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RESUMO  
   

As cerâmicas supercondutoras de alta temperatura crítica (HTSC) representam um 
grande marco na ciência. Durante a preparação dos supercondutores, a oxigenação 
desempenha um papel fundamental, pois a oxigenação determina a distribuição de 
portadores de carga nesses supercondutores através dos planos de Cu-O e, 
portanto, a supercondutividade. Esse trabalho propõe o preparo de supercondutores 
policristalinos utilizando o método cerâmico, sendo a etapa de oxigenação feita com 
o gás ozônio (O3). O ozônio exerce pressão química sobre o composto, que 
apresenta vacâncias de oxigênio em sua estrutura após a etapa de síntese. O 
trabalho foi realizado variando o tempo de oxigenação entre 20, 40, 80 e 160 horas, 
com as amostras passando por um processo de oxigenação à 350 ºC, após a etapa 
de síntese. Esse trabalho avalia como o efeito do tempo de oxigenação pode 
melhorar as propriedades supercondutoras, tais como a resistividade e a 
susceptibilidade magnética. 
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INTRODUÇÃO  
 

Em 1911, H. Kammerlingh Onnes percebeu que, abaixo de 4,15 K, a 

resistência elétrica dc do Hg desaparecia. A mudança da resistência de um valor 

não nulo para zero era abrupta abaixo daquela temperatura. Esta temperatura de 

mudança de um estado com resistência não nula para outro estado sem qualquer 

resistência é hoje conhecida como temperatura crítica de transição (TC). Com isso a 

supercondutividade acabava de nascer. No ano seguinte, Onnes descobriu que a 

aplicação de um forte campo magnético destruía a supercondutividade. Ou seja, 

para um determinado material supercondutor, existe um valor de campo magnético, 

definido como campo crítico, a partir da qual o estado supercondutor deixa de existir. 

Em 1933, 22 anos após a descoberta da supercondutividade, W. Meissner e R. 
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Ochsenfeld(2) verificaram experimentalmente que: se uma amostra é submetida a 

aplicação de campo magnético sob as condições de T<TC e para um valor de campo 

magnético muito menor do que o campo crítico, independente se a mesma for 

resfriada ou não na presença desse campo, o fluxo em seu interior era sempre nulo. 

Esse efeito de exclusão de fluxo magnético no interior do supercondutor recebeu o 

nome de Efeito Meissner. Logo, o efeito Meissner ficou sendo a propriedade 

fundamental do estado supercondutor e a ausência de resistência elétrica apenas 

uma característica do estado supercondutor(1-7).  

Do ponto de vista tecnológico, materiais supercondutores têm grandes 

vantagens em suas aplicações em relação aos materiais normais. Com materiais 

supercondutores pode-se: produzir fios metálicos que transportam eletricidade sem 

dissipação de calor, construir bobinas capazes de gerar fortes campos magnéticos, 

fabricar circuitos elétricos sem a necessidade de isolamento térmico, etc. Com a 

intenção de obter temperaturas críticas sempre mais altas para os supercondutores, 

muitos pesquisadores submetem esses compostos a altas pressões mecânicas, 

visando aumentar a pressão de oxigênio no composto. Essa é a motivação para a 

realização desse trabalho, onde será verificada se a atmosfera de O3 pode 

desempenhar um papel semelhante à de uma pressão mecânica na síntese do 

composto Sm123. A presença de ozônio aumenta a pressão de oxigênio sem a 

necessidade de se exercer uma pressão mecânica, o que reduz custos e riscos(2-9). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

As amostras foram preparadas por método de estado sólido, misturando-se 

Sm2O3, BaCO3 e CuO, segundo a equação (A) abaixo: 

 

½ Sm2O3 + 2 BaCO3 + 3 CuO + ¼ O2  SmBa2Cu3O7-δ + 2 CO2             (A)  

 

As amostras foram levadas a estufa por 3 horas para eliminação de umidade, 

para que não houvesse erro na medida das massas dos precursores. Em seguida, 

os precursores foram misturados com o auxílio de um moinho por 3 horas para 

homogeneização. Em seguida, as amostras foram calcinadas 3 vezes a 940 ºC por 

24 horas e sinterizadas a 980 ºC por 48 horas em um forno tipo mufla. Após o 

processo de sinterização, as amostras foram submetidas a um processo de 
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oxigenação por ozônio por tempos de 20, 40, 80 e 160 horas, onde o ozônio exerce 

pressão química sobre as amostras, a fim de que o oxigênio entre nos interstícios 

das cerâmicas, melhorando suas propriedades supercondutoras. Com as amostras 

oxigenadas, foram realizados testes de resistividade DC a 4 pontas e 

susceptibilidade magnética AC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente, foi realizada a calibração da máquina de ozônio. Na saída do 

equipamento, foi montado um sistema para análise espectroscópica. Com essa 

análise foi possível controlar a qualidade do gás O3. É possível verificar que está 

ocorrendo formação do ozônio e que essa formação é contínua ao longo do tempo, 

conforme mostra a figura 01 abaixo: 
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Fig. 01: Comparação entre as intensidades da radiação com e sem atmosfera de O3. 

