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RESUMO

No presente trabalho apresentamos inicialmente um

panorama geral da situação em que se encontras) os superconduto

res metálicos, suas aplicações e mercado. A seguir relatamos um

breve histórico sobre a supercondutividade a alto Tc inovo& *u

ptncondu.tQKzJ> ctKâmicoi) bem como descrevemos o nível atual de

P l D a nível mundial e nacional, São tecidos também , alguns

comentários sobre insumos e mercados para terras raras. Final

jnente listamos os desafios científicos e tecnológicos a serem

vencidos e propomos algumas sugestões para conduzir um progra-

ma nacional em supercondutividade.
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tipo II.

Até 19SA Mui to povco aconteceu rest :

visentos se reswitt a pesquisas ee isi•-•-,

sento do liquefator contínuo de hclc n:c

ea 1950 no MIT, e do fio fabricado úo :.....

Nb,Sn, desenvolvido por Kunzltr da í - .

pois, iniciaraa-se projetos de cunho ív-::

cações as cais variadas coao: fos3c. \-.,-í> :

tica nuclear, aiagnetohidrodinâaiica. ÍM!;;;

fia, separado Mgnitica, etc...

Ciência e tecnologia vão, as*iat* .

uai lado, as descobertas cientifica} SÃü^

por outro, a tecnologia delas se btat-i . :.

nento e apri»ora«ento. Isso taebê>p c --•

supercondutividade. O próprio Onn»s i?----

Física pelas suas pesquisas cora Etercú..;;

década de SO, Bardeen, Cooper e Schrifer ;

Física pOT tere» fomulado um modelo teõ- ;:c que explicava o

efeito da supercondutividade. Coa a descoberta tror Josephson,

Frênvio Nobel es 1962, do efeito que leva s-"n? nomo, ocorreu uma

redsfir.içâo da metrologia usada en física, iiip'icandc era p£

drôes nais precisos a serem utilizados em fletrôníca.Dessa fojr

ca, foram construídos magnetôiaetro.? de aUís^^ma precisão, ba

seados no efeito Josephson, entpregccios, pr.r exemplo, em prospe£

çâo e biomagnetismo.

Após i960, seguiram-se outras aplicações <2a supercondutivi

c'ade, como a construção de um bolõir.etro e do primeiro iroan

supercondutor que foi utilizado para a sintonia de um Maser. Na

década de 70, surgem a» "Nato Schools" MtlXU 1975 e 1976 t

fofUuQal 19S0), inicialmente dedicada» a aplicações em larga

escala; nas, da fato, o naior volume de contribuições apresentado

: vc <• 05 desenvoi

i .. co® o apareci

;;U- v*>r Collins

. -o interne ta l ico

. u*-:. década de

: .# visando »pli

. r.:,c.,::ncia Mgné

. ^ c n ^ t a de ener

- 'o juntas. Se por

l a prêaios,

seu desenvolvi

no caopo da

Trcnio Nobel de

^ disso, ainda na

o Nobel de



parr exrz.as e s c o l i s revelou-se ser tat pesquisa fundamental, ca

SQUJiDS. ^uptxx.oné*c*i*§ g««it*u» In-Ce^fc/ience 9tv*'ce«} c «A ma

terriaizs.. t í o i a - s e , » partir daí» up»a involução dos programas de

larrga - isc^la «r uaa evolução dos de pequena escala. Na década de

10,, olx^verva-se u» decréscimo geral de atividades, sare ado dra

ma~ic;s=E:ea~e prla desistência da IBM, ea 1985, do fabricai' um

co5«;putrj=»dsx sutpercondutor.

F r i , c n t l o , considerado, coso a última esperar .de aplica

cie j r l ^ : ; s e i supercondutividade, o desenvolvimento de um spa

reli ho :a* —essunância magnética nuclear (RMN) para a produção de

com conseqüente diagnostico das mais* variadas doenças.

de fczrr* a.5c? invasora (c-ctais-ca txpLçKtLtónia.). Tal aparelho

sub35ti.-=ciiria, coa grandes vantagens, os de toaograf ia por raios-X

poii.5 a r-ariLiação eraitida, sendo de radiofreqüência e, portanto,

nãa- icjz izsj i te COBO OS raios-X, não causaria praticamente nenhum

a espectroscopia do corpo humano para efeito de

Convém ressaltar que tais aparelhos de image» por

KMS aetrsKSitaa de campos magnéticos altíssimos impossíveis de

ser-ez z r l i d o s COB técnicas convencionais.

?-?raff sã-uinas fora» o maior sucesso comercial até o pre

senne p c i s sãc uro componente significativo na revolução dos

cás"£icaBs a«dicos não exploraterios. Ua aparelho destes,ap^

3Ci2ŝ e único da América Latir»a, e.-tccntra-se atualmente em

user nc S o s j i t a l Albert Einstein e~ 5lo Paulo. Seu custo capi-

tal, ê <ts a^ircxjjjadamente US5 2 stilh^es e é operado a hélio

-íc ofc-idw do Instituto de Física da USP ou iciportado dir^

.L* úa. Fr-^sça jã na íoraa líquida. 0 custo inicial do gãs

hél_áo 3^tra um equipamento deste tipo é da ordea de US$ 100 nil

c o*? cusxcs p%ra mantê-lo refrigerado a hélio líquido montam
i
; a U£3i s i a i i anuais.

[ A sMiperccadutividade aplicado» do ponto de vista energétj>



Collider" no CERN e o "Superconducting Supercolider11 (SSC) nos

U.S.A. Enquanto o apoio da comunidade científica a estes proje

tos é totalv nota-se vma relativa frieta quanto ao apoio poli

tico devido aos enormes custos envolvidos. 0 SSC tea seu custo

estimado ea US$ 4 bilhões, sendo que um quarto de «te custo-USS

1 bilhão será destinado aos magnetos superconduto»es.O orcamen

to corrente do POB-USA para Física de Alta Energia é de U$$

SOO milhões anuais; aas seriszr. necessários USJ 700 milhões adi

cionais por ano» c por alguns anos, para fazer frente às neces

sidades de construção do SSC, para que dessa forma,se mantives

sen os outros programas de alta e: , andamento.Essas má

quinas utilizaria» cavidades supercondutoras de radiofreqüência

com uma previsão de consumo de folhas de niôbio ultra puro ea

torno de 120 toneladas.

Assim, antes do advento dos supercondutores cerãaicos, as

aplicações energéticas da supercondutividade [gttaçiott/t&ntpoJi

ti c atun&ttnamtnto de tntKQia; £,IB.EApo\tt it p+Âè&Qtitci t ca*

S<U| comp*t&de\rA ÀupzKcor.i'j.tzM.i) jz não apresentavaes usa

perspectiva favorável nos U.S.A., c.-bora no Japão e na Europa

sir.ca continuassem a serens exeninsdss con cuidado,de forrca

o esnsuao do nicbio seria r?.ssz.o restrito as máquinas para ^

ca òe Alta Energia»

Atualmente, o perfil -unáisl és ccr.;u*:í> At niõbiofcora{> u»

todo, apresentr. a seguinte distribui;So:

Acos Micrcligados .751
Aços Inoxidáveis 12t
Superligsr- 1Q\
Outros [ir.Uutivt *upt\coniuto*tt) 31

A demanda «ftual de r.ióbio tem sido en torno de 15 0Q0ior;£

para v»a capacidade de protelo instaloda d» 20 90» tonf

. A construção de maquinas para Física de Alta Energia,

com um consumo projetado para 120 toneladas, representa menos



de It da demanda anual média dos ultimo» S anos. As reservas

mundiais conhecidas» hoje, são em torno de 10 milhões de tone

ladas e es tão local izadas no Brasil lma«U dt *0t í , no Canadá e

no Zaire.

Como as aplicações do nióbio cm grande quantidide como ma »

ter ia l supercondutOT seriam em máquinas de Física de Alta Ener

jia i s t o consumiria, por alguns, anos de 1 a Zl do que e hoje a

produção anual. Desta forma, o advento dos supercondutores ce

râniicos, mesroo após sua viabilidade em aplicações energéticas

tendo sido provada, não causaria um impacto econômico sensível

nos programas bras i l e i ros do niõbio. *

2. Nível Atual de Pesquisa

As "Nato Schools'*, mencionadas anteriormente, apesar de ex

pressarem uma preocupação con as aplicações de supercondutcues

em larga e s c a l a , na realidade resultaram em grandes reuniões de

f í s i c o s que trabalha.» em supeicGivíutores a baixas temperaturas,

enquanto que apenas 3OS dos trabalhe- foram COP supercondulivi

dace aplicada. I s t o , de certa for.-2, parecia r e f l e t i r u» posi.

ciou »s;ento e spec í f i co dat nações avar.çsdas, ben CORO das gran

des empresas su l t inac iona i s , CC-ÍO "erez^s z. seguir.

III» SUrcRCOííDUTIVIDAUE APLICADA - SITUAÇÃO ATUAL t F£KS?ECTI-
VAS DE K£»CAD0

0 que descrtvercEOS * seguir refere-se ao 95>t»gío en

se enrentract 0= vários desenvolvimento* ea supercon-Jutividide

apUçadB, baseado» eu materiais metálicos onde o nióbio ocupa

o papel «ais importar.te. £ evidente qut supercondutividade *»

qualquer KBtvritl coso Betais , oxides ou até tiefao ea compostos

orgânico» cmto proposto por U t t l t tsi 1960, e u» e f e i t o f í s i c o

4* enorme importância tecnológica, besta forca, o que será d rs



rito» apesar de estar baseado em compostos metálicos., poderá

er extrapolado para qualquer material supercondutor que possa

ier viabilizado na forma de fios e cabo: flexíveis, estáveis,

transposto para o setor produtivo na forma de produtos acaba

os.

l. Equipamentos Médicos

A supercondutividade aplicada tem três utilizações impor

tantes em medicina: Imagem Diagnóstico; Estudos Espectroscõpi

cos de Funções Orgânicas e Radioterapia. Essas aplicações repre

sentam, também, as principais utilizações comerciais da su

percondutividade. Entre 1973 e 198$, 5000 CAT Scanners [tomo^Ko.

fia computado Kind* poK haioÂ-X\ foram instalados nos U.S. A. ,

transformando-se no principal equipamento para imagem diagnós

tico. Essas maquinas representaram U*R grande avanço uma vêz que

elininaram a cirurgia exploratória. Entretanto, seus inconve

nientes são as altas doses de raios-X que os pacientes recebem.

Kess-.o assim essas máquinas indicara o cadinho para as aplica

ções de RMN, que se iniciou sob e íorse de testes es 1950. Ho)ef

na Esioria dos casos, as imagens por &>;N' slo superiores »os CAT

$c2nners. Analisas quantitativa? d-: t se idos [^i tvita* «

ou sngiografias podem ser xeita» cçr, "posítr©.-; t«is*ion

** (P£T> ou especiroicc-pía psr ressoninci» RBgftfrtict»

(RMíí) fornecendo informações ívníirr ais s? inv^s sic estruturais.

