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Resulmo 

Neste trabalho foi estudado o supercondutor cerâmico composto de Bi-Sr-Ca-Cu-O 

(BSCCO). O sistema BSCCO possui quatro fases predominantes: Bi2Sr2CuO6 (Bi-

2201), Bi2Sr2Ca1Cu2O8 (Bi-2212), Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (Bi-2223) e Bi2Sr2Ca3Cu4O12 (Bi-

2234). Destas, a mais estudada é a Bi-2223 por apresentar a temperatura crítica (Tc) 

mais elevada (125K). No entanto esta fase é a mais instável e, portanto neste 

trabalho buscamos a estabilização da fase Bi-2223 utilizando o método de 

substituição, na qual o Bi é substituído pelo Pb. As amostras foram obtidas através 

do método Pechini de síntese na estequiometria Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oy. As amostras 

obtidas foram caracterizadas por difratometria de raios – X, medida elétricas (RxT), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Análise Dispersiva de Raios – X 

(EDX). Os resultados obtidos mostraram que a melhor concentração de chumbo na 

estabilização da fase Bi-2223 foi a de 0,40 mols, obtendo a estequiometria 

Bi1,76Pb0,20Sr1,96Ca2,18Cu2,90Oy, onde apresentou uma Tc de 124 K. 

Palavras-chave:  Sistema BSCCO; Substituição; Método Pechini; 

 

INTRODUÇÃO 

O supercondutor cerâmico composto de bismuto (Bi), estrôncio (Sr), cálcio 

(Ca), cobre (Cu) e oxigênio (O) denominado de BSCCO é um sistema multifásico, na 

qual as fases mais importantes são conhecidas como: Bi2Sr2CuO6 (Bi-2201), 

Bi2Sr2Ca1Cu2O8 (Bi-2212), Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (Bi-2223) e Bi2Sr2Ca3Cu4O12 (Bi-2234), 

que apresentam Tc’s na faixa de 7-22 K, 75-94 K, 100-125 K e 90-100 K, 

respectivamente. Como podemos observar a fase que apresenta a maior Tc é a fase 

Bi-2223 e, portanto, a mais importante no que se refere a aplicações tecnológicas, 

consequentemente a mais estudada mas infelizmente é a mais instável (1,2), pois a  

presença de um largo número de elementos no sistema Bi-Sr-Ca-Cu-O induz uma 
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relação muito complexa entre as diferentes fases. A formação do Bi-2223, que 

ocorre durante a sinterização, é muito sensível para o conjunto de fases iniciais e as 

condições pré-reativas(3). Contudo há muitas contribuições no quesito de maneiras 

para melhorar e otimizar a estabilidade do sistema Bi-2223, sendo que uma delas é 

a substituição parcial do Bi pelo Pb, como é encontrado no artigo de A. Tampieri et 

al. (1999) [1], que utilizou o método Sol-Gel de síntese. Porém há vários outros 

métodos utilizados para a produção desses materiais supercondutores cerâmicos 

como: o de Matriz Polimérica [3], reação de Estado Sólido [4] e o método Pechini [5]. 

Este último método, o Pechini, é bastante utilizado, pois apresenta vantagens como, 

a possibilidade da criação de grãos mais homogêneos, o que permite um maior 

contato entre os grãos supercondutores, aumentando assim seu Tc e sua densidade 

de corrente crítica (Jc) 
[6].  

Nessa perspectiva o presente trabalho tem como objetivo a determinação da 

concentração de Pb que melhor estabiliza a fase Bi-2223, utilizando o método de 

substituição parcial do Bi pelo Pb. Para atingir este objetivo, variações nas 

concentrações de Pb no sistema BSCCO Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oy com x = 0,00; 0,30; 

0,35; 0,40; 0,45 e 0,50 mols, foram utilizados. No tratamento térmico foi mantido um 

padrão de acordo com Wongng et al. (1992) (7), na qual a faixa de temperatura 

usada durante a síntese do material favorece a formação da fase Bi-2223. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O material utilizado para a produção de 5g de amostra do composto BSSCO 

são: Carbonato de Bismuto (Bi2CO5), Carbonato de Estrôncio (SrCO3), Carbonato de 

Cálcio CaCO3), Carbonato de Cobre (CuCO3.Cu(OH)2), Carbonato de Chumbo 

(PbCO3), Ácido Cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O), Ácido Nítrico (HNO3), Etileno 

diamina (C2H8N2) Etileno Glicol (C2H6O2). 

O processo inicia-se na diluição do ácido cítrico monohidratado em água 

deionizada. Em seguida é adicionado o carbonato de estrôncio (SrCO3) e após obter 

a completa diluição adiciona-se o carbonato de cálcio (CaCO3) atingindo diluição 

total do mesmo. Em outro recipiente, diluiu-se o CuCO3.Cu(OH)2 com 5 ml de água 

deionizada e 5 ml de ácido nítrico. O mesmo procedimento é realizado para o 

Bi2CO5. Obtido a homogeneidade do carbonato de cobre e de bismuto, mistura-se 
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no composto que contem: ácido cítrico, SrCO3, CaCO3, e por fim é adicionado 

carbonato de chumbo (PbCO3). 

A fim de buscar o equilíbrio do pH adiciona-se etilenodiamina (C2H8N2) de 4 em 

4 ml, até ser obtetdo uma solução com pH entre 8 e 9. 

Finalmente para a criação do polímero, é necessária a adição do etilenoglicol 

(C2H4(OH2)) em proporções correspondentes a da amostra a ser preparada. A partir 

da obtenção do polímero, se utiliza o tratamento térmico que favorece a formação da 

fase Bi-2223. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

(Bi-2223) 0,00 de concentração de chumbo.  

Através da análise de EDX obtemos a estequiometria Bi2,16Sr2,04Ca2,01Cu2,78Oy. 

A difratometria de Raios – X, Fig. 1(b), indicou que os picos mais intensos podem 

ser identificados como a fase Bi-2212. E os menos intensos como Bi-2201, Bi-2223 

e Bi-2234.  

A medida elétrica, Fig. 1(a), apresentou uma sutil transição na temperatura de 

Tc = 118 K que se refere a fase Bi-2223. E outra transição, porém mais acentuada, 

caracterizada pela abrupta queda de resistividade, ocorrendo a uma temperatura de 

89 K, evidenciando assim que há uma predominância da fase Bi-2212. 

 

Fig. 1. Amostra Bi-2223 Pb(0,00), (a) medida elétrica. e (b) difratograma de Raios – 
X. 

 

(Bi-2223) 0,30 de concentração de chumbo.  

Com a introdução de Pb na amostra em 0,30 mol, observamos na análise de 

EDX que sua média estequiométrica correspondente a 

Bi1,97Pb0,19Sr2,05Ca2,21Cu2,58Oy. A difratometria de Raios - X, Fig. 2(b), mostrou 

(a) (b) 
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intensos picos da fase Bi-2212 e também picos sobrepostos e menos intensos que 

pertencem as fases Bi-2201, Bi-2223, Bi-2234 e as camadas de óxidos CuO e CaO.  

A medida elétrica, Fig. 2(a), apresentou uma temperatura de transição Tc(onset) = 

119 K referente a