K, enquanto que, as 

amostras cujo teor de oxigénio é inferior a 6.5 apresentam as 

transições caracteristicas das fases dos 60K e dos 90K, 

fig.4.43c). 

As amostras forjadas aos 920ºC, fig.4.43a), apresentam 

uma melhoria da susceptibilidade magnética com o aumento do 

tempo de aplicação de carga. A amostra forjada durante 6 

horas é a que apresenta maior sinal diamagnético. No entanto, 

esta amostra apresenta uma transição de supercondução 
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bastante larga, o que é concordante com o baixo teor de 

oxigénio que ela apresenta (6.551 átomos por célula 

unitária) . Das amostras forjadas aos 930°C, fig. 4. 43b) , 

aquela que apresenta melhores resultados, maior sinal 

diamagnético, é a forjada durante 3 horas. Esta amostra tem 

um teor de oxigénio maior que amostra forjada durante 6 horas 

e um menor teor de fase líquida. Em relação às amostras 

forjadas a 940ºC, fig.4.43c), a que apresenta melhores 

resultados é a de 6 horas, apesar de possuir 2 transições de 

supercondução. A zona mais exterior da amostra tem uma 

equilibração mais fácil com o oxigénio, o que lhe permitirá 

adquirir estrutura ortorrômbica. No entanto, o mesmo parece 

não acontecer com o interior da amostra. As melhores 

propriedades da amostra sinterizada 6 horas podem derivar 

também com a maior orientação que esta apresenta, fig.4.39, 

a qual é perfeitamente visível na fotomicrografia da 

fig.4.35. 

Os resultados das medidas da resistência eléctrica, 

fig.4.44, confirmam que existe anisotropia nas propriedades 

de transporte do material. Assim, verifica-se que todas as 

amostras apresentam maior resistência quando a corrente é 

aplicada na direcção radial, isto é, paralelamente à direcção 

de crescimento preferencial dos grãos, ou seja, a direcção 

ab. Observa-se também que, nesta direcção nenhuma amostra 

apresenta indícios de transição para o estado supercondutor 

até à temperatura de ebulição do azoto. A grande maioria 

destas amostras apresenta mesmo um comportamento semicondutor 

nesta direcção durante todo o arrefecimento da amostra. Os 

melhores resultados são obtidos com a corrente na direcção de 

prensagem, perpendicular ao plano ab. Há amostras que nesta 

direcção transitam completamente, é o caso das amostras 

sinterizadas a 920ºC durante 6 horas e 930°C durante 3 horas. 

Existem outras que iniciam a sua transição, mas não atingem 

a resistência nula até aos 77K, é o caso das amostras 

sinterizadas a 940ºC durante 1.5 e 3 horas. 
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Fig.4.43 Evolução da susceptibilidade magnética com a 

temperatura para vários tempos e temperaturas de sinterização 

da série D1Y2F. 
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Fig.4.44 Evolução da resistência eléctrica com a temperatura 

para vários tempos e temperaturas de sinterização da série 

D1Y2F. pp=plano perpendicular (corrente paralela a ab}, 

pl=plano paralelo à direcção de prensagem (corrente 

perpendicular a ab). 
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A comparação dos resultados da susceptibilidade 

magnética com os da resistência eléctrica, permitem verificar 

algum paralelismo entre as medidas. Assim, observa-se que as 

amostras que apresentam menor resistência acima de Te são as 

que têm maior sinal diamagnético. 

Os resultados das medidas eléctricas e magnéticas das 

amostras de Bi-sr-ca-cu-o forjadas, fig.4.45 e 4.46 permitem 

verificar uma forte dependência das suas propriedades em 

relação à temperatura de sinterização/forjagem. Assim, nas 

medidas da resistividade das amostras forjadas a 870°C 

observa-se apenas uma transição, por volta dos 85K, o que 

significa que as amostras não apresentam a fase dos ll0K, mas 

apenas a dos 80K. Por outro lado, a amostra sinterizada a 

880°C apresenta a fase dos ll0K juntamente com a dos S0K, o 

que é atríbuido à temperatura de sinterização mais elevada. 

A presença destas duas fases é visível no difratograma de Rx 

da fig.4.47 e nas fotomicrografias da fig.4.48. A fase mais 

clara é a dominante e corresponde à fase dos 80K, enquanto a 

fase dos ll0K é a fase mais escura. 
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Fig.4.45 Evolução da resistência eléctrica com a temperatura 

para várias condições de forjagem da série G3Bi3F. 
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Fig.4.48 Fotomicrografias da série G3Bi3F forjadas a 880ºC 

durante 30 minutos. 
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V. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

1. MECANISMOS DE EVOLUÇÃO KICROESTRUTURAL E CINÉTICA DE 

DENSIFICAÇÃO 

Um estudo microestrutural em função do tempo e 

temperatura de sinterização permitiu identificar a origem dos 

problemas que ocorreram com a série A1Y2. Nas amostras 

sinterizadas abaixo dos 930ºC não é observada nenhuma fase 

liquida entre os grãos cristalinos, a densificação e o 

crescimento de grão ocorrem por sinterização no estado 

s6lido. Por outro lado, as amostras sinterizadas aos 940ºC 

mostraram uma sinterização diferencial do centro da amostra 

em relação à região da periferia, a qual resulta em danos 

microestruturais. Este comportamento anómalo aos 940ºC 

resulta da mudança de cinética de densificação a partir de 

sinterização no estado sólido para sinterização em fase 

liquida. No entanto, devido à presença de segundas fases 

(BaCO3, BaCuO2 e cuo), não reagidas, a mudança da cinética de 

sinterização não é uniforme no volume das amostras, fig.4.3. 

Quando a diferença de temperatura em relação à temperatura de 

transição de mecanismo, 940ºC, é suficientemente grande, os 

efeitos locais da composição quimica são superados, pelo que 

a sinterização em ambas as regiões, exterior e interior, são 

então controladas essencialmente pela fase liquida. 

O aumento da temperatura de calcinação, série B1Y2, 

permitiu eliminar a anomalia ocorrida aos 940ºC na série A1Y2 

e obter amostras significativamente mais densas. A transição 

da cinética de sinterização ocorre aos 930ºC, TsL = 930ºC, 

tabela 5.1 (TsL é a temperatura de transição de sinterização 

do estado sólido para sinterização em fase liquida). Para 

temperaturas inferiores a 920°C a sinterização ocorre no 

estado sólido enquanto que para temperaturas superiores, a 

presença de fase liquida conduz a um aumento da velocidade 

inicial da densificação, fig.4.6 (28,108,118,154]. No 
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entanto, para temperaturas elevadas, superiores a 930ºC, o 

oxigénio resultante da fusão incongruente aumenta a pressão 

interna dos poros fechados durante o estágio final da 

densificação, conduzindo deste modo a uma diminuição da força 

motriz para a densificação neste estágio [110,159,200]. 