0 a*rcfido para dispositivos RMS% por exr^plo, é daerduccíe Ü5S

SOO milhões para 1S5S c estes apzrclhss utíHürio c&cpos r*%

nétivOS de 2 Teslt gerados por tagnetes *uP»Tcoív4ylares» Raâio

terapia, com o tnprogo de maquinas dedicadas como cyclotrons»

fcynchrotron*, lin»ç*, o» fret electron là»»r» U»o utilizar

s-pcrcondutoTes, qua )í estão s«ndo dr>cnvolvidos.
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A maior aplicação comercial do magneto superconiutor é»

até o presente, o sistema de diagnóstico por imagens. Nos U.S.A.,

máquinas para imagem de coTpo inteiro "in-vivo" até 10 tesla

tem sido propostas. As quantidades de ligas supercondutoras em

pregadas nestas máquinas são, na prática, proporcionais aos cara

po." magnéticos pretendidos. A importância de campos magnéticos

altos se faz sentir na necessidade» cada vez maior, que se tem

de estudar outros elementos de interesse, alem da água e do

hidrogênio» e que são nitrogênio» oxigênio» flúor,sódio, magné

sio» fósforo e enxofre. 0 estudo destes elementos no corpo hu

mano requer: campos magnéticos mais altose maior sensibilidade

instrumental. Como esta área é relativamente nova ainda .existe

muita controvérsia entre pesquisadores» médicos e construtores

de máquinas quanto a de que forma deve ser melhor explorada a

técnica de RMN. Obviastnte» confiabilidade.e custo são fatores

importantes a nível decisõrio» e a necessidade de uma utiliza

ção era larga escala de RMN implicará en redução de custos.

No final de 1985, havia uma estimativa de 700unidades RM*í

supercondutoras instaladas no cu:r.do, cos; ux. crescimento de 20*

ate I?8S. Os sistvnas soveis r«pzesentaa ust dos ssgctentos do

tsrcEic âe cresciseitto mais rápiec. rste isercado, jí superior

a USS i bilhão» tea uaa distribui;!: de &CI nos U.S.A. f ZOt na

Europa, n\ no Japão • S% no reítsnt? do sundo. Só o ccrcaco

brasileiro e*tí «stinado ec US' 30 Ciir.õts psT exemplo. Keste

ror.tçr.tt-ç.r tr7lTtCl?ZU fftbricsnti* <ÍÔ aaquinas ée RKíí para i»a

. Gsriftral Electric, ?i*sens. Mitsubishi, C«n S&clay,

e Thompson. Ettas ec^itsas são, ta^tc»#»» maiores pro

iê tquipêsentes ««dicas e» g«ral.

*s finalidade* glo>»U *»;»m-prati<a»*nt»«* jaefc=«»,

• equipamentos 1H3 dlftrtn *ntr« »i I R suas características

gerei». Magnetos ptmanent** t r«ülstlvo» sio utilizados



9

• te 0,3 tesla dado seu baixo custo. Acima de 0,4 tesU, magne

tos supercondutores são preferidos dado que o custo incrementai

é relativamente pequeno e a imagem produzida £ de qualidade

comparativamente melhor. Como a RMN para imagens c uio método

quo teve seu início em 1982» a ênfase tem sido baixar os custos

operacionais e de capital bem como aumentar o índice de utili

zaçao com pacientes. Isto significa um iraior grau de confiabi

lidade no sistema e uma atividade mínima de manutenção. Por

outro lado, a qualidade do vácuo deve ser alta e a necessidade

de reabastecimento criogênico deve ser eliminada ou minimi zada.

Várias outras técnicas médicas estão baseadas em disposi

ti"cs supercondutores. O uso de SQUIDS , por exemplo, para majj

neto-encefalografia já provou ser útil no diagnóstico da epî

lepsia e de áreas deficientes no cérebro. Campos magnéticos

gerados por supercondutores poderão» também,sercn» utilizados em

angiografia através do uso de radiação synchrotron [àaiot-K dt

cita. intiMtidadi) sintonizável e ocnocromática, produzida por

dipolos magnéticos supercondutores de alta intensidade.

2. Maquinas para Física de Alta Energia

O uso de aceleradores de partículas está se expandindo

tanta do ponto de vista d* física, básica ccn.o tar>é» por uma

visualização de suas várias aplicações, 20 cesco teepo que se

pretende a construção de oáquínas cais cospaetss t que eco

noftizea energia. Estas duas ceniíeionsntes são plenamente

satisfeitas com o emprego és supçrcondutividace. Atée

iocento, ligas èt N«Ti foram utiHssdas e« aceier*eores

condutores» ma» liga» N»,Sn e Kb,Al tem recebido (ma considera

**1 attnçio.

Os aceleradores supercondutores mais popvlart» que estão

*endo tesenvelvidos nos USA estio rel»cion*4o5 «c- p»»quis& cm
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física de alta energia. O primeiro synchroton com um supercon

dutor no seu estágio final surgiu da necessidade de obtenção de

feixes de protons na região de energia acima de um teravolt

[Tivaixon no ftKmitoib). Anéis supercondutores do estágio final

dí acelerador de Brookhaven tCBAJ foram,por exemplo,dssenhados

p« ra desenvolver pesquisas que visam compreender as ovigens do

universo.

0 sucesso destas máquinas,em particular do Tevatron, leva

ram ao conceito de uma máquina muito maior e mais potente que

é o SSC com pretensões de atingir 20 TeV com feixes de prôtons.

Bata maquina esta sendo projetada,mas os recursos para sua

construção ainda estão sendo discutidos. Com o advento da super

condutividade de alta temperatura, a construção do SSC está

sendo reanalizada. Como já citado anteriormente,este projeto é

razoavelmente caro e seria,provavelmente,um laboratório ir.te£

nacional a exemplo do CERN. A supercondutividade de altc Tc

poderia barateá-lo.

0 projeto do SSC é um exemplo do que pode ser uma colabora

ção internacional onde esteia:; envolvidos conhecimentos

em ciência básica e alta tecnologia. Máquinas como esta vão pojs

sibilitar o avanço do conheci.-r-ntr *.s estrutura da matéria,

campo este de extrema importância r.n atualidade.

Pelo fato, também, de ser u^ preieto que envolverá u;na

razoável sofisticação de engenhar!; ç,cono tal, apresenta ur.a

série de desafios do mais alto nívt.1, o SSC vai comportar a ab

sorção de um grande número de novas tecnologias incluindo a

supeTcondutividade. Projetos como e»te apresentam um grar.Je

fator multiplicativo e sub-produtos tecnológicos serão umr con

seqüência direta disto.

Na -Hurcpa, ISA e Japão, j5 for«,u 3í,anufatUTados supercondu

tores para os aceleradores HERA, S5C e RH1C. No c&so do C£RN,
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uma colaboração européia irá produzir magnetos supercondutores

para dipolos de 8 • 10 Tesla. A empresa HITACHI já testou com

sucesso um dipolo com 1 m de comprimento Sem de alertura út i l

e que apresentou 9,3 Tesla ( 10.4 Tt&la em A cg-eme de pico). No

caso do RHIC [KtlativiAtit heavy ion tollidli)»inúmeras oartes

deste projeto já foram aprovadas.

3. Aplicações Eletrônicas

Computadores supercondutores surgiram há alguns anos atrás

como uma certa perspectiva de futuro,no sentido de serem a solu

ção para os problemas inerentes aos semicondutores. A idéia

reinante era substituir os já tradicionais transistores por

junções Josephson supercondutoras. Estas junções apresentam a

vantagem de necessitarem um sinal 100 vezes menor do que o si

nal requerido pelo melhor semicondutor do mercado para mudarem

seu estado f í s i co . 0 papel de û  transistor é o de amplificar

um sinal de pequena voltagem para um sinal significativo de mu

dança de corrente e consequentemente atuar COITO urna chave iiga-

desliga que pode representar os estados 0 ou 1 de um sistetr.a

binário, base para o funcionamento de uni computador.

A substituição do transistor poT uai dispositivo supercondu

tor Jcsephson ê interessante porque o tempo necessário para a

mudança de estado de um transistor é proporcional ã voltagem e

o calor produzido pelo mesmo aumenta cen o quadrado desta

voltagem. Logo,uma redução de 100 vezes nesta voltagem de atua

ção significa uma redução no tempo de atuação e num irenor calor

dissipado. Isto significa a produção de computadores mais velo

zes e mais compactos. Entretanto, os desenvolvimentos extrao£

Minérios que ocorreram em dispositivos semicondutores, como

"icrocircuitos da ordem de submicrons e dispositivos feitos de

heteroestrutura* que resultaram en transistors de alta
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mobilidade eletrônica» apresentara» uma competitividade muito

grande aos circuitos Josephson. Estes últimos apresentam a des

vantagem adicional de operarem a temperaturas de hélio líquido

enquanto que os primeiros operam a temperatura ambiente. Alem

disso» a dificuldade adicional de se produzir,em massa, juiçoes

Josephson que pudessem ser resfriadas a 4K, podem ter motivado

a IBM a desativar em 1983 seu projeto de computadores supe.con

dutores, pois problemas com controle de qualidade destas jun

ções não foram superados.

0 advento dos supercondutores de alto Tc pode inverter esta

situação se bem que ainda com certas ressalvas. Face ã alta

i velocidade de chaveamento da junção Josephson, o resfriamento a

• nitrogênio líquido (77 K) pode representar uma certa diferença.

; Na realidade, a 4K, o que realmente conta é que o ruído terrai

I co é muito baixo e isto pouco tem a ver com supercondutiv idade.

A pequena voltagem necessária para acionar um dispositivo

Josephson advém de se estar a uaa temperatura muito baixa, o

suficiente para se ter o efeito Josephson.A voltagem necessã

ria para se acionar ura transistor é proporcional a temperatura

absoluta e a 77 K [ao Â.nvZò dl 4 K) perde-se a velocidade de cha

veamento e aumenta-se a dissiparão d? calor,Temos,então, nova

nente, uma pequena vantagem teórica para que junções Josephson

a 77 K [com iupe,Kcondu£on.z& dt zlZc Tc) passam ser utilizadas em

computadores supercondutores. Esta pequena vantagem,entretanto,

poderá desaparecer no futuro se as temperaturas Tc não aumenta

rem e tivenaos UJB avanço competitivo da tecnologia de scsr.icon

dutorest Trata-se aqui de uma competição tecnológica entre

materiais supercondutores de alto Tc e semicondutores para a

construção de supercomputadores. Em nossa opinião, dnda a alta

velocidade de thaveawento e os processos de baixa energia caraj:

tensticos das junções Josephson» as xhances são que os compu

tadores supercondutores serão mesmo desenvolvidos a base de

supercoridutores de alto Tc.
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Pelas »esnas raiÕes tecnológicas como as acima descritas,

existe uma série de outras aplicações das junções Josephson em

eletrônica. Radares, osciloscôpios, processadores e detetores estão

entre outras plicações de fronteira. Mas é certamente na i-»düs

tria d«? microeletrônica que os supercondutores de alto Tc

farão Lm maior sucesso. A fiação supercondutora entre tran;is

tores v»i gerar menos calor e aumentar a velocidade com que

estes transistores serão acionados. Já foi demonstrado na Uni.

versidade de Stanford que circuitos híbridos supercondutores -

semicondutores poderão aumentar a velocidade de computadores de

um fator de 5, o que já representa um significativo salto qua

litativo.

Outras utilizações em eletrônica de junções Josephson são

em SQUIDS baseadas na sua alta sensibilidade a campos magnéti

cos. SQUIDS são utilizados cemo magnetômetros e são 1000 vezes

mais sensíveis a variações de caropo magnético do que qualquer

outro instrumento. Pesquisadores da IBM já demonstraram a pejr

forr.ance de SQUIDS a 77 K. Isto representa uma vantagem em

relação a operação a 4K que envolve o emprego de "devrars" cor.

isolamentos térmicos sofisticados e abre uraa ampla perspectiva

de aplicações médicas»em prespecçãc ? cm detecção submarina.