 

O sistema consiste em uma ampola, por onde passa o gás, localizada entre 

uma lâmpada de mercúrio e o coletor de um espectrômetro ótico. As medidas foram 

feitas em comparação com o ar. O espectrômetro óptico possui uma fibra óptica, que 

capta a luz que passa pela ampola e a leva até o seu interior, onde há um prisma 

que abre o espectro. Uma célula fotomultiplicadora aumenta a intensidade da luz, de 

maneira que a leitura dos dados seja otimizada. O espectrômetro é monitorado por 
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um computador, que possui um programa para coletar os dados e retorná-los em 

forma de gráficos, facilitando assim as análises das medidas. 

Com o equipamento devidamente calibrado, foi possível realizar a oxigenação 

das amostras, e a análise dos resultados de resistividade DC a 4 pontas e de 

susceptibilidade magnética AC, conforme é possível observar nas figuras 02, 03, 04 

e 05 a seguir: 

 

 
Fig. 02 – Medidas de resistividade DC a 4 pontas de Sm123 tratado à ar. 

 

 
Fig. 03 – Medidas de resistividade DC a 4 pontas de Sm123 tratado à ozônio. 
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Fig. 04 – Medidas de susceptibilidade magnética AC em amostras de Sm123 

tratadas a ar. 

 

 
Fig. 05 – Medidas de susceptibilidade magnética AC em amostras de Sm123 

tratadas a ozônio. 

 

Com relação aos ensaios de resistividade, é possível observar que as amostras 

supercondutoras submetidas aos tratamentos de ozônio melhoram suas 

propriedades de resistividade em relação às amostras tratadas a ar, à medida que 

há o aumento do tempo de tratamento. Esses resultados sugerem que o oxigênio 

proveniente do ozônio penetra mais facilmente nos interstícios do material pelo fato 

do ozônio ser bastante reativo. Também é possível perceber que a largura de 

transição do estado normal para o estado supercondutor também diminuiu. Isso 

implica dizer que o processo de oxigenação interfere positivamente no processo de 

transição entre os estados, favorecendo uma menor formação de “ilhas 
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supercondutoras”, e garantindo a homogeneidade das propriedades 

supercondutoras em todas as amostras (10-12). 

Quanto aos ensaios de susceptibilidade magnética, também é possível 

perceber que há uma melhora significativa das propriedades supercondutoras à 

medida que há o aumento no tempo de tratamento de oxigenação, tais como o 

aumento da temperatura crítica de transição e a largura de transição entre os 

estados normal e o estado supercondutor. Também fica possível perceber que o 

aumento do tempo de tratamento melhora o processo de transição de fase, 

deixando-a mais definida e homogênea, diferente do que ocorre nas amostras 

tratadas com tempos menores (10-12). 

 

CONCLUSÃO 

 

Com os resultados encontrados, é possível concluir que quando utilizamos o 

ozônio na produção de materiais supercondutores, formam-se amostras com maior 

qualidade se comparadas às produzidas em ar. Isso é devido à aplicação de ozônio 

nas amostras supercondutoras que realiza pressão química sobre as mesmas, 

fazendo com que haja um aumento significativo da concentração de oxigênio na 

amostra, alocando-se nos interstícios do composto, determinando sua distribuição 

de cargas. Os resultados também indicam que nas amostras tratadas a ar, há uma 

variação anormal na resistividade, apresentando características análogas à de um 

semicondutor. 
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EVALUTION OF OXIGENATION TIME IN SmBa2Cu3O7-� SUPERCONDUCTORS 
CERAMICS IN AIR AND OZONE ATMOSFERES 

 
ABSTRACT  

High temperature superconductors (HTSC) represent a major milestone in science. 
During the preparation of superconductors, oxygenation plays a key role, because 
oxygenation determines the distribution of charge carriers in these plans through the 
superconducting Cu-O and hence superconductivity. This paper proposes the 
preparation of polycrystalline superconductors using the ceramic method, and the 
step of oxygenation made with ozone gas (O3). Ozone exerts chemical pressure on 
the compound, which has oxygen vacancies in its structure after the step of 
synthesis. The work was performed by varying the time between oxygenation 20, 40, 
80 and 160 hours, with samples going through a process of oxygenation at 350 °C 
after the step of synthesis. This study evaluates the time effect as oxygen can 
improve the superconducting properties such as resistivity and magnetic 
susceptibility.  
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