Em todo o intervalo de temperatura estudado, 910-970ºC, 

observou-se uma correlação entre o tamanho de grão G*, e a 

densidade f, fig.5.1. 

As microestruturas da série de amostras em que se 

optimiza a homogeneização, ClYJ, mostram que só aos 950°C é 

que se formou fase liquida, fig.4.12. A análise ao 

microscópio electrõnico de varrimento não revelou a presença 

de qualquer fase liquida a temperaturas inferiores. Aos 950 ºC 

a fase liquida aparece com características não molhantes a 

tempos curtos, e à medida que o tempo aumenta, esta adquire 

propriedades molhantes, com dispersão nas fronteiras de grão. 

À medida que a temperatura aumenta, a densidade a tempo 

fixo, também aumenta, sobretudo até aos 930°C, fig.4.8. A 

partir dos 930ºC a densidade práticamente mantém-se 

constante. No entanto, é a partir daquela temperatura que o 

desenvolvimento do grão, fig.4.10, se torna bastante 

acentuado. 

Nas amostras de maior pureza, E2Y2P, a transição da 

cinética de sinterização a 935ºC é bastante evidente, 

fig.4.6. Observa-se no entanto, um deslocamento desta 

transição para temperaturas ligeiramente superiores, à que se 

observa na série B1Y2, o que se atribui à diminuição do teor 

de impurezas e consequente eliminação ou deslocação para 

temperaturas ligeiramente superiores, de alguns eutéticos de 

baixo ponto de fusão (reacção 3 tabela 1.3). 

O mecanismo de crescimento de grão do sistema Y-Ba-Cu-o 

foi determinado na série C1Y3, fig.5.2. A relação obtida é do 

tipo G a t 114 , o que significa que o crescimento de grão será 
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Série TsL Razão de Contigui Teor de Denidade 

Aspecto, dade de Oxigénio Corrente 

RA grao, Ccxc:x Critica, 

Jc 

B1Y2 930 Transição Transição M1nimo 

(máximo) (máximo) 

ClY3 930-950 Monótona Máximo Máximo Máximo 

(crescente) 

D1Y2F 930 Monótona Monótona 

(crescente) (crescente) 

E2Y2P 935 Máximo Máximo Minimo Minimo 

Tabela 5.1 Natureza da transição da sinterização de estado 

sólido para sinterização em presença de fase liquida, nas 

séries estudadas do sistema Y-Ba-cu-o. 

Densidade Relativa, ( (%) Tamanho de Grão, G• (LJm) 
100 ,-----------------------~ 8 

95 

90 

85 

81Y2 

-
7 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

00._ _ ___. __ __._ __ _._ __ __._ __ __._ __ ~ __ .,__ _ __,o 
900 910 920 930 940 950 960 970 980 

Temperatura de Sinterização, T ( C) 

Fig.5.1 Relação entre densidade relativa e tamanho de 

grão, em função da temperatura de sinterização da série 

B1Y2. 
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controlado por difusão em superf1cie no caso dos poros móveis 

acompanharem as fronteiras de grão ou por um mecanismo de 

engrossamento de Ostwald dos poros fixos dependente da 

difusão na fronteira de grão (201]. os desvios dos pontos 

correspondentes à sinterização durante 24 horas a 910 e 930°C 

das rectas médias, resulta de problemas de amostragem, uma 

vez que o interior e a periferia da amostra apresentam um 

desenvolvimento morfológico diferente. 

Numerosos modelos têm sido propostos ligando a 

densificação e o crescimento de grão durante a sinterização 

(202-205]. Modelos como o proposto por Kuczynski (206,207] 

permitem fazer o tratamento das variáveis estat1sticas da 

microestrutura. o seu modelo pressupõe que o sistema é 

constituido por grãos de forma poliédrica e poros 

cilíndricos, sendo o raio do poro a variável estatística com 

largura de distribuição finita. Tamanho de grão, G e 

porosidade, P, encontram-se relacionados segundo Kuczynski 

por uma equação do tipo: 

( 5. 1) 

em que G0 e P 
O 

são o tamanho de grão e a porosidade iniciais 

e a é definido como a razão de sinterabilidade. A razão de 

sinterabilidade é dada em cada ponto pela razão das 

componentes ortogonais da velocidade total de crescimento do 

raio médio dos poros, i. e., pela razão entre a taxa de 

densificação e de coalescência. A sua projecção no plano (G, 

P) fixa o balanço entre densificação (P) e o crescimento de 

grão (G) (201,206]. 

A relação (5.1) evidencia um crescimento rápido do grão 

quando a porosidade tende para zero. Esse crescimento rápido 

do grão é tornado poss1vel pelo facto dos poros serem cada 

vez mais pequenos, pelo que oferecerão um menor efeito de 

travagem. o crescimento acentuado de G para valores baixos de 

porosidade implica porém uma redução progressiva das 

velocidades de densificação (201]. 
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sinterização da série ClY3. Declive das linhas rectas 1/4. 
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A razão de sinterabilidade, a, não é necessáriamente 

constante, sendo uma função da variância relativa das 

distribuições de tamanho de grão e do raio do poro (201]. 

Pode depender ainda da temperatura e da conjugação de 

mecanismos de densificação e crescimento de grão apresentado 

pelo material. 

As variáveis Í e G foram medidas ao longo do tempo de 

sinterização na série C1Y3, sendo poss1vel testar a validade 

da equação (5.1) neste sistema. Os resultados estão 

representados na fig.5.3, na forma de logaritmo do tamanho de . . 

grão versus logaritmo da porosidade. o tamanho de grão 

inicial, Go=lµm, foi determinado pela intersecção comum das 

rectas médias, fig.5.3, com o eixo da porosidade, no ponto 

correspondente à porosidade inicial do sistema, Po=0.40. A 

relação observada é linear dentro dos limites de erro 

experimental. Mostra-se ser válida a hipótese de que o 

balanço de sinterabilidade é definido para cada tamperatura 

pelas condições iniciais de tamanho de grão e porosidade do 

compacto e por um valor constante de a a cada temperatura. 

Observa-se que neste sistema a taxa relativa de densificação, 

à qual corresponde o maior valor de a (1.073) é menor aos 

950°C do que aos 930°C. 