Tais aplicações ficariam agora ao alcance da viabilidade tecno

lógica.

Finalmente, sob o estímulo cs toàas estas aplicações , a

tecnologia de dispositivos supercondutores esta fazendo up

grande sucesso devido aos avanços na arte da deposição de ca..'.a

das em escala atômica e na habilidade de fabricação precisa e

controlada destas cantadas. Para tal,serão também necessários

synchrotons supercondutores dedicados é compactos para a produ

cão de radiação X UynthKtJLon high irUtmittf X~/uiy tight

.XRiS).
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4. Aplicações Energéticas

Com a descoberta, en 1960 ,de que os supercondutores tipo II

eran capazes de transportar altas densidades de corrente, sob

campos magnéticos altos, as perspectivas de aplicações cnor,»é

ticas se abriram. Apôs a engenharia e a construção,em fins «a

década dt 60, de magnetos de grande porte, juntamente com oinx

cio da crise de eneTgia, estas perspectivas de aplicações ener

géticas se ampliaram. Foram desenvolvidos magnetos supercondu

tores para reatores a fusão por confina.~ento magnet icolTefcomafeAl,

sistemas MHO e geradores de potência,enquanto que linhas super

condutoras para transmissão de energia eran tanbém projetadas

e construídas. Tais projetos, de longo prazo e requerendo décadas

para seu desenvolvimento e comercialização, tiveram seus finan

cianentos diminuídos ou cancelados no início dos anos 80.

Veremos,a seguir,um panorama das aplicações energéticas

que envolvem supercondutores isetllicos no sentido de se ter una

breve perspectiva de mercado. Obvi&raente,hoje, t2is assuntos

estão sendo rediscutidos a nível r,undial,pois os supercondutores

de alto Tc deverão mudar este panorama, conto será discutido em

c. ia subiteu a seguir.

.a.

Geradores supercondutores oferecer, várias vantagens técni

cas e econôazcar sobre os geradores convencionaiseo potencial

para melhorias na tecnologia de supercondutividade projete be

nefícios que ainda não pode--! ar tctslr.ientf avaliados. Antesque

tais máquinas entrem em operação comercial,será necessário que

fique garantida sua confiabilidade o que só poderá ser cunsegui^

<io apôs a construção « testes de protótipos de alta eficiência.

Os custos -Âc desenvolvimento de tais protótipos são altíssimos

i e,talvez por isso,os USA e França tiveram seus programas

I
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encerrados. Programas na URSS e na Alemanha estão em andanento

e o programa japonês está ainda para ser anunciado. Entre 196$

e 1986, dezoito geradores supercondutores foras construídos e

testados em alguns países para evidenciar a viabilidade desta

tecnologia. Máquinas de 20 megawatts foram testadas na URSS

dentro de \m programa que pretende chegará construção de máqui

nas de 300 «egawatts.

Una maquina de 30 megawatts foi testada pela Mitsubishi/

Fugi e usa de 50 negawatts pela Hitachi em 1983. 0 projeto da

Kestinghouse de 300 megawatts foi cancelado. A Sicaens pretends

iniciar testes ea sua máquina de 300 megawatts no início de

1958, com planos para atingir 850 megawatts em 1995.

Os geradores convencionais de hoje txão *uptKcondu.to\ti)

produzem da ordem de 300 megawatts cads. Mesmo utilizando, se

supercondutores metálicos, a potência gerada poderá ser dobrada.

Os benefícios serão ainda maiores con os supercondutores de ai

to Tc.

4.b.

Atualmente a maioria dos projetos de fusão utiliia ciagne

tos convencionais. Entretanto, 05 reatores comerciais a fusão

recess itario magnetos supercondutores pois, caso contrário, u t ü ^

i3ri2m saais energia do que conseguir icr> gerar. Existe a possitú

lidade de construção Ú9 unia r.ãquina para uso exploratório inte£

Racional ou messo de 2 ou 3 máquina* regionais nos USA. Até o

presente,as estimativas de consumo de nióbío são de 50 tonelj»

óas. Em Oak Ridge estão, atualmente, er, testes 6 cagnetos super

condutores ILCT - ia^t Coil Tut) de \m projeto iniciado est

19?6 e dentro de uma colaboração com o Japão. Aplicações práti

cas de supercondutores nestes magnetos já estão à não com o

desenvolvimento de materiais avariados [pana picduc&o de 10 Ti
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baseados em nxobio-alumínic , nitTfcto <5e niobio e sulfeto de

chumbc-mcübdênio. Os físicos de plasna necessitam de canpos

magnéticos altos e estes novos desenvolvimentos são ira promessa

razoável, -láquinas menores forara desenvolvidas na Franca» na

URSS e nos USA e, para tal, foram necessárias, aproximadamente,

20 tonelada.? de bobinas de nióhio-estf^ho.

O esforço em fusão por confinanento magnético não parou

apesar das dificuldades com os supercondutores de baixas tempê

raturas. Antes do aparecimento dos novos materiais supercondu

tores, era difícil de se avaliar a escala de tempo para resul

tados bem succKdos ou qual a natureza exata do programa a ser

seguido. Havia, também,a possibilidade de que os programas resui

tariara não comerciais devido ao custo, tamanho dos reatores e

dificuldade de manutenção. Esta situação poderá mudar drástica

raente coas os novos supeicondutores. De qualquer forma»antes de

1922 não será iniciada a construção de ma reator de testes ba

seado ero supercondutores r.etálicos e sua operação só teria

início pelo menos uma década depois.Unt reator comercial a fusão,

£ssur:in<?o que o emprego de supercor.áutores metalices seja bem

sucedido, teria sua operarão iniciada por volta de 2015.Os mag

netos supercor.dutores de alto ?c tornarão tais reatores de

fusão sais práticos e ao alcance da nossa civilização.

rfe
Nos últimos de2 anos. foram feitos estudo; no Laboratório

Nacional de Brookhavera, NY, USA. visando a viabilidade tecnolõ

gica de transmissio de energia en. cabos supercondutores. Estes

cabos supercondutores ofc.cctrn duas vantagens sobre os cabos

subterrâneos convencionais. Es, primei TO Sugar, estes cubos su

percondvtores podem transportar trfs gigawatts d« potência-seis
v'cies nais qu? o* cabos co-vencionais e tanto quanto as linhas
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de transmissio aéreas. Em segundo lugar,estes cabos podem cobrir

distâncias de ISO Km e que são 5 vezes maiores do queasdistãn

csas normalmente cobertas pelos esbos subterrâneos convencio

nais elrm de equivalentes as distâncias cobertas pelas linhas

aéreas. Em ctrrente contínua (DC) a perda é praticamente nula.

Entretanto, não se pode dizer que a perda é zero se os

cabos supercondutores transportarem corrente a3turnada I AC J,

pois neste caso ocorre alguma perda. Os estudos de Brookhavera

mostraram que as perdas por transmissão AC são.r.a realidade,

próximas às perdas nas linhas aéreas devidas à dissipação de

calor. Isto sempre ocorre porque a transmissão AC gera,em qual.

quer caso, ondas de rádio freqüência que são absorvidas pelos

isolantes dos cabos. Os custos com hélio líquido óobran ero valor

as perdas nos cabos de modo que, mesmo deduzindo os custos

com hélio, ou seja, aumentando Tc, os cabos subterrâneos ainda

não podem ser olhados repentinamente como a grande alternativa

para transmissão de energia, r.as sim como uma alternativa que,

agora, merece bastante consideração.A demonstração de BrooUiavem

foi bem sucedida no tocante ã confiabilidade Ca parte criogên^

ca. A linha foi mantida à baixas temperaturas por inais de deis

anos. Os novos superconduteres transportarão energia ea DC.

4.d. A^azcnagem <fe

Atualmente, são feitos estudos na Universidade de Wisconsin,

USA e pelo Governo Japonês, aas, até o presente, não foi pro

posto um programa comercial. G estudo japonês conclui que um

sistema de armazenagem de energia magnética ISME5J com G>hpossa

ser esse tamanho ideal para o JdpSo após o ano 2000.O custo de

construção esta estimado em US5 1,2 bilhões,o que está dentro

4e que seria economicamente esperado para a obtenção do "break

even". Um túnel subterrâneo de 390mde diâmetro «brigaria uma
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li- 00 kA a uma profundidade •-*? 130» e í.ria JMS «fj

ei edor de 901. A construção está esticada em 6 anos.

0. .-5!: materiais supercondutore» tornam todas estas pos

s: -.:.•.. coito «tais realistas, pois tais anéis podarão «roa

z- .•••. -v.iss quantidades de energia fará uso posterior. A } os

si : .., agora real, de se ter automóveis que são eovidos

p i J3 elétricos pequenos e potentes, que retiram energia

e ;>o itivos arnazenadores supercondutores, fêz com que a

Fi . / :.:Z.\ cTiasse um grupo de estudos par«a re-analisar a

qu ,: áo carro elétrico face a estes novos desenvolvimentos.

-í ; . :potLÍe. po\ Itvltação ttzgniticc [HAGLIV]

r;..; • :•. caso, tambéa as vantagens da supercondutividade tre

d i c i . ...j .inda não estão isuite claras. 0 Japão construiu un

ÍÍAÜLEV a i i l izando m»fnfttr.« i^f.-rctr.iute;-~j. A Alcir.anhi tap:bÍE

Co. r i íu seu HAGLEV utilisariic;, entretanto, magnetos convene io

r.si . I'J trest japonês alcança velocidades de SOO Kis/hora e pode

r'.; ce^.a^ente, ficar sa is leve e r.sis barste com o er.pr&go dos

r.o. -s .supercondutores.

Melhorias esn tecnologia ^2 ff.aieríais supercondutores «seta

Üc:•-• noâ últiBos anos resultzrar cn estudos que cicstraraa que

os custes de investimento nos MAGLEV, para distânciss curtas [de.

ÍÍÍC 5<? k'st], seriem menores do que os custos para o sistema

rhíüriar.scn que cobre a distância Osaka-Tokio. Estes números Se

tc.rn.r5o ainda mais atraentes qusr.do obtivermos os novos supej

cr>nc!titores viabi l izados industrialmente* Tanto no Japão quanto

na büropn,a implementação de MAGLEV VAÍ depender de decisões da

indf-tria de transportes, Ko caso europeu, por exemplo, poderá

hav • falta dt demand». A malha ferroviária européi» e i t í eon

tr- !o, ale» de ser una indústria nacionalizada que na reaU

í" ' ot:3s$ita, talvez» í e melhor gerenciamento do que novas c



raras tecnologias. 0 TGV f rances [7\*in c r\*tidt <ftiM*el já s*

apresenta coso URa alternative viável jar- o caso europeu. Eu

fin , cr irnn?pt>rte público, c«ò: crise T •- ?aso e n

nesta aplicação, os nossos supere:>ndi;tcrv poderão

drasticamente o panorama atu^i

r"g

Util itanào-se os principies de risgneohidrodinânica

ço» a água do aar CORO o íluíue condutor, os dcsenvolviacentos

nos USA e Japão para propulsic Ú2 navies ' >;ií inuara» spõ^um tes

te bea sucedido f e i to nos USA que estpregcm u* iK>delo superecn

dutor. Hodelos AC ou DC são viáveis e a \. opulsão pode ser de

senvolvida do lado de fora eu Mravé^ de -î i auto interno loii^i

tudinal ao navio. Sob a açãc da força de •<->rentz sobre íons de

potássio ou sódio da á^ua ca - . -; , w« jato cíe água í expelido

deste duto Ca fisvio e o ces. o I propelide pel* reacãc ao j a t e

O.:., a presente tecnologia, é pcsswel a coi^-trução de ua navio

cr. tisiaaho natursl com u.-; r>.sir.:- eí:p'..;:c cie- 2S KN. Para us:

ra ccr.ercial, strão necessários tcbir.3.5 ic-v»s e campos

ess da orden d* 7 T. Em l^lí, foi ir.iciaca nos USA c construçSa

de ur. navic que opera a l.~ ~ e cs t:$:es deverão ser iniciados

ác-ntre dí alguns &nOS. Os ::-:vcs s-psrccadutorçs auren».» ls.n.bt.::

r.sste CÍSO, possibilidades c -cr<rt£3 d; ^piicaçòaí ta propulsão.

A substituição do hél io l íc l i ; por r-itroíênie lí.quido torna

todo o processa de aperelh:?: czzo de u= r.avio sisaplificado poí*

05 asgneto3 serão ttais leve3 e fáceis de manusear.

*.g. Stp&icioiti

ünidrles d« testes de separadores* magnétiers suptreonduto

. re» fora» instalados em vários locais pars avaliação economica.
t

'•• Sabe-se hoje que, em usinas is processamento de argila, aagn*to»
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rc-T.-ut^-s podes econoaizar grandes *>>*as quando compara

- ... -> convencionais. A C2ecHo»loveti« feiopriceiro

~ c^serc ia Isente «a separ»dor cagssitico suptrcon

. st S T e teat usa capacidade de processar S tone

•: •;;.:-'!in por hora. üxa planti piloto na Georgia,USA,foi

•:-.--tu •---.-. iú:. com u» circuito fechado de hélio. As «ai ores quês

:r.z -:.' *'- . entac nestes casos laxbitHttl m<nt.-Lio4) *à&

•-;•/•-:.•::"_•:• ~v,? ̂ nutencío por ua« força de trabalhonioespecisH

73Ò-t. ;. - r.-:3i hélio líquido e coa nio de obra especializada

pzra rr::-..-.t̂ nç~;o ainda não for ais levados ea> consideração, nas 0

pxuváv^i qu« üos próximos anos, os requisitos de supercondutivi

d.-.ii . >?. dv,:Lro das espectativas de custo/benefício deste sej;

r.e:;t ;--:;lustrial. Os supercondutores de alto Tc virão, neste

ca^CjCcrtaEicnt? contribuir p3ra o aprimoramento desta tecnolo

gia.

4 .h

0;-:ytron; são dispositivo* que produicia microondas de alta

pvt:;;ci" ens comprimentos de cr.ds de ̂ ilí^etros ou centímetros

;-2ra uso en radares especiais, er pri-aqyecir.ento de plasmas

:;-•$ siíter.;a5 de fusão, ea aceleradores de partículas e, possj_

••-:Z~or.--i, er. "free electron laíers'- Oyrotrcr.s forem desenvol-

vido* pela URSS C O R O conseqüência êe seu programa de fusão.

Muitos países estão, hojejdesenvolvôado e'/rotrons e a quantidade

de ligas necessárias para cada jyrotron ê da ordem de quilogr£

r.S5, Ení.ret2r.to,EUÍtas unidades poàcrao ser fabricadas pois es

•1 leã gyrotrons representam usa potencial auito gTande para aplj.

comerciais e nilitares da supercondutividade*
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IV. SUPWCQSaUTORES f £ ALTO TC

1. Histórico 9 KÍvel Atttftl dcP t t t

O quo cs-l» oc&rrtado e» Físics coet c aparecimento dos st>

percondutores 2 alto Tc £ Sigo JRçditO Rft histeria da ciência

por fri 5$. Sosiado a isto» tal fato, ai «a do coincidir» a nosso

ver, cos o início tie baa nova revolução tecnológica, irá coa

ela alterar a estrutura cceaôsico-social de Rossa civilÍ2acâo.

Ha história £ conhecido que descobertas científica» importantes

transferidas para o setor produtjy© causaa iapacto econõntico

cote conseqüentes rearranjos sociais. Foi assis^com a ssquina a

vapor Ihtveltit&o JLttimtKi«.L}, cos o transistor [inioJuneuUtacidi

e sera e s s i» con a supercondutividade. Sô que, com esta ul t ica r

as modificações que virão são ainda imprevisíveis.

Em menos de se i s meses, esbsrrsnos no limiar da civil ização

futura com usa quebra tecnológica de enorme iupacto.Coao ainda

estamos em meio ã turbulência e novas descobertas são anuncia

das a coda d iz na esteiTa daquelas surgidas no iníc io do ano,é

nnito d i f í c i l fazerem-se previsões. Vejair.cs o que vem ocorrendo

nestes ú l t i s o s r*eses.

Era janeiro de 1986,Bednorr e MUlltr observaram indicações

-c que óxidos de lantânio, bãrio e cobre paderiam ser supercon

tutores a J5 K. Desde então, vários grupos se lançaram ens busca

; cc novos jaateriais desta família de óxidos ternários que pud cs

S sent elevar a temperatura CTÍtica, Tc. A pzrtir de janeiro do

| ?resente ano, vários grupos reportaram temperaturas crít icas

in,a do ponto de ebulição do nitrogênio líquido que 5 de 90 K.

s pioneiros foram Paul Chu da Universidade de Huston, Zhongxian

ac <la Universidade de Beiging e Bertran Batlogg da ATIT Bell

! i aboretories. Este» grupos anunciara/R Tc 5 fU K em compostos de
* ..
t ' â s

t-u,O». s . Os resultados destes grupos foram reproduzidos por
V'TÍC* laboratórios do mundo.



O Srasil, taabês,. entrou fcesta corrid» ç«* us rês £- «fifc

a «1*05 ft publicação »© extcrisr é« Çi*5-.j->siçio

ti supercondutores. Apesar de ©s jsjOtcsxos dc p

terea sido revelados «a sua totalidade, » tie?-!?»

cão da fôreuls quíaic» do ccnposto fei suficiç, tç para que *s

grupos brasileiros, que possura, caracterizadasmte» m>a tradi

£ão_cg»_ física de gateriait. reprodutissen cs resultados inter

nacionais. Dadas as condicionantcs dc competência,infraestrutu

ra e disponibilidade dc reagent es, o teRpo aínimo para a sínte

se de tu composto supercondutor do tipo Y Bs,Cu,Ox é algo ea

torno de 30 horas.

Poderíamos classificar o dia 18 de Barco de 1987 CORO O

sarco de una nova era: a era da tecnologia avançada ou o dia ea

que pusemos os pês no futuro. Neste dia, foi aberto ua painel

dc discussão sobre supercendutividade na reunião anual da So

ciedade Americana de Física em Nova Iorque. Foras,então,feitas

ftl£un;as desonstrações de levitaçào magnética c ficou claro na

r-.atc de todes os presentes que, rompida a barreira tecnológi-

ca ds temperatura do nitrogênio líquido eje ebulição 177 K}, os

ncvcj materiais supercondutores poderian ser transformados era

•üspesitives úteis estando,assim,ao slcance <1« nossa civiliia

cão un outro r.ível de sofisticação tecnológica. Tudo isto ape

sar de ainda permanecer em aberto o mecanismo pelo qual estes

materiais são supercondutores a temperaturas altas.

Como descrevemos anteriormente, os trabalhos de Hvlrc ,

^unzler e Mathias levaram a fios supercondutores metálicos rtue

^je são utilizados nos magnetos do Fernilab e do Tevatron e e.-n

aparelhos de imagem por RMN. Estes fios se mantém superconduto

rti na presença de campos magnéticos altoá. Assim, cs ligas

!'iTif Nb,Sn •.posteriorment» (cw 197Í), Nb,Si UnitavUl de
i
: c erts forma siostruram que a.9 Tc xião puderem mais s t r aumentada»
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ale» de ?£*. Estft» 2iça* *S> é» tipo Ktt Sou tt, X tniç X

o P ues Rcl«I ée tranitcft*.

Ka realidade, p»r5*cl»sei»tt a& d£i;into t!as pesquisa*, tv-a.

ligas de tipo Hb,K n> dccnaa pas?ed«r i i algufts pcxqui5aJorcs

^i-s-cobriraii s.up»icc:uiutivi<J«t!e ea compostos CO*H> LiTi.Ov e

Fii>bl _ x§ixO,. B&tas descoberta* iàe ausentar^ o valor de Tct

oue ficou eic torno de 13 !.", e fi.;-.-s Jcjp ííaraie o interesso tft>s

ieóricO5% Entretanto, estes õxidos nostrará» «nowaliat coso UM

ic fouito tia is alto do que o esperado considerando-se prcrisôcs

a parti» de densidades de elétrons. Estas descobertas, datadas

de 1973, poderiam ser consideradas coso as searntes que cause

rãs »s recentes descobertas que revoluciona» a física,

Alex Muller (I5M Z**Áck) iniciou seus estudos baseado en

previsões teóricas de que õxidos r.etálices poderiam apresentar

transição de fase entre estados superccndutüri-s e isolantes,

de-vidas a efeitos físicos característicos de sistemas ostnjêdos

er. Física de Estado Sólido [itUiuziãc tllixan-icnoKl. I-rüllcr

Sfrc-sentou os primeiros resultsJcs cs.- supercon^utividade ã 30 K

e;r. sistexas de Ba Lac _Cu»0sft ..-, que ele rsesmo sintetiiEra .

Suas conclusões preliminares foram que sistemas B3-La-Cu-O, r.o

téliccs â a l tss temperaturas, aprvsentararo indicações de supejr

cr-r.Julividade grer.ular â 30 Kí

Desta forma, vc-se qut süperc:::cutiviclude neste? óxidas

'•'^.o foi descoberta por acaso, r.as surgiu corr-o resultado de çcs

il«isa cuidadosamente planejeis. A partir destes resultados, o

i'Sprio grupo de Müllcr deterjr.iriOw a estrrtura cristalina da

se supercondutora no composto químico de Ba-La-Cu-0 c sua

posição química correta.

0 que se seguiu a partir daí fei que o grupo de Paul Chu

r.ivtKiidadi át Huiton) apresentou resultados que confirnararr,

trabalho de Müller»ou ftj»» evidências des propriedades
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«;i;;>cjcondutorn5 não usuais em óxidos metálicos. Assim, os Í Í M

cos, ja cm derembro de 1986, participando de conferências inter

n-icionais e proferindo seminários em universidade c institutos

t'e pesquisa, iniciaram uma enorme s febril troca de informações

que se processou como uma reação ei>. cadeia e que fêz com que

vários grupos reproduzissem os mesims resultados de supercondu

tividade em óxidos metálicos em seus laboratórios. Em seguida,

resultados independentes de pesquisadores dos USA, Japão e

China revelaram temperaturas em torno de 40K em óxidos meta

licos da classe estudada por Müller. Na última^semana de dezem

bro de 1986, o grupo de Chu reportou supercondutividade a 52 K

nos compostos de Ba-La-Cu-0 sob pressão.