O estudo do balanço entre densificação e crescimento de 

grão do sistema Y-Ba-cu-o, revelou uma evolução semelhante em 

todas as outras séries estudadas. No estudo feito a tempo 

constante de 3 horas, a aplicação da equação (5.1} a cada 

ponto isoladamente é conjugado com a hipótese anterior de que 

o balanço de sinterabilidade é fixo pelas condições iniciais 

Go e Podo compacto. Assim, as figuras 5.4a, b e c}, permitem 

observar um aumento da cinética de densif icação até aos 

930ºC, atingindo-se a esta temperatura nas três séries o 

máximo de densificação com o menor tamanho relativo de grão. 

Na figura 5.4c} representa-se no espaço natural, G versus Í, 
as relações já utilizadas na fig. 5. 3 para investigar a 

aplicabilidade da equação ( 5. l} . Para temperaturas superiores 

a 930°C observa-se um decréscimo da sinterabilidade, tanto 
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mais acentuado quanto mais elevada a temperatura. O que 

resulta de um crescimento mais acentuado do grão, conjugado 

com a diminuição da pressão efectiva de sinterização e 

consequentemente uma redução das taxas de densificação 

(201,208]. 

A representação gráfica da razão de sinterabilidade em 

função da temperatura para as várias séries estudadas, 

fig.5.5, permite pôr em evidência a maior taxa de 

densificação, menor a, aos 930°C. Estes gráficos permitem 

ainda observar que, das séries estudadas, aquela que 

apresenta maior taxa de densificação relativa é a série 

E2Y2P, em que se partiu de reagentes mais puros. A baixa 

viscosidade da fase liquida, resultante da reacção peritética 

3 da tabela 1.3, permite um rápido enchimento dos poros e 

capilares de acesso difícil, o que facilita o rearranjo das 

partículas sólidas, conduzindo deste modo a um aumento da 

densidade [108,154,209]. No entanto, a presença de fase 

liquida também favorece o crescimento de grão, através de um 

mecanismo de solução precipitação [157,162] . Deste modo, 

temperaturas elevadas e quantidades de fase liquida também 

elevadas provocam diminuição da taxa de densificação. Pelo 

que, sendo a série E2Y2P (reagentes de maior pureza) a que 

apresenta menor quantidade de fase liquida, é a que apresenta 

maior taxa de densificação para os mesmos valores de 

temperatura. 

Os valores .de a da fig.5.5 mostram que a é função da 

temperatura, traduzindo assim, um balanço entre densificação 

e crescimento de grão, sendo ambos os processos activados 

termicamente. A energia de activação de a é a diferença entre 

as energias de activação da velocidade de sinterização e do 

crescimento de grão. A energia de activação de a foi 

calculada para a série E2Y2P abaixo e acima do ponto de 

transição, TsL• Abaixo de TsL a energia de activação da 

densificação majora a do crescimento de grão em 190KJ/mol. 

Esta diferença de energias é concordante com a hipótese feita 

de que a baixas temperaturas no YBa2Cu30 7_x é importante o 
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mecanismo de difusão em superf 1cie [ 153 J, que explica a 

f armação de c6los sem retracção dos compactos. Como a é 

constante a cada temperatura, fig.5.3, este mecanismo poderá 

estar conjugado com a densificação controlada por difusão de 

fronteira de grão, tendo ambos os mecanismos a mesma 

dependência nos factores de escala. Acima de TsL a energia de 

activação do crescimento de grão majora a de densificação em 

260KJ/mol. Este resultado traduz uma alteração importante no 

mecanismo de crescimento de grão e na redução da velocidade 

de densificação por efeito dos gases oclusos nos poros 

fechados. 

A evolução microestrutural em função da temperatura não 

é a mesma para todo o volume de amostra. Quando a fase 

liquida se forma, ela aparece mais n1tida no interior da 

amostra, enquanto na zona periférica o liquido não é tão 

visível, possivelmente por se encontrar mais disperso. Por 

outro lado, esta zona exterior é mais porosa que o interior 

e possui um tamanho de grão mais desenvolvido (81). Esta 

diferença de tamanho de grão entre o bordo e o interior só é 

observável às temperaturas em que há formação progressiva e 

diferenciada de fase liquida. 

A diferença microestrutural observada entre o bordo e a 

interior das amostras poderá estar relacionada com problemas 

de equilibração com o oxigénio à temperatura de sinterização. 

Assim, observa-se um grão maior na periferia, o que significa 

que esta zona da amostra está num estado mais avançado da 

sinterização. Esta diferença poderá resultar do facto da 

periferia ter uma equilibração mais fácil com o oxigénio 

atmosférico, enquanto no interior o oxigénio resultante da 

decomposição do YBa2Cu30 7_x é bloqueado e impedido de sair, 

devendo existir ao longo da amostra um gradiente de oxigénio. 

Sendo a densif icação do YBa2Cu30 7_x em atmosfera de oxigénio 

mais lenta do que em ar ( 152], gera-se um gradiente de 

oxigénio que provoca uma evolução microestrutural diferencial 

no volume da amostra, com efeito nas propriedades de 
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transporte destes materiais. 

Uma característica comum das microestruturas do YBa2CU3O1-x 

sinterizado a temperaturas elevadas é a presença de poros 

retidos dentro dos grãos, fig.5.6, corroborando a existência 

de um crescimento de grão rápido, com separação poro

fronteira de grão (146,152,154,210]. A morfologia dos poros 

mostra que estes são móveis e que sofreram coalescência, caso 

dos poros que se mantêm nas junções triplas ou nas fronteiras 

de grão. A temperaturas baixas, T<Tsu a velocidade de 

crescimento do grão é reduzida, as forças de ancoragem serão 

suficientes, pelo que não se observa o efeito de separação 

poro fronteira de grão. A porosidade no interior do grão é 

virtualmente impossível de eliminar resultando em densidades 

finais inferiores à densidade teórica (146]. Com o primeiro 

aparecimento da fase líquida, T>TsL, é observada uma mudança 

da morfologia do grão, fig.4.7,4.12 e 4.21. Verifica-se um 

aumento significativo da razão de aspecto durante a 

sinterização no estado sólido, fig.4.9b,4.10b e 4.22b). o 
crescimento das partículas controlado por difusão favorece 

valores elevados da razão de aspecto (162,211]. A anisotropia 

das fronteiras de grão e a segregação diferencial de 

impurezas nas fronteiras de grão tornam anisotrópicas aquelas 

difusividades. O volume varrido pelos topos dos cristais 

durante o crescimento anisótropo é muito superior ao varrido 

pelas faces laterais. Observa-se que uma fracção elevada dos 

poros ocupa preferencialmente os topos dos grãos, fig.4.7. 

Por interacção com os poros existentes, a porosidade é 

importante no bloqueamento do crescimento dos topos do 

cristal, pelo que a dimensão maior das partlculas é mais 

dependente em relação à porosidade residual que a sua 

espessura, fig.4.6 e 4.9a). 