A pesquisa continuou de forma intensa quando, finalmente,

em 16 de fevereiro de 19ó/ a National Science Foundation dos

USA anunciou que grupos das Universidades do Alabamaede Huston

{Giupo de ChuJ observaram, independentemente, indicações de su

percondutividade a 92 K. Devido a questões relativas a patentes,

as composições químicas nâo fcran reveladas, de forma que os

pesquisadores do mundo inteiro awards ran coa extrema ansiedade

a publicação do Physical Keview Letter? de 2 de rcarço de 1937

que continha os artigos científicos revelando, então ao ir.undo,

E corposiçso química e os procedimentos aproxirr.aJos de como fa

Assim, a supercondutividade entre 90 e 1C0K parece ser

agora, aos f í s i c o s , um fenômeno r u i t o coiru.-n e censol idndo.Ka se,$

da APS de 18 de março, houve a apresentação de resultados

supercondutividade acima de 90K em compostos do t ipo

jCujOy aonde R poderia ser um Metal de Transição ou um

elemento das Terras Raras. Com os rnmpostos revelados e os pro

ccdiroentos conhecidos, grupos de todo o murdo iniciaram a pes_

quiaa com es tes materiais uma vez que tudo estava por medir e

caracterizar, bem como amplas possibilidades de aplicações
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tecnológicas se abriam com estas descobertos.

De 6 ài- março 3 15 de junho, praticamente t rês meses se

j>a??ar;r,: sem grandes novas revelações, apesar de muita csju-tuia

ção e indicações sobre compostos supercondutores e temperaturas

acima de 100 K. Essas especulações, cercadas de todo um us t é

r i o , foram, ein p a r t e , devidas a ca rac te r í s t i ca de pc >.{ui>a

pntcntcável com que os trabalhos passarai a ser desenvolvidos.

Vários grupos observaram decréscimos acentuados de IOSÍS

t ividade em amostras de fases mixtas em torno de 240 X . Este

decréscimo é reprodut ível e s imilar ao comport.araento que levou,

finalmente, ã supercondutividade acima de 90 K.

Anúncios de supercondutividade a temperatura ambiente foram

feitos por alguns países , sempre na forna de "p re s s releases "

U3S, similarmente ao que já havia acontecido, não revelavam as

composições químicas destes mater ia is . As not íc ias vinham tam

béz\ com uma c a r a c t e r í s t i c a constante de que as indic.içôes. de

supercondutividade acima de 100K,ou até acima da temperatura

".:-.bitnt ç-, erair. devidas a fases supci condutor?.? instáveis e com

grande di f iculdade de reprodução dos resultados.

Em IS de junho foi publicado cr. artigo de Physic:.! Review

U-.ters cem o t í t u l o de "Superconcutivicade & 155 K" assinado

por Ovshi^ski e colaboradores, da er.jresa íinergy C. aversion

•".'vices i tCP) dos USA. Neste a r t igo , foi revelado qus ...?vos com

;os tos , a;ora do sistema quínico Y-3a-Cu-F-O, apresentavam in

"icaçôes ds supercondutividade acima da temperatura s; :• ier.te ,e

' •J idas dv r e s i s t ê n c i a e l é t r i c a nestes compostos indl^rarr, su

i f-rcondutividade a 155K. 0 composto revelado foi YBa.fUjF, 0 x

Í o processo de preparação nâo contém detalhes. Alérr. d i sso , o
a r t i go rev..'Ia que as medidas de res i s tênc ia , em funçr? da ten

; í-ri-tura, apresentam problemas de reprodutibil idade.

Medid s magnéticas sugerem, neste trabalho, que arenas uma
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fração ciuito pequena da amostra é supertondutoru a altas

ruturas. De definitivo, este trabalho acrescenta que nestas

íuiiostros fluurinadas chegou-se a resistência icro a 155 K e liou

vc a indicação da presença de fases (oui Tc mais alto ( mano

acima da X«.mpe/taíu*a ambiente). Estas fases de supercondutivi

dade a temperaturas mais altas ainda hão foram identificadas.

Justamente aí residem os trabalhos deste grupo que busca,inten

saroente, 8 determinação da estrutura destas fases e também a

otimização das sínteses» visando ao seu aumento. Até a última

conferência de Trieste, realizada cm meados de.julho, não se

teve noticia de que o trabalho de Ovshinski fosse reprodutível.

Nos números seguintes do Physical Review Letters, publica

dos em 22 e 29 de junho, ficarem consolidados resultados iiapor

tantes, previamente divulgados pela grande imprensa. Por ura

lado, a pesquisa fundamental, no sentido de compreender os efei

tos de supercindutividade a alto Tc bem como de investigar ra

terisis cora Tc ainda mais altes, resultou ca trabalhos coiao o

de Ovshinski et ai, anteriormente citado, e no de Cai et ai ,

publicado na PRL de 29 de junho. Keste último, estes autores

indicam evidência de supercendutividade granular a 160K no

sister.a Y-Ba-Cu-O.

Pci outro lado, 8 pesquisa tecnológica, con vistas z apH

cações industriais, resultou nos irais importantes trabalhos até

o presente, corr.o o de P. Chsudhari et ai, que trata do cresci

rent o epitaxial de filmes do cor.̂ -jsto Y3aaCu,0x, e no trabalho

'•e T.R, Pinçe/ et ai, que trata do crescimento dtuaiüouocr istal

l'e YBa,Cu,0 . Estes dois últimos trabalhos tem em c o train o fato

^ serem grtpos da IBM, USA, e de apresentarem resultados alta

r-ente promissores de correntes cvlticas da ordem de 10s Amp/cin*

a <,2K, valores já similares ou superiores aos melhores super

í condutores metálicos existentes.
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üo se faz una pesquisa dirigida» coro no caso da ibM,visando a

aplicações tecnológicas. No caso c ronocristnl, os resultados

iJc anisotropia e de valores altos da corrente sunercondutora

começam a consolidar as perspectivas abertas pirn aplicações

tecnológicas. No caso dos filmes finos, cow resultados siroila

res de alt;;? correntes supcrcontluu-isj, o horiioiit» de eplica

ções abre-se de uma ver, pois a tecnologia Je filmes permite ,

numa primeira aproximação, a conformação inicial cio dispositivo

supercondutor que se quer construir.

Em resumo, nos últimos quinze ceses, as temperaturas de

transição supercondutoras foram aumentadas de um fator 4 para

aproximadamente 100K, patamar este onde se encontra» definiti_

vãmente consolidadas, tendo sido o ponto alto destas descober

tas os trabalhos de Chu et ai, e de Wu et ai, em composições

com fases mixtas de Y-Ba-Cu-C que atingiu supcrcor.dutividade

acima de 90 K. Trabalhos subsequente?, tar.tc do ponto de vista

fundamental como tecnolÕgico, ::.rjsf.rar:•.:-,, respectivame/ite, que se

pode obter supercondutividade a temperaturas mais altas e que

os supercondutores podem trar.sj-rtar densidades de correntes

críticas altas, equivalentes «cs su: creoridutores metalicos.Com

isto, abrec-se inúmeras pes?ibilidaJ:s reais de aplicações

tecnológicas.

2• Re-Avaliaçâo das Perspectivas d? Aplicação

As possibilidades de aplicação de suj-c-rcoudutt>resi i.;tiáli

cos, bem como possíveis alterações de perspectivas con os novos

superconâutOTes, em alguns casos, já foram anteriormente analisa

das no item 111. Pretendemos, a seguir, dar ur,ia visão,de certa

forma consensual, das perspectivas de aplicações baseadas nos

resultados tecnológicos já consolida-os. A questão que secoioce
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*; c " n tecnologia que sc ten hoje - resultante dç trabalhos,

•mito recentes - quais seriar», as pess ibilitír.ucs reais c iaedia

tas ác csnprogo de supercondutores de *lto Tct

Nuas tentativa de mostrar u» caminho no sentido de respon

der a e:ta que it 5o tão fundamental, elaboramos uma matriz (Xa

fceí* í í que procura englobar os vários segmentos nos quais a

svip'-rcondutividadt de alto Tc poderá ser aplicada. Estes see

mentos estão colocados nas linhas desta ©atriz. Nas colunas

procurados, em função da situação atual de P I D, estabelecer

um sentido de temporal idade que está dividido en alcances, con

dicionados também à viabilizarão tecnológica. O primeiro deles,

a curto prazo, significa que as aplicações são iaediataciente

viáveis, ou seja, existesa ir.áica;ões sólidas de protótipos já

operacionais ou cuja realização seria muito trivial. Nota-se

que concent raia-se aí as aplicaíões nc segmento de tecnologiaUe

ponta. A partir de prazos riiic? \át 2 c 5 cncil.a conúiciünan

te de viabilidade tecnológica psiss a representar us pspel

importante,pois estarão envolvi-:^? C£;:;pcr. nagneticos de aijuns

Tesla que vão depender de produtos industrializados como fios,

cabos e outros. Cabe ressaitsr íar/bès que existe uma certa

coir.pleraentaridade nas aplicações dos supercondutores metálicos

e cerâmicos (̂íc Alto Te). Aplicc.;5es jã viáveis de superconduto

res metálicos ainda não o süc ccr. os ctrâu.iccs, e, vice-versa.

J. A Situação Nacional de P & D

A exemplo do que aconteceu em 18 de r.arço nos USA, houve

no X Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada eu; Caxam

bú-MG, ocorrido de 4 a 7 de maio do presente ano, uma mesa re

donda sobre supercondutuvídade a sito Tc. Esta mesa ocorreu no

dia S de maio e nela foram apresentados os resultados c as res
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Cristais do Instituto de Física e Quínica de São Corlo?-üS|\ c

êo Crvpo de Crejciü-ento âe Ciistais-Instituto de reso

gétjcn> e Kuclcarcs-CNIN/SP. For ais» tr.r.l>ér&, snuacisJus

dos obtidos no Instituto d--- Física Cleb Kathagin-UNICANP. ü

mesa redonda foi noderaJa pelo representar te do Instituto Ot

Física da USr. No laboratório de baixas temperaturas do IFUSF,

fora» feitas as f-òid:.: üe susceptibil idade magnética ca state

riais sintetizados peles grupos do IFQSC e do 1PEK, indicando

supereondutividatie a 92 \ e» compostos de YBfljCUjO que este^

dois grupos produziram.

Nas semanas que se .seguira» a este encontro,outros grupos

do psís se engajara» na £ a tona de obter sua pastilha super

condutora, tendo sido anunciados, até o presente,resultados de

supercondutividade obtiece pelos grupos da üniversidad Federal

do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Pernambuco e da

Universidade Federsl d? Sao Carlos. Grupos da Pontifícia ünive£

s-idade Católica do Rio de Janeiro e do Centro Brasileiro de Pes

quisas Físicas-RJ tamben iriiciarsr. sua; pesquisas nesta ãies,

formartdo grupos de expei iir.entais e de teóricos, ales de- t»r réra

sintetizaress materiais supercor.cutcres do tipo Y'-Ba-Cu-O.?cst£

riorn-.ente,o próprio Instituto cie Física da USPc outros grupos,

CCHO o de cerâmicas avançadas do i?EN e o de cerâpiicas do CL)TN-

Nuclebrás de Belo Horizonte, t&sbén sir.tetizarsrri pastilhas su

percondutora5. Na reunião enual da Associação Brasileira de

Cerâmica, realizada em Brasília er. 25 de maio deste ano, for;:-,

apresentados os resultados do 1PEN e tíc IFQSCar e feitas dei:.o:\s

trações de levitação magnética {Excito Htí&&nt\).