Com líquidos de baixa viscosidade, para T>TsL, as 

difusividades dos átomos no liquido são aumentadas, (154]. O 

crescimento de grão pode comutar para controle pela 
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A) 

B) 

Fig.5.6 Fotomicrografias da série C1Y3 sinterizadas a: A) 

930°C 3h B) 950ºC 1.5h. 
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velocidade de reacção solução/precipitação [157,162]. Deste 

modo, tanto a densificação como a morfologia de grão suportam 

uma transição da cinética de sinterização de estado sólido 

para fase liquida a 925-930ºC [154,196,212,213]. As 

caracteristicas destas transições foram resumidas na tabela 

5.1. 

A análise elementar EDS, acoplada ao microscópio 

electrónico de varrimento, permitiu verificar que a fase 

liquida é rica em cobre e bário, tendo no entanto ytrio mas 

em quantidade inferior à da composição estequiométrica, 

"123". o facto do liquido ser rico em bário e cobre é 

concordante com as investigações feitas por vários autores, 

[110,117,121], que comprovam ser a fase "123" decomposta na 

fase 11 211 11 , rica em ytrio e numa fase liquida rica em bário 

e cobre, reacção 7 na tabela 1.3. 

A evolução da contíguidade de grão em função da 

densificação, fig.5.7, mostra, em todas as séries estudadas, 

dois regimes: a baixa temperatura, T<Tsu a um aumento da 

densidade corresponde um aumento da contiguidade como 

consequência da redução da porosidade; a temperaturas 

elevadas, T>Tsu há formação de fase liquida, a qual se 

espalha progressivamente nas fronteiras de grão diminuindo 

assim o contacto entre grãos. A temperaturas elevadas 

existem, então, dois factores opostos a contribuir para a 

contiguidade de grão: a densidade, que eleva esta função, e 

a presença de líquido que a reduz. A relação entre 

contiguidade e densidade é essencialmente linear, quer por 

efeito da variação da temperatura (a tempo constante), linhas 

a tracejado, quer por efeito do tempo, linhas a traço 

continuo. Os declives de um e de outro tipo de linha são 

contudo diferentes. 

A fig. 5. 7b), mostra a evolução temporal da relação 

contiguidade - densidade da série C1Y3, verificando-se que a 

baixa temperatura existe aumento da contiguidade com o 

aumento da densidade, enquanto que, com o aumento da 
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temperatura esta função roda progressivamente adquirindo 

declive negativo aos 950°C com o aumento do tempo, devido a 

uma dispersão do liquido. o desaparecimento da porosidade e 

o aumento do tamanho de grão induzem um aumento da 

contiguidade do grão, fig.5.8. No entanto, a dispersão da 

fase liquida a partir de pequenas bolsas nas junções de grão, 

onde aparece primeiro, por razões supostas de heterogeneidade 

quimica, o baixo grau de orientação e a maior isotropia da 

forma provocam uma diminuição da contiguidade acima dos 

930°C. Este aspecto é também evidenciado pela rotação da 

linha temporal dos 950°C na série ClYJ, fig.5.8b). 

o grau de deformação nas amostras forjadas aumenta com 

a temperatura e o tempo de aplicação da carga, continuando a 

deformação por fluência para além da densificação. Segundo 

Regnier (169], a deformação deve-se ao escorregamento dos 

grãos uns sobre os outros, aquando da aplicação de uma carga. 

Pelo que, quanto maior o teor de fase liquida mais acelerado 

será o processo de escorregamento dos grãos uns sobre os 

outros. Como os grãos têm forma de placas este movimento 

produz uma estrutura em camadas com os grãos orientados com 

os eixos ab perpendiculares ao eixo de prensagem. No entanto, 

as fotomicrografias obtidas, fig.4.35, mostram que a 

deformação ocorre por acomodação da forma sem descoesão 

interna entre os grãos, o que sugere fortemente um mecanismo 

de difusão, por um mecanismo de Nabarro Herring, Coble ou 

equivalente [180). Segundo os autores, A.W. Von stumberg 

(180), R. Morel e J. Routbourt (referidos por 180), a 

deformação é controlada pela difusão do Ba, devido ao raio 

iónico elevado deste catião. Nas fotomicrografias, fig.4.35, 

é visivel quer a diferença de microestrutura quer o grau de 

orientação num e noutro plano. O aumento do tempo e 

temperatura de aplicação da carga provocam um aumento do 

tamanho de grão. No entanto, é na direcção paralela à carga 

que este efeito é mais notório, por efeito de crescimento 

anisotrópico de grão. A orientação nos diferentes planos, foi 
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caracterizada pelo grau de orientação, Ryx, fig.4.39. No 

plano paralelo ao de prensagem tem-se os grãos alinhados com 

a maior dimensão dos grãos (plano ab) perpendicular à 

direcção de prensagem. Enquanto, na direcção perpendicular à 

de prensagem os grãos estão orientados com o eixo c paralelo 

ao plano de prensagem. Estes resultados estão de acordo com 

os de vários outros autores (168,175,177], que sugerem uma 

forte tendência para o eixo c se alinhar paralelamente ao 

eixo de forjagem. A relação entre o grau de orientação, Ryx, 

e a deformação por fluência, €e, são evidentes a partir do 

gráfico da fig.5.9, em que se verifica uma relação directa 

entre os dois parâmetros. Assim, à medida que a deformação 

por fluência aumenta o grau de orientação também aumenta. 

Verificando-se uma dependência entre orientação induzida e 

deformação de forjagem tanto mais acentuada quanto maior a 

temperatura de sinterização, isto é, a extensão da deformação 

para além da densificação possível a essa temperatura. 
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Fig.5.9 Evolução do grau de orientação em função da 

deformação por fluência para as amostras sinterizadas com 

forjagem. 
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2. TEOR DE OXIGÉNIO 

A dependência do teor de oxigénio em relação à 

temperatura de sinterização, fig.4.15, 4.25 e 4.42, mostra 

comportamentos diferentes para as várias séries estudadas, 

existindo uma forte dependência do teor de oxigénio em 

relação às condições de processamento do p6, o que está de 

acordo com outros autores (67,85]. A energia de activação 

para a difusão do oxigénio depende da estequiometria do 

oxigénio no material. Segundo Clarke [28], quanto maior o 

teor de oxigénio menor será a difusi vidade daquele. No 

entanto, os resultados obtidos por Ikuma [214] sugerem o 

oposto, isto é, a difusividade será tanto maior quanto maior 

o teor de oxigénio na rede, postulando que o coeficiente de 

difusão será afectado pela ordenação das lacunas de oxigénio. 