Os resultados apresentados até agora pelos grupos brasil-j

foram urr.a repetição do que já foi feito r.o exterior , não

surgido até o presente nada de significativo ou de

que suplantasse cs resultados obtidos eir outro» países
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Sc. vir lado, foi e»orr.e o XRlcres.se despe rt^Jo es: todos

os f 15 i v .^unáo pela supcitciidut ividadc a alio 1c , f-oj ou

t ri'. 15.. - rausa usa certa frusiiatão. 0 poderio licwolí^i

CO «ios pax st-5 mais avançados, sua infra-estrutura laboratorial

e o volu; -ÍL pesquisadores disponíveis voltados para as

quisas CG e? materiais já produriu ur. irsprcssicüaí.i*

de result <lus nestes últinos seis ceses - -ilgo inédito na físi

Para nõs, dadas nossas condicionantes. fica difícil cospe

tir inter:. <.iuuaIsente de forca acad&atica, apesar de tentos

demonstrar- repetência e capacitação tecnológica. Kâo se fazia

no pais pesquisas cov estes aateriais até atarço de 1917 e nu»sa

experiência coia os nescos ainda é pequena. Coxo os grupos si o

ea nÚRero reduzido e teaos ainds muito por fazer tc;ibcn ea

outras áreas de inportâncis» diría-os que a fase atu*i é de

certa cautela coa relaçãc ao que já fei diio internac2í,r:clr\en

; te e et? avaliação das nossas pc-ssibilidedes no panorama H Ú C Í O
í _ ~
í rial e internacional.Kossss liniitcçõc-s.na área cc dispositivos,

I sãc ainia maiores, dado os vultucios ir.vésiir:entos oue serão

l Ortacerite, já passanes da feso ends os físicos andava::: de

I um lado para outro coia imãs, nitrcg?:rio lícuido en; gcrrtfas

tlr.Tíic s e pastilhas supercenduterss penduradas em fios, fazen

do de;onstraçces às agências financiaáoras.Agora,passair-os para

a fase ^e depuração e $õ realmente ns grupes coia raíoível cor.

pettncia na área de materiais é que permanecerão na corri-Ja. Kr.

notsa opinião, não deverão mais ocorrer, pelo menos a curto

prazo, 3S demonstrações do Efeito Meissner com outros cor.^ostos

com a mesma facilidade com que foram fritas cosi os compostos â

base de Y-Ba-Cu-O.Isto ficou, de certa foroa, evidente no artigo

do Physical Review Letters de 15 de junho onde os autores citam
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cur » i»«lit»çâo de supercortdvtàvidade a altas .efcperaturas.mjsa

co» f luor ,é devida • pequenas, quantidades de Í5>€>5 «ia

ièuptKce*dutt*e.*\ recebidas, no volua* total ai?ula

p>ra&agnetico {«ft» «fcpeftctntfiute^a*). Kesta tesperatur», pro

duccia UB s ina! de susceptibilidad« »uito fr»ct, de d i f í c i l ec

4iá* e de reprodutibilidade questionável.

Its un Jcrigo coainho a percorrer desde o cítá^io i n i t i a l ,

«onde se reproduzira* *es laboratórios brasileiro» anos trás do

coaposto YBaaCu,Ox lue npreícnt»* ua efeito M?is»ner considera

vel , até a produção de uai f io que percole corrente e lé tr ica coa

alts densidade. A s íntese do Material Yí»,Cu,Ox j í está raxo£

velmente doainada pelos grupos brasileiros restando» ainda , o

seu aprimoramento. 0 resultado - pc eu pastilha - sespre apre

jenta o e f e i t o KL issuer. A partir daí, a fabricado de um f i o .

fita ou f i l r c supercondutor apreserts u.- grau de dif iculdaic

ru» to maior. 0 pÕ eisbebido CK refir.a eu j---' Tre-ro e cxtruJada na

iua de f io pode tornar-se f lexível ou e i í s t i c o e

* * e f e i to Meissr.er. Mas este ciesr.o fie SÍ-V? a-reseníar pcrcela

ví í di ccrrcr.te e lé tr ica de a l t s cer.siíadc s >cl> caspo fcagnçti-

cc para ter slgur?3 uti l idade erer^ét Í : Í .

A seguir, apresentareiBOS uns ir.atri: i i -p l iíicada f-íaácic 1\

ãciide e s t i c representados divtrãcs gr, ; v? racionai? e suas

competências específicas» a partir <ic cor jr.icações d-j result^

üos bea come áz ser potencial para e.xecugãc face a projetos

correlato». Nas linhas desta r.otriz colocarf-ríos 05 aétodos de

r^ocessaniento e Co caracterização, e r.as colur.as os institutos

üe Pesquisas e Universidades.

Os elementos dessa matriz que estiverem assinalados por E

inUcam os grupos que já obtiveram resultados e por Pos grupos

S ê apresentam ur. certo poter.cial de realização. Os números

subscritos áâo ew alguns casos t índic;;âo dos responsáveis
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execução «l&s atividade» ou coordenadores de projeto» jâ ca

. Krsta aatriz pretendemos ser o «ais fiel possível

ã realidade de nossas instituições.

4, InsMrs***-: Reservo?,, PrcV.:%ü' • .*!-.-roa*!-.* à«- íerrss Rarj*

No tocante aos insuwo* básicos para a predjcêodeaateriais

supercondutores de alto Tc» o Brasil ocupa uma posição de de»

taque quanto is sues reservas minerais e soa produção.Dades de

I9i> indicam ^*tt as reservas do Brasil ocupavam o 49 lugar,coa

SI* mil toneladas em oxides de terras raras (OJft) o que repre

senta 0,71 de um total de 4? 9*2 mil toneladas. As maiores reser

vss do mundo estão localizadas na China com 31 COS mil toneladas

representando 79.11.

Embora não seja lantanídeo, o Itrio é incluído entre os

eleoerttos de terras raras porque ocorre freqüentemente associa

do a eles na natureza e tem proprieties quísicas siri lares .

íta r.úsitro atômico é 39 mas ele é class if içado no sub-grupo das

terras raras pesadas que leva seu note left nãec-xs* atçxiza, ê4

- 711. Os leves (de HUBCAO* tAiwUccé 57 a 45J sic classificados

CC>.TC sub-grupe do cério. 0 minério Rtonasita I&CII&ÍCÀ dz ZZZK&&

•.--.a*) contes cerca de 601 de OTR iteáoè oê ixlioè átttKKcn KB.

-.4Í ccxb<Lr.zio4) e nais l\ de oxido de itrio. A bastanaesita

'tuc.ccciíonajtcil contém cerca de 701 de OTR e da orden de

-,05\ de itrio. Na xenotína \Í9*i<Uo mintiat rUco ens itiic), a

quantidade de ítrio pode chegar a 671 de seu oxido. En geral,

«oneentrados de xe.notíma contes cerca de 25\ de oxido e são

.riquecidos es ítrio antes ót exportados. Consideradas de cer

a importância para o setor são a* reservas nacionais de 2 mi

•>ôes de toneladas de zirconita com teor de li de ítrio.

Todas as etapas de produção interna dt terras raras,desde

«lavra até o tratamento químico do minério, são, ainda hoje,

»ntroladas pela NUCLEMON, um& subsidiária da NUCLEBRAS, COR
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j&l-LA 2. I d e n t i f i c a ç ã o preliminar de i n s t i t u i ç õ e s e t é c n i c a s . Este

primeiro levantamento fo i organizado tomando-se por base gru

pôs ou i n s t i t u i ç õ e s co»faci l idades ex i s t en te s (E) ou COR po

t c m i a l (P) pars part ic ipar de ua prograna nacional. As ins

t i t u i ç õ e s ass inaladas COB (*) são as que j í divulgara» resul

tados coai supercondutores de a l t o Tc. Os nctr.es abaixo são

de a lguns pesquisadores doutores envolvidos de alguma forna

eus e s t e tema^ou que pode r i as dar sua contribuição ao pro

grana.

PESQUISADORES DOUTORES

j J.O.A. Pasclioal

2 S.P. Morato - coordenador de programa

} N.D. Vieira e D.G. Une

., J.C.Bressiani/A.H.Bressiani/K.ImaJiijaa

.- L» Gorocs

5 R. ttjcillo

> M.M.F. Vieira

k E.C. Quadros

.0 F. Kissil

Q C.C, Bee erra- coordenador de programa
: , ; A. Paáuan F. e C.H. Kestphal

, J.A. Faziic/J.R. Leite

:-j 0. Serra
:
t4 S. Gania • coordenador de programa

•í5 CL. Cesar
;
(6 R. Katyiar

-l7 H. Vargas

:,8 J.A. Varella

H.C. Bastos* coordenador de prograraa

EJQ J.P. AnJreeta

E2) J.C. Castro Neto

2^ M.A. Acgerter

E23 B-J ' Mokross/O. Hipollito

E^ E.D. Zanotto

E,5 E. Longo

E^ D.G. Pinatti

P.C. Kibciro/M. Riszo

E ĝ H. Saitovich

E-o A.P. GuLiarães

EJt J. ^ndes F.

Ej2 G.F. Sfl

Ej3 M. Engelsberg

Ej4 S. Rezende

EJ5 A.G. Oliveira/0. Nassif

G.A; Barbosa
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IVOi dc capital nacional. 0 minério ê todo provcnicr.tc Uc areias

Ronatiticas situadas «R depósitos que ocorre» ao longo da costa

brasileira, principalmente no Estado do Rio de Janeiro c tio

Espirito Santo. 0 principal produto obtido industrialmenteé o

cloreto de terras raras que corresponde a 601 de ioda a produ

ção, ficando os restantes 201 divididos entre 1SI que setuen

para o fracionamento de hidróxidos, õxidos e fluoreto de cêrio

con purezas acisa de 981 • os St finais para a fabricação de

outros sais, como Õxidos carbonatos e fluoretos. Dos cloretos

de terras raras tira-se um concentrado com 751 de itrio pelo

método da extração por solvente. A NUCLEMON pretende,en futuro

próximo, elevar para 951 o teor de ítrio obtido por este pro

cesso. A pedido da UNI CAMP, a NUCLEMON está produzindo, em es

cala de laboratório, um carbonato com 99.91 de teor de ítrio.

Deverá, também, ser aumentada a oferta de terras raras no

mercado nacional no sentido de substituir importações.A neta é

a produção de 160 & 180 toneladas/mês de compostos, para o que

a NUCLEMON está, atualmente, trabalhando nucr. projeto de separa

• cão.

Cem relação a mercados, a industria de terras raras se dc

I

i para com o chamado "problema do equilíbrio". Na rea 1 idade,tenv-

j se 17 elercentos de terras raras para o que se deve obter um

equilíbrio entre disponibilidade e demanda. Para um determinado

elemento excluindo-se até certo ponto,o ítrio - não existe um

minério específico e, apesar das gTandes diferenças na compos^

ção de OVR nos diferentes concentrados, a produção de uir. deter

minado elemento requer também o desenvolvimento de um mercado

para os outros elementos. 0 processamento de diferentes mine

rios e concentrados minimiza, nas não elimina, este problema.

As importações brasileiras de elementos de terras raras

correspondem, em sui maioria, a compostos químicos puros (991),



principalmente o oxido de cêrio usado nas industries de óptica,

eietro.eletrônica e química. Nosso principal fornecedor é os

USA. Importamos» também•pequenas quantidades de net ais de terras

raras puros. ER 1985, o total das importações representaram $41

do que foi obtido com as exportações de produtos piros de ter

ras raras. Deve.se salientar» aqui» que o país já iloaina, ea

escala de laboratório, a tecnologia de fracionamento de terras

raras de alta pureza (99.9ff, como aquelas desenvolvidas na

NUCLEMON e no 1PEN. A importação de óxidos de alta pureza pode

rá ser revertida» brevemente, encontrando.se substitutos nacio

nais.