Enquanto na série C1Y3, são as amostras sinterizadas a 

930°C que possuem maior teor de oxigénio, na série E2Y2P as 

amostras sinterizadas a 935ºC são as que têm menor teor de 

oxigénio. Independentemente da cinética de oxigenação, 

verifica-se que as amostras sinterizadas no estado sólido, 

T<TsL, são as que têm teores de oxigénio mais elevados. Este 

facto poderá estar relacionado com uma menor perda aquando da 

sinterização, uma vez que os ensaios termogravimétricos 

mostram que a perda de peso é tanto mais acentuada quanto 

maior a temperatura de sinterização (95,215]. 

Nas figuras 5.10 é feito o confronto das relações entre 

teor de oxigénio e densidade relativa, verificando-se que a 

série ClYJ, contrariamente ãs outras duas séries, apresenta 

um teor crescente de oxigénio com a densidade, quer para T<TsL 

quer para T>TsL• Por outro lado, na série E2Y2P, o teor de 

oxigénio mostra uma forte dependência em relação ã 

porosidade, diminuindo com o aumento da densidade. Numa e 

outra série observam-se relações lineares entre ambas as 

variáveis. Note-se que, nas séries E2Y2P e também D1Y2F, as 

dependências lineares mantêm-se com elevado grau de 
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paralelismo. Apesar das amostras sinterizadas a temperaturas 

mais elevadas, T>TsL, possuirem menor quantidade de oxigénio, 

este apresenta a mesma dependência da densidade, isto é, 

( dC/ d Í) T;!;;930ºC i:= ( dC/ d Í) T>930ºC • 

Nas amostras forjadas, fig.5.lOc), a elevada densidade, 

fig.4.31 e o forte alinhamento dos grãos, fig.4.39, provocam 

uma diminuição crescente do teor de oxigénio com a 

temperatura e com o tempo de aplicação da carga. A fig.5.11 

mostra uma diminuição acentuada do teor de oxigénio com o 

aumento do grau de orientação, chegando mesmo a atingir 

valores criticas do teor de oxigénio (<6.5) abaixo dos quais 

não é possivel obter propriedades supercondutoras. Se por um 

lado tal pode ser explicado pelo aumento da densidade destas 

amostras, é sobretudo pela disposição em camada dos grãos 

paralelos uns aos outros que estes parecem constituir uma 

barreira à difusão do oxigénio (169). 

A dependência do teor de oxigénio em relação ao tamanho 

de grão, fig.5.12, mostra que de um modo geral o teor de 

oxigénio aumenta com o tamanho de grão, com excepção das 

amostras da série E2Y2P sinterizadas abaixo de TsL• Em termos 

cinéticos de difusão de oxigénio, os resultados obtidos não 

seriam os esperados, isto é, se a temperatura e o tempo de 

tempera fossem insuficientes para se atingir o equilibrio por 

difusão na rede, materiais com grãos de maior tamanho 

deveriam ter menor teor de oxigénio. A dependência observada 

poderá significar que o teor de oxigénio está relacionado não 

tanto com a difusão para o interior do grão mas antes com a 

qualidade de rede que o material adquire aquando da 

recristalização durante a sinterização. 

Dada a verticalidade da linha de dependência do teor de 

oxigénio em relação ao tamanho de grão, das amostras da série 

E2Y2P sinterizadas abaixo de TsL, fig. 5 .12c), o aumento do 

teor de oxigénio, neste caso, não estará correlacionado 

realmente com o tamanho de grão. De facto, na figura em que 

se representa a variação do tamanho de grão com a 

temperatura, fig. 4. 22a) , observa-se que para temperaturas 

186 



Teor de Oxigénio 7,------------~----, 
C1Y3 

8.9 

8.8 
. 

910 º1/, 
8.7 t 

8.8 

8.15 
: 18 
' ' 1 

' 8.4 1 

' . 
a) 

8.3 ~~__.___.___.._....._~~__.___,_....._~_._. 

715 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 

Densidade Relativa, f (%) 

Teor de Oxigénio 1~---....:;.. _________ ___, 

E2Y2P 

8.9 

8.8 

8.7 

8.8 

8.15 

8.4 

', t • 3h 
910 e~--~ T 

........ ~ 

---, ',,+. 930 e 
910 e-~', - t -' ¾- ',, 

T ',-l:-
+', 

936 e --

b) 
8.3 .._ __ .__ __ .__ __ .__ _ __,J'-----' 

75 80 85 90 9S 100 

Densidade Relativa, f (%) 

Teor de oxigénio 
7,-----------------, 

D1Y2F 

6.9 

8.8 

6.7 

8.8 

8.15 

6.4 

' '.1A 
' 1 

e) 
6.3 ._ __ ..._ __ ..._ __ .__ __ .__,_ _ __, 

715 80 815 90 9S 100 

Densidade Relativa, f (%) 

Fig.5.10 Evolução do teor de oxigénio com a densidade 

relativa. a) C1Y3 b) E2Y2P e) D1Y2F. 

187 



Teor de Oxigénio 
7..-----------------------~ 

6.9 

6.8 

6.7 

6.6 

6.5 

6.4 

D1Y2F 

920C~ 
930 e 0 

* 
6.3 '-------'-------'-----'----_L_----L-:::::...._,,--_____, 

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 

Grau de Orientação, (Ryx)"-1 

Fig. 5.11 Evolução do teor de oxigénio com o grau de 

orientação (Ryx) ·1 da série D1Y2F. 

188 



inferiores a TsL a densif icação ocorre práticamente sem haver 

crescimento de grão. No entanto, para temperaturas superiores 

a TsL há um paralelismo na relação entre teor de oxigénio e 

tamanho de grão nas séries ClY3 e E2Y2P, fig.5.12a) e b). 

Apesar das modificações de tempo, temperatura e grau de 

pureza dos percursores, observa-se o mesmo declive. Este é 

ainda aproximadamente o declive observado na fig.5.12a) para 

T<TsL• 

Na fig.5.13 investiga-se se a contiguidade de grão teve 

efeito na oxigenação do material, verificando-se novas 

relações lineares deriváveis das relações já observadas entre 

e, f, G. Mais uma vez, se observa para temperaturas 

superiores a TsL uma concordância entre as séries C1Y3 e 

E2Y2P. Isto é, a um aumento da contiguidade de grão 

corresponde uma diminuição do teor de oxigénio. Para 

temperaturas inferiores a Tsu as linhas isócronas (3 horas) 

das duas séries apresentam declives simétricos, o que 

significa que na serie C1Y3 a formação de uma rede ordenada 

sem defeitos para T<TsL se sobrepõe aos restantes efeitos de 

Jc• 
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3. PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 

As propriedades de transporte mostram uma forte 

dependência das caracteristicas microestruturais, do teor de 

oxigénio e nivel de pureza do material. 