As exportações brasileiras totalizaram em 198S ÜS$ 26 mi

lhões, tendo decrescido ea relação a anos anteriores como refle

xo da depressão mundial da indústria siderúrgica, Nossos prin

cipais produtos desta pauta são o "misch-metal" e as ligas fej

ro-cério [100% deu expo**«çÕea e.m Í9I5 I. As exportações de

cloretos de terras raras reduiirar.-se a zero era 19S5 »as as

cotações voltaram a ser competitivas a NUCLEMON coir.eçou a cx

portar outra vez. Só em 1987, a NUCLEMON já exportou 50 tonei a

das de cloretos de terras raras ao Japão, pretendendo chegar

err. dezembro com 500 toneladas.

0 consumo interno de cloretos de terras raras tem aumenta

do nos últimos anos e reflete o aumento da demanda em materiais

elaborados. A quase totalidade da produção é consumida na indús

tria siderúrgica (99t) e o restante vai para a indústria quími

ca Ut). Este quadro é um reflexo do reaquecimento da nossa

indústria siderúrgica, a despeito da depressão mundial no setor.

A níve! mundial, este mercado está em franca expansão e, mesmo

antes dos supercondutoTes de alto Tc, ele reflete uma oferta

rápida e CTescente de produtos de alta tecnologia como lâmpadas

especiais, magnetos permanentes de alta potência lniodZtn<io-lt*

eu dt *<imã\io-cobalto) , lasers de neodlmio YAG igianadaè
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dt lt\<o t atumZnio do pado & com ntodZmio) t etc. Este mercado de

alta tecnologia representava, até o advento dos novos supercon

dutores, menos que 61 do total consumido em terras raras.

Os demais 941 da produção total são consumidos em catalise,

cerâmicas, vidros e siderúrgica. Nota-se, aqui, um fato interes

sante pois esta distribuição de 6/94 cor,esponde,exatamente, ã

distribuição natural entre as terras raras leves ou cêricas e

as terras raras pesadas ou ítricas nas monazitas. Desta forma,

isto confirma o que foi dito anteriormente sobre o desenvolvi -

mento de uma só fraçio das terras raras disponíveis que requer

a procura de novos mercados para a outra fração, pois corre-se

o risco de ter-se um aumento de preços para os produtos da pri

meira fração!

0 mercado mundial apresenta hoje, antes dos novos super

condutores,uma razão de demanda para nível de reservas de 1/60.

Isto permite uma certa folga no tocante ao próximo período de

pesquisa e desenvolvimento de protótipos, pois não se esperam

grandes demandas nos próximos anos. Como vimos anteriormente,

sabe-se hoje que, nos novos supercondutores à base de Y-Ba-Cu-O,

a substituição de ítrio por outras terras raras não altera o

valor de Tc que esta consolidado em 92 K. Este fato vem fao

litar as coisas de forma dramática pois a questic, anteriormen

te levantada, quanto ao "problema do equilíbrio", fica pratica

mente equacionada. Assim não haverá, em princípio, pressão de

demanda recaindo somente sobre uma particular terra rara.Ainda

são necessários estudos mais aprofundados e de pesquisa tecno

lógica com todas as terras raras para se poder transmitir ao

mercado informações seguras, mas os resultados atuais tem mos

trado que esta e a tendência.

Atualmente, os principais mercados para terras raras são as

indústTia» de cerâmicas e de vidros. No car .os vidros , as
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terras raras são utilizadas para polim:nto e coloração.No caso

das cerâmicas, são utilizadas como pigmentos, em sensores de

oxigênio, capacitores, etc. A indústria de catalisadores vem a

seguir, tendo-se observado uma queda d? consumo de terras raras

empobrecidas em cério ou de misturas e um crescimento do consu

mo de óxidos de cêrio usados em conversores catalít icos. A in

dústria metalúrgica vero em terceiro lugir, particularmente a

siderúrgica. 0 perfil mundial de consumo de terras raras fica

assim distribuído:

Cerâmicas e Vidros ." 371

Catalisadores 331

Metalurgia 251

Outros SI

Dentre os demais mercados, nota-se um crescimento acentua

do da indústria de magnetos permanentes a base de samário * co

balto ou dos recentes magnetos ã base de neodímio-ferre-boro .

Tais magnetos, aparentemente competidores entre si, apresentar.

na realidade uma certa complementaridade. 0 samárío deverá ocu

par a fatia de alta tecnologia deste mercado enquanto que o

neodímio ficerá com a fatia mais comum. Este exemplo por si sô

• já seria preocupante, pois o rápido desenvolvimento destes m&g

i netos poderia causar um razoável impacto na indústria de terras

raras, levando-se em consideração o problema do equilíbrio.

I Os novos supercondutores certamente vão pressionar este

\ \ setor uma vez que o suprimento mundial de alguras terras raras

; é apertado face ãs razões já apresentadas como o problema do

equilíbrio ou da taxa de crescimento diferencial. Desta forma,

o futuro é ainda incerto e vai depender'de resultados mais t>»

tisfatórios e de pesquisa dirigida, levando-se em conta a quês

\ tão da disponibilidade • prtço do§ elementos terras raras.
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i Informações esparsas indicarem aunentos consideráveis de

preços, cm certos casos, e fechamento de exportações cm outros,

após o surgimento destes novos supercondutores. As últimas in

formações, entretanto, vindas dos USA são que os preços de in

sumos para uso em laboratório ainda nã<> cuidaram. Desta forma,

é ainda muito cedo para se fazer qualquer previsão. Certamente

teremos modificações no mercado e casos anteriores como o do

samário e do neodímio são os exemplos mais recentes e típicos

de tais mudanças. 0 samário não tinha nenhuma aplicação até

1970 e hoje, com o nível de "output" balanceado, este elemento

encontra-se em falta. No caso do neodímio, suas aplicações tra

[ dicionais em cerâmicas consomem hoje menos do que é produzido.

• Isto vem facil itar o rápido desenvolvimento da tecnologia de

I magnetos Nd-Fe-B. Acredita-se que,a médio prazo,a pressão de

I demanda para os novos supercondutores será igualmente distri

\ buída entre todos os elementos ou mesmo favorecerá f racionamento

k a custo mais baixo - face aos resultados atuais de pesquisa fun

damental.

0 mercado de ítrio já estava, no início do presente ano,

: en franca expansão. Os processamentos deverão,então,ser reava

-. liados de forma a alterar as distribuições de terras raras no

> material inicial de alimentação para o processamento de conceit

\ trados de í tr io \xinotima) e no processamento de maiores volu

1 mes de concentrados convencionais.

t A indústria de terras raras deve ser muito flexível e rea

' gir prontamente 5s mudanças de mercado face Is alterações que

ocorrem em tecnologia de ponta. O melhor que se tem a fazer

v neste segmento é antecipar investimentos para à preparação de

' grandes mudanças,pois este mercado I realmente imprevisível.Fji

•• nalmente.a produção mundial de terras raras ec 1985 nos pernu

tj te afirmar que esta indústria é relativamente pequena quando



comparada com outras indústrias de elementos ainda mais raros

como o cohre e o chumbo.

Exemplo:

Produção Mundial de OTR 17,S x 10' toneladas

Cobre 8,4 x 10* toneladas

Chumbo 3,5 x 10' toneladas

ã àAlém disso»a ra2ão de demanda com relação às reservas nun

diais,sendo hoje de 1 para 60,nos dá também uma folga relativa

a nível de suprimento e preços. »

Y. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1. Desafios Científicos e Tecnológicos - 0 que Fazer

A descoberta dos supercondutores a alta temperatura apre

senta uma serie de desafios fundamentais que só poderão ser

vencidos com uma pesquisa firme e continuada, realizada por

grupos de caracterizada competência eta Física da Matéria Con-

densada. Inicialmente,as questões mais fundamentais a serem ata

cadss, e que tais grupos devem se propor a solucionar, são as

seguintes:

a) porqu • estes materiais são supercondutores ?

b) porque as transições de campo crítico são estreitas?

c) o que limita a corrente crítica?

d) qual o comportamento destes materiais sob campos ir.a£
néticos?

e) qual o efeito do dano físico ou químico?

f) qual o papel dos defeitos e impurezas na superconduti-

dade?

Sabe-se que estes materiais»em seu estágio atual, são qu«

bradiços Uêc ce*âi»úc<u), sensíveis a dano, degradam com a
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umidade e com a per.da de oxigênio, e são supercondutori-s pobres

na presença de campos magnéticos.

Assim, a plena caracterização destes materiais c uma tare

fa essencial para sua futura aplicação.A bus:a do entendimento

dos processos de supercondutividade fatalmente levará a sfnte

se de materiais dopados ou de sistemas químicos, inicialmente

com substituições de elementos do mesmo grupo da tabela periõ

dica ou mesmo o emprego de isõtopos. Sabe-se hoje que nos

sistemas Y-Ba-Cu-O:

a) remoção do oxigênio destrõi a supercondutividade;

b) a adição de flúor pode aumentar Tc;

c) o oxigênio é removido de cadeias planares nestes mate

riais;

d) a temperatura critica £ independente da dopagem com

terras raras;

e) a supercondutividade é anisotrõpica.

Para o Brasil, as conclusões preliminares quanto àdopagem

são muito atraentes. A substituição do itrio por terras raras

ou mesmo per uma mistura delas para o caso dos sistemas

Y-Ba-Cu-0 vâo favorecer o barateamento de um processo industrial

de fracionamento de terras raras, como dissemos anteriormente.

Além disso, a composição R-Ba-Cu-D, onás R significa itrio ou

terras raras, nos causa uma tranqüilidade quanto â estes ínsur«os

uma vez que detemos reservas de itric e de terras raras retira

dos das areias monazíticas e da xenotima.

Quonto aos aspectos puramente tecnológicos,uma outra ve£

tente devera ser pesquisada paralelamente aos aspectos apenas

fundamentais. Para se fazer uso energético dos supercondutores,

e, portanto, para se pensar em sua exploração econômica, a pes-

quisa tecnológica deve ser dirigida no sentido de se obter mate

riais flexíveis coro valores de densidade de corrente critica dair.csma
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ordem ou melhores do que a dos supercondutores metálicos. Es

tcs valores são hoje os seguintes:

Ligas Niôbio Titânio (NbTi):

Material Supercondutor 10*a 10l A/cm1

Fios Supercondutores 3 x 10' a 3 x 10' A/c»»

Ligas Wiõbio Estauho (Nb,Sn):.

Material Supercondutor IO5 a 10' A/cm»

Fios Supercondutores 3 x 10" a 3 x 10 A/cm*

Supercondutores Cerâmicos (a4.2K) 10*a 10s A/cm*
(a 77 K) lO'A/cm*

Filmes Finos U 4 . 2 K ) 10'A/cm*
(a 77 K) 10&A/cm*

Monocristais (a4.5K) 3 x 10* A/cm*

Como se pode ver, os superccr.dutores Y-Es-Cu-0 na forma de

filmes finos ou monocristais apresentas-: valores sinilares aos

supercondutores já na forma de fios fabricados. Estes dados por

si só já representam ura estímulo ã pesquisa tecnológica cem es

tes novos materiais e mostram o caminhe para onde o maior vo

lume de investimentos em P 4 D deve ser direcionado: disposits

vos, fios, filmes, fitas e r.onocristais.