A presença de fase liquida para temperaturas de 

sinterização superiores a TsL, provoca o isolamento parcial 

dos grãos da fase supercondutora. sendo esta fase liquida uma 

fase não supercondutora e sendo o comprimento de coerência 

nestes materiais muito pequeno ( ~~1 a 2nm, c~2 a 4nm (28)), 

o aumento da temperatura de sinterização produz um aumento da 

resistividade para T>Tc e uma diminuição da corrente critica 

(21,122,123], como foi observado na fig.4.17. Também as 

medidas de resistividade da série E2Y2P, fig.4.26, mostram um 

aumento acentuado da resistividade â temperatura ambiente 

para as amostras sinterizadas a T>TsL, confirmando que a fase 

liquida se comporta como isoladora, (28,108). A presença 

dessas fases não supercondutoras conduz a uma diminuição do 

sinal diamagnético a 15K com o aumento da temperatura de 

sinterização, fig.4.27. 

Segundo vários autores ( 28, 35,216] a temperatura de 

transição de supercondução, Te, depende da perfeição da rede 

ortorrômbica do cristal e estrutura electrónica, não 

dependendo directamente da microestrutura. Já, segundo os 

mesmos autores, a microestrutura é de importância primordial 

na determinação de~- No entanto, os presentes resultados 

mostram claramente que a quimica, mais concretamente o teor 

de oxigénio, depende directamente da microestrutura da 

amostra, pelo que esta irá reflectir-se não só nos valores de 

Jc como também na transição para a supercondução, não podendo 

portanto existir uma separação tão drástica destes efeitos. 

A transição para o estado supercondutor está 

directamente ligada com o teor de oxigénio e com o grau de 

contiguidade das amostra, defeitos e maclagens ( 152, 217,218] • 

No entanto, a contiguidade e teor de oxigénio não apresentam 
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a mesma evolução com a temperatura de sinterização, 

fig.4.lOc), 4.22c), 4.15 e 4.25. o grau de contíguidade está 

relacionado com o grau de densificação, com uma reversão 

importante com o aparecimento do líquido. Por outro lado, a 

presença de poros facilita a permeação do oxigénio através da 

amostra. Assim, à medida que a densidade aumenta será de 

esperar um decréscimo de oxigénio das amostras, o que de um 

modo geral se verifica, fig.5.10, com excepção das amostras 

da série ClY3 quando sinterizadas a temperatura inferior a 

TsL• Existem portanto dois factores a contribuir em sentidos 

opostos para as propriedades de transporte. Por um lado, é 

necessário garantir que o contacto entre grãos 

supercondutores seja extenso para que haja percolação, por 

outro lado, é fundamental que o teor de oxigénio seja máximo 

para que o material tenha apenas a fase ortorrômbica de alta 

temperatura, e para que a transição se dê num único estágio, 

quando T~Tc, e seja o mais estreita possível [28,219]. Com 

efeito, das várias séries estudadas a série ClY3 é aquela a 

que corresponde maior teor de oxigénio após tempera e maior 

contiguidade de grão. Nesta série, as amostras sinterizadas 

a 930°C são as que apresentam temperaturas de transição mais 

altas e intervalos de transição mais estreitos, fig.4.18b) e 

4.19b). Na série E2Y2P as amostras que apresentam melhores 

resultados, transições mais nítidas, a temperaturas 

superiores e maior sinal diamagnético, são as de baixa 

temperatura de sinterização (910 e 920ºC). São estas amostras 

que têm o maior teor de oxigénio, fig.4.25, e além disso, o 

grau de contiguidade entre grãos supercondutores, fig. 4. 22c), 

é comparativamente às outras séries bastante elevado. As 

amostras sinterizadas aos 930 e 940ºC sendo as mais densas, 

fig.4.6, a difusão do oxigénio é mais lenta, o que se traduz 

por um baixo teor de oxigénio, fig. 4. 2 5. Dado a elevada 

densidade, as amostas apresentam duas transições como 

consequência do baixo teor de oxigénio que conduz ao 

aparecimento de uma nova fase ortorrõmbica, com Tc=60K [28). 

Esta fase possui uma estrutura ortorrõmbica na qual os átomos 
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e as lacunas de oxigénio nas cadeias Cu-o estão parcialmente 

ordenados [ 85, 97,199] e forma-se com teores de oxigénio 
inferios a 6.7, fig.4.27. Aos 910 e 920ºC apenas se verifica 

a transição dos 90K, pelo facto das amostras possuirem um 

teor de oxigénio elevado, fig.4.25. 

Na série B1Y2 os intervalos de transição largos das 

amostras sinterizadas a baixo de TsL e o valor reduzido de Je 

para a amostra sinterizada a 930ºC poderão estar relacionados 
com difusão lenta do oxigénio através das fronteiras de grão 
da fase "123" ã temperatura de recozimento, já que o grau de 

contiguidade é elevado, fig .4. 9c). Saliente-se que esta série 

de amostras foi tratada térmicamente a 600ºC, e que a esta 

temperatura de tratamento térmico a oxigenação é mais lenta 

que aos 450 ºC (temperatura de recozimento utilizada nas 

restantes séries). Por este facto admite-se que tal tenha 
conduzido a um teor de oxigénio final inferior (85,120]. 

As amostras da série ClYJ sinterizadas a 910ºC mostram 
uma gama larga de temperatura de transição de supercondução, 

fig. 4 .19, enquanto que aos 930ºC todas as amostras apresentam 

aproximadamente o mesmo Te, com excepção da que foi 

sinterizada durante um tempo mais curto, 1.5h. Esta 

observação, se por um lado é explicada pelo valor elevado do 

teor de oxigénio, ela confirma também a importância do tipo 

de ligação existente entre os grãos. Após a terceira 
calcinação o material vai estabelecer novas ligações entre 

pontos da superfície quimicamente não homogéneos. Para que 

haja uma homogeneidade das ligações, portanto dos contactos 

entre grãos, é necessário que a temperatura e o tempo sejam 

suficientes, o que pode não ter acontecido aos 910°C. o valor 

de Te nestes materiais estando correlacionado com o teor de 

oxigénio, depende portanto da microestrutura [85,120]. 

As medidas da densidade de corrente critica apresentam

se como dependentes quer dos parâmetros microestruturais 
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(tamanho de grão, fig.5.14 e contíguidade de grão, fig.5.15) 

quer do teor de oxigénio, fig.5.16. o tamanho de grão afecta 

por um lado a contíguidade e por outro a espessura de filme 

na fronteira de grão por acumulação de material durante o 

crescimento de grão. o crescimento de grão durante a 

sinterização em fase líquida conduz à segregação de impurezas 

e segundas fases nas fronteiras de grão, as quais conduzem a 

uma redução de Jc ( 2 8, 3 5, 217, 2 2 O) • Os resultados obtidos 

permitem verificar que as amostras de ambas as séries C1Y3 e 

E2Y2P sinterizadas a T>TsL que têm maior tamanho de grão têm 

menor corrente crítica. Para temperaturas superiores a TsLt 

a presença de fases de fronteira de grão diminuem o contacto 

entre grãos. O crescimento de grão aumenta a espessura do 

filme em relação ao pequeno comprimento de coerência (28), 

produzindo-se assim um aumento da resistividade, tanto maior 

quanto mais elevada a temperatura de sinterização. Este 

efeito é observado em todas as séries estudadas. Nakarar e 

Chiang (referidos por 213) chegaram a resultados idênticos 

partindo de processamento de p6s e condições de sinterização 

distintas. Se por um lado, um tamanho de grão elevado 

diminui o número de fronteiras de grão, o que, descontado o 

efeito da acumulação de segundas fases deveria ser benéfico 

para Jc, por outro lado, a fracção de área de fronteiras 

coerentes por unidade de volume com grãos grandes é muito 

menor do que quando o grão é pequeno (110,213]. 

Na série E2Y2P, para T<TsL a corrente crítica, fig.4.17, 

diminui acentuadamente com o aumento da temperatura de 

sinterização, apesar da contíguidade de grão aumentar, 

fig. 5. 15. Isto significa que para T<Í'sL a contíguidade de grão 

é menos importante que o teor de oxigénio, uma vez que este 

factor por si s6 justifica a evolução de Jc, fig.5.16. Estes 

factores explicam a transição incompleta nas medidas da 

resistividade da amostra sinterizada a 930°C, fig.4.26. Pela 

mesma razão a amostra sinterizada a 930ºC da série B1Y2 

apresenta também corrente crítica baixa, fig.4.17 e transição 

larga nas medidas de resistividade, fig.4.16. 
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Fig. 5 .14 Variação da densidade de corrente crítica com o 

tamanho de grão. a) C1Y3 b) E2Y2P. 
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A baixa temperatura (T<Tsd o teor de oxigénio tem um 

efeito importante na corrente critica, verificando-se que a 

um aumento de oxigénio corresponde um aumento da corrente 

critica, dJc/dC>O, fig.5.16. Esta correlação directa poderá 

derivar do facto de que, para T<TsL as fronteiras de grão 

estão isentas de segundas fases, pelo que, o que controla a 

corrente serão sobretudo as propriedades intragranulares: 

estrutura e composição da rede. Este aspecto explicará os 

maiores teores de oxigénio e as maiores correntes criticas da 

série ClYJ, uma vez que, tendo o pó desta série sido sujeito 

a três etapas de calcinação/moagem, foi possivel obter um pó 

com qualidade (homogeneidade) de rede superior. o paralelismo 

das três linhas da figura correspondente à série ClYJ, 

fig.5.15b) sugere que o teor de oxigénio determinou a posição 

relativa das linhas. No entanto, a homogeneidade sendo 

elevada às três temperaturas estudadas, é possivel seguir 

nesta série o efeito da contiguidade sobre Jc, que será 

essencialmente o mesmo às três temperaturas estudadas. 

Para temperaturas elevadas, 950 e 960°C, verfica-se 

contrariamente que a um aumento do teor de oxigénio, 

fig.5.16, corresponde em ambas as séries uma diminuição de 

Jc, dJc/dC<O. A estas temperaturas os fenómenos de fronteira 

de grão, nomeadamente a espessura e extensão do filme 

liquido, adquirem maior importância que o teor de oxigénio. 

Isto permite concluir que as baixas densidades de corrente 

critica a temperaturas elevadas (T>Tsd resultam da 

contribuição de dois efeitos: baixo teor de oxigénio e baixa 

contiguidade (elevada espessura de filme liquido nas 

fronteira de grão) , sendo dominante a correlação com o 

segundo factor. 

Nas amostras forjadas as medidas da resistência permitem 

verificar que as propriedades de transporte são igualmente 

sensíveis aos fenómenos de fronteira de grão. Assim, apesar 

destes materiais possuirem o maior comprimento de coerência 

segundo o plano ab, cuja extensão de contactos é agora 
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Dena. Corrente critica, Jc (A/cm"'2) Oens. corrente critica, Jc (A/cm"'2) 
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Fig. 5 .15 Variação da densidade de corrente crítica com a 

contiguidade de grão. a) BlY2 b) ClYJ c) E2Y2P. 
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favorecida pela orientação imposta, os melhores resultados 

foram obtidos com a corrente aplicada na direcção do eixo c. 

Em todas as amostras a resistência é maior quando a corrente 

é aplicada paralelamente à direcção de crescimento 

preferencial dos grãos, ou seja, na direcção ab, fig.4.44. 

Nesta situação, a maior parte das amostras apresenta entre a 

temperatura ambiente e Te um comportamento semicondutor. O 

fluxo de corrente, nas amostras forjadas, é mais fácil 

segundo o eixo c dos grãos, só se observando as transições de 

supercondução quando a corrente é aplicada segundo essa 

direcção. Ao forjar provoca-se uma alteração microestrutural 

das amostras, a qual é acompanhada de uma alteração da 

perfeição da rede do material. o grau de orientação imposto 

resulta de um mecanismo de difusão de material, como já foi 

referido, havendo dissolução de material da "espessura" dos 

grãos (segundo a direcção e) para os topos (direcção ab). Os 

topos dos grãos serão predominantemente zonas de 

reconstituição enquanto que, a espessura dos grãos serão 

zonas de dissolução. Sendo de admitir que, os topos dos grãos 

tenham a perfeição da rede alterada pelo material adicional 

que neles precipita. 