Alguns desafios tecnológicos pere o sister.a Y-Ba-Cu-G, por

aplicação poderiam ser listados da seguinte forma:

Eletrônica:
i
1 a) filmes finos com valores altos de densidade de corrente cri

1 tica a 77 K;
1
| b) controle do processo de dano;

c) controle da quantidade de oxigênio durante o processamento;

d) solucionar • questão da degradação devido â umidade ou ã
perda de oxigênio.



Transmissão úc Potência:

*) obtenção de altas densidades de corrente crítica a 77 K.

Magnetos:

a) obtenção de altas densidades de corrente crítica a 77 K e sob
campos magnéticos;

b) obtenção de fios e f i tas supercondutoras flexíveis;

c) desenhar e construir estruturas de suporte.

Cavidades:

a) medir, compreender e controlar as propriedades superconduto
ras de superfície e o comportamento em alta freqüência (RF).

A produção de fios supercondutores poderá envolvert por

exemplo, o desenvolvimento de fornos longos que possam processar

continuamente estes fios na medida em que vão sendo extrudados.

Tais fios deverão ser flexíveis o suficiente para que possam

: ser torcidos e formatados em cabos. Os cabos são os componentes

principais dos enrolan.entos de magnetos e das linhas de trans

• missão. Com 3 Km de cabo tem-se,por exemplo, UIT. magneto supercon

) dutor para utilização prática!

I
5
X

'• ** Sugestões para um Progrstr.a Nacional - Como Fazer
"/

: Em função do que jã foi anteriormente discutido, sua pro

•• blemática e face \s condicionantes apresentadas,a definição de
4 um programa nacional sobre supercondutividade, com a devida

prioridade que esta questão necessita, deverá, numa primeira

aproximação, abrangeT três grandes universos de atividades, ou

subprogTamas, que fio:



«) prospecçào, mineração e produção de insumos básicos;

b) pesquisa básica c tecnológica: processamento r caraetc

rização;

c) desenvolvimento de dispositivos e transferência para o

setor produtivo.

No tocante ao item a), a questão está razoavelmente equa

cionada uma vez que o país ocupa o 4? lugar emreservas mundiais

de terras raras e de Itrio e o 6? em produção de concentrados.

Todas as etapas de produção das terras raras, desde a lavra

até o fracionamento do minério, são bem conhecidas e controla

das pela NUCLEMON, uma subsidiária da NUCLEBRÂS. Outras entida

des, como o 1PEN e a FTI detém também a tecnologia, em escala

de laboratório, do fracionamento das terras raras. Desta forma,

deve-se estabelecer uma política para os setores que já detém

esta tecnologia incentivando-os a elaborarem projetos visando a

construção de usinas em escala piloto. Tais usinas seriam pro

jetadas em função das necessidades de insumos dosgrupos de P&D

em supercondutores.

Quanto aos aspectos estratégicos relacionados aos insumos

básicos, já existe um controle exercido pela CNEN que autoriza

as exportações dos metais e óxidos de terras raras e de itrio,

pois estes insumos são de interesse ó* tecnologia nuclear.0 es

tágio presente do desenvolvimento da tecnologia de fraiionamen

to de terras raras encontra-se em nívei avançado justamente por

ser esta tecnologia uma das conseqüências do nosse programa nu

. clear autônomo. Os materiais nucleares são submetidos a um ri

goroso controle de qualidade que confere aos mesmos o grau de

qualidade nuclear. Logo, a capacidade técnica de que dispomos

para a produção de terras raras e seu controle analítico» são

fatores muito favoráveis ao programa de supercondutores.Trata-

se, agora, de realizar uma análise aprofundada no sentido de se

decidir, também, uma política para a criação de reservas

i;



estratégicas • de revisão da pauta de exportações destes Kate

riais.

Quanto «os itens b) e c) alguns passos importantes já fo

ram dados. No dia 24 de maio de 1917, a F1NEP realizou, no Rio

de Janeiro, uma reunião de a%aliaçâo da situação nacional ceai

os vários f;M.;>OS intercssaUos , solicitando aos mes»05,sugestões

de programas. Estas sugestões estio sendo pauta de discussões

internas na FINEP. A Associação Brasileira de Cerâmica - ABC

promoveu no dia 24 de julho o 1 Encontro Nacional sobre Cerâmi

cas Supercondutoras com representantes da FINEP, CNPq e da

Comunidade de Cientistas. Foram estabelecidos amplos debates e

apresentada uma proposta de criação de uma comissão coordenado

ra de programa. Esta proposta obteve a ampla aceitação dos pre

sentes.

Esta comissão deverá colher, a curtíssimo prazo,subsídios

junto i comunidade científica articulando-se também com repre

sentantes das várias instituições interessadas e entidades de

classe como SBF, ABC, SBQ, ABM, e outras, no sentido de apresen

tar ao MCT uma proposta de um programa nacional de supercondu

tividade.

As tarefas mais árduas dessa comissão serão organizar a

competitividade e evitar a pulverização de recursos. Diferente

mente de outros programas de P & D, z supercondutividade de al̂

to Tc exige agilidade no caso de querermos- competir internado

nalmente. Para tal, vamos ter que nos organizar, pois rom

peu-se o equilíbrio dinâmico tradicional entre pesquisa, tecno

logia e produto acabado. Competitividade é salutar, desde que

exercida com ética e profissionalismo. A pulverização de recur

sos( neste caso, pode, também, redundar'em resultados desastro

sos. Se nações mais avançadas, como USA, Japão e França, já

puseram em pratica a formação de consórcios entre Universidades,
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Institutos e empresas para desenvolver seus programas de super

conüotividadet nós, por razões muito maiores, deveremos fazer

o mesmo. Além disso, supercondut ividade a alto Tc é um tema

importante demais para que critérios outros, que nío exclusiva

mente os de competência e adequação de infra-estrutura, sejam

;..!ot:'...!j> p.irr. « co::;c-s:-ão üe recursos aos grupos interessados.

3. Conclusões Finais

A descoberta da supercondutividade a altas temperaturas é

um exemplo a ser seguido. Como já dito anteriormente, ela não

se deu por acaso, nas é fruto de um investimento cuidadoso e

planejado em P ft D. Tomemos, por exemplo, o que ocorre nos USA

a nível de investimentos. As cinco principais empresas air.erica

nas que mais investiram em P & D em todas as áreas em 1986, fo

ram:

1. General Motors USS 4,16 bilhões

2. IBM USS 3,98 bilhões

3. Ford Motor USS 2,31 bilhões

4. AT & T USS 2,28 bilhões

5. General Electric USS 1,30 bilhões

Destas empresas, a IBM - onde seu grupo de pesquisadores

indicou o caminho para a descoberta dos supercondutores de alto

Tc - e a AT 4 T estão na corrida entre os maiores investidores

de P & D em supercondutividade. Segunde nossa avaliação, a IBM

mantém a liderança mundial neste casnpc.

0 total de investimentos, em 1986, em P & D nos USA em to

das as áreas foi de USS 65 bilhões,dos quais USS 51 bilhões são

Teferentes a investimentos feitos com as receitas das empresas

e o restante ê devido a investimentos governamentais ( 221 do

total <ue t invzitiáo em ? l V), As estatísticas também compro

* vam que o investimento em P ( D das indústrias americanas tem

apresentado UB retorno muito favorável, pois, em 1986, 3,SI de
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suas vendas forem devidas a investimentos em P I I)

com 21 na década passada. Apesar disso» os USA sentem

quanto à sua tecnologia e competitividade industrial. As c&prc

sas americanas detetaram uma co-peticio superaquecida tanto do

m?sticamcnte quanto em relaçãp a outros países. Assim, sou ir.

vi st isento C.T, P 5. ü ;CR sido aumentado nos últimos ano* .A. nível

de nações, enquanto o Japão gasta S\ do seu produto nacional

bruto em P fc D, os USA ficou para traz com investimentos em to£

no de 2,51 de seu PKB, o que tem sido motivo de preocupação dos

americanos afim de manterem a competitividade de sua indústria.

0 aumento dos investimentos em P 4 D ten sido causado ,

principalmente» por tecnologias avançadas como a biotecnologia

e a revolucionaria supercondutividade. Empresas e governos de

países como USA e Japão estlo convencidos que apostar no futuro

via P & D, além de ser um bom negócio» é a chave para uma vita

lidade econômica continuada. Traçar.áo-se um paralelo coei o caso

do Brasil, e, considerando-se que a participação do setor pro

dutivo privado em P & D 5 praticamente inexistente, não resta

outra alternativa senão a de caber ao governo e ãs estatais

brasileiras uma grande parcela da responsabilidade no sentido

de investir maciçamente em P t D. Há que se considerar,também,

que nossos quadros de pesquisadores ainda estão muito aquém das

necessidades de uma economia de USS 200 bilhões de PNB como a

nossa.

Se tomássemos o exemplo de quanto o governo dos USA aplica

em P & D (0,551 do 4eu PNB} e o transpuséssemos para o caso bra

saleiro, isto corresponderia a USS 1,65 bilhão, ou seja,aproxi^

madamente Cz$ 80 bilhões, uma cifra considerável tendo-se em

conta o que é correntemente aplicado no Fvasil.Obviamente, não

teríamos, hoje, quadros de Tecursos humanos necessários e sufi

cientas para absorvartm tal volume d* recursos. -Além disso ,



esses números se tornam ainda mais dramáticos se ]c»bmt

nos que, no caso americano, 781 dos investimentos e» P & I) pro

vêm da iniciativa privada.

As grandes nações jâ se deram conta de que o próximo ciclo

econômico será O da tecnologia. Corremos também aí o risco de

ficarmos para trás, dada a velocidade com que as tecnologias

de ponta vem se desenvolvendo. Cons a supercondutividade não é

diferente. Embora tivéssemos demonstrado competência técnica e

adequação do alto nível de nossas pesquisas para reproduzir com

uma grande velocidade os resultados internacionais de supercon

dutividade em alta temperatura, não devemos nos iludir con a

euforia inicial causada pelos bons resultados obtidos. Pouquís

simo foi feito nos últimos dois meses no Brasil, enquanto que

o avanço das pesquisas no exterior já é incalculável tanto do

ponto de vista básico como tecnológico. Isto nos dá uma medida

da nossa pTÔpria condição: pouces recursos r.ateriais e humanos;

dificuldades de importação de equipamentos; rotatividade de mão

de obra científica e técnica; dificuldades de fixação de equj

pes; dificuldades de infra-estrutura; baixes salários de têcni

cos, entre outros.

0 governo está sensível a estes problemas e a questão sa

larial está, aparentemente, sendo equacionada. 0 grande número

de bolsas anunciado pelo KC7, ver. demonstrar o quento este mji

nistério tem se voltado ã questão de formação de recursos hunui

nos.

Acreditamos ser esta a mais importante decisão no sentido

de colocarmos os pés no futuro. Como esta, outras decisões po

líticas, de similar alcance, nos daTâo uma chance um pouco maior

de termos, para nossos descendentes, umnaís avançadoemoderno

pois, caso contrário» seremos relegados a ocupar um papel secun

dário na história, como meros fornecedores de matéria-prima e



clientes, üe tecnologia.

Assim, a supercondutividndc a altas Tc oferece uma possi

bilidade de nos projetamos definitivamente no fechado eiuhc da

alta tecnologia, pois ê justamente nele que temos as maiores

chances de bem sucedidas aplicações. Temos os in sumos necessií

r ios , resguardadas possíveis novas descobertas que alterem dras

ticamente essas perspectivasI Temos competência técnicaICabe,

agora, ao governo a responsabilidade histórica da tomada de

decisão política no sentido de implantar um programa de longo

prazo e de longo alcance...
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