O facto da direcção preferencial de crescimento (ab) ser 

perpendicular à direcção de prensagem faz com que os grãos 

sejam comprimidos segundo a direcção c. Por efeito da pressão 

aplicada é de esperar que a espessura das fronteiras de grão 

seja menor nesta direcção [221,222]. Com efeito, quando há 

formação de líquido nestes materiais, este vai alojar-se 

preferencialmente nas junções de grão. No entanto, por efeito 

da compressão segundo a direcção c o líquido terá tendência 

a acumular-se nos topos dos grãos, constituindo-se assim uma 

barreira maior ao fluxo de corrente de supercondução na 

direcção ab. Deste modo, a corrente será mais elevada na 

direcção c, a qual será controlada essencialmente pelas 

propriedades intergranulares (distribuição diferenciada de 

fases de fronteira de grão). Não é excluida a hipótes~ de que 

na forjagem a homogeneidade de rede cristalina nos topos dos 

199 



Dens. corrente Critica, Jc (A/cm·2) 
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Fig.5.16 Variação da densidade de corrente crítica com o teor 

de oxigénio das amostras. a) C1Y3 b) E2Y2P. 
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grãos, zona de precipitação induzida pela tensão aplicada, 

seja também preturbada pela maior concentração de segundas 

fases, deslocadas para estes pontos por efeito da tensão 

axial aplicada. 
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4. SISTEMA Bi-sr-ca-cu-o 

No sistema Bi-Sr-ca-cu-o observou-se um aumento 

significativo da densidade das amostras sinterizadas com 

f orj agem, fig. 4. 28 e 4 . 3 2. Os resultados das medidas de 

susceptibilidade magnética e resistividade, fig.4.29 e 4.30 

permitiram detectar a presença das fases dos 80K e ll0K. As 

medidas de susceptiblidade magnética detectaram ainda uma 

terceira transição a aproximadamente 50K nas amostras 

sinterizadas a temperatura e tempo mais baixos. Esta 

transição não correspondendo a nenhuma fase conhecida, 

admite-se que esteja relacionda com alguma transição 

estrutural provocada eventualmente por alterações 

estequiométricas de oxigénio de outras fases. De facto, as 

transições ·Tc2 e Tc3 , identificadas como "S0K" e "50K", tabela 

4.8, ocorrem a temperaturas tanto mais elevadas quanto maior 

a temperatura e o tempo de sinterização, fig.4.29 o que 

sugere que a transição Tc3 estâ também relacionada com a fase 

dos 80K, a qual possui um valor de Te muito sensível ao teor 

de oxigénio [106,223). A fig. 5.17 mostra uma relação linear 

entre Tc2 e Tc3 , o que poderâ evidenciar que ambas as 

transições pertencem a uma mesma fase supercondutora, a fase 
11 2212" ou 11 2234" de Te = 80K. 

Os resultados obtidos confirmam o que foi observado por 

outros autores [101,127,130) registando-se um aumento do teor 

da fase dos ll0K, a fase "2223", com o aumento da temperatura 

e tempo de sinterização, sendo todo o processo de formação 

desta fase facilitado pela presença de uma pequena quantidade 

de fase liquida. Esta observação é corroborada pelas medidas 

de susceptibilidade magnética, fig.4.46, e resistência 

eléctrica, fig.4.45, das amostras forjadas. Os tempos 

limitados de ensaio conduziram a propriedades pobres, isto é, 

baixo teor da fase dos ll0K e elevado teor da fase dos 80K. 

Estes resultados confirmam o dom1nio das propriedades de 

transporte eléctrico deste sistema por um acoplamento fraco 
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Temperatura de transição, Tc3 (K) 
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Fig.5.17 Relação entre as temperaturas de transição de 

supercondução Tez e Tc3 da série F3Bi3. 
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entre os grãos (224], o qual poderá vir a ser melhorado por 

optimização do processamento. 
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VI. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHO FUTURO 

o trabalho efectuado permitiu verificar que a 

homogeneidade inicial dos pós, como o resultado do número de 

calcinações e da temperatura destas, influênciam as 

propriedades de transporte. A homogeneidade modifica a 

corrente critica através de factores tais como: o teor de 

oxigénio {equilibrio de fases), a segregação nos planos de 

fronteira de grão e a contiguidade {efeito da porosidade para 

T<TsL e do desenvolvimento da fase liquida para T>Tsd • A série 

de amostras que foi sujeita a um maior número de calcinações 

{ClYJ, 3 calcinações) é assim, a que apresenta maior teor de 

oxigénio e maior densidade de corrente critica. Observou-se 

ainda que, as amostras sinterizadas no estado sólido possuem 

um teor de oxigénio mais elevado. 

As medidas da densidade de corrente crítica permitiram 

constatar a dependência desta em relação â contiguidade de 

grão e teor de oxigénio. Verificando-se que, quanto maior o 

contacto grão-grão e maior o teor de oxigénio maior é a 

corrente critica. Para temperaturas baixas, {T<T8d a 

contiguidade de grão é menos importante que o teor de 

oxigénio, isto porque as fronteiras de grão estão isentas de 

segundas fases, pelo que, o que controla a corrente serão 

sobretudo as propriedades intragranulares: estrutura e 

composição da rede. Para temperaturas altas {T>Tsd, os 

fenómenos de fronteira de grão, nomeadamente a espessura e 

extensão do filme liquido, adquirem maior importância que o 

teor de oxigénio. 

A série ClYJ sinterizada a 930ºC apresenta 

simultaneamente elevado teor de oxigénio e elevado grau de 

contiguidade, pelo que seria de esperar densidades de 

corrente critica eventualmente superiores a l000A/cm2 o que 

não se verificou. A origem desta observação poderá estar nas 

fronteiras de grão, o que impõe um estudo pormenorizado da 
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composição e estrutura de fronteira de grão. Deste modo, uma 

descrição quantitativa dos aspectos microestruturais foi da 

maior importância para se estabelecer correlações e a 

separação dos efeitos de cada factor sobre a densidade de 

corrente critica. 

No sistema Bi-sr-ca-Cu-0 a formação da fase de alta 

temperatura, "2223 11 , requer a presença de tempos de 

sinterização longos e a presença de uma pequena quantidade de 

fase liquida. No entanto, atendendo à sua menor dependência 

da pressão parcial de oxigénio da atmosfera de queima, este 

sistema apresenta-se promissor para um estudo futuro de 

técnicas alternativas de processamento. 

A técnica de sinterização-forjagem mostrou-se eficiente 

na promoção de orientação de grão, observando-se um aumento 

do grau de orientação com a temperatura de sinterização. A 

anisotropia da forma conjugada com a orientação induzida pelo 

processamento, poderá modificar a posição ocupada pelo 

liquido, atenuando os efeitos negativos do liquido, e a sua 

distribuição diferenciada por efeito da pressão aplicada. 

Deste modo, um estudo pormenorizado de outras técnicas de 

orientação de grão, nomeadamente extrusão e fusão de zona com 

laser, fará parte do trabalho futuro. As propriedades 

limitadas de transporte das amostras forjadas em qualquer das 

direcções da amostra deveram-se sobretudo a problemas de 

equilibração com o oxigénio. Deste modo, um estudo futuro da 

forja da série ClY3, para T<TsL seria bastante interessante 

uma vez que nesta série a densidade elevada não bloqueou a 

oxigenação. Assim, se numa ünica experiência se juntar a 

homogeneidade do pó da série ClY3 com o grau de orientação 

conseguido na série D1Y2F, obter-se-ão condições favoráveis 

de processamento para um supercondutor com boas propriedades 

de transporte. 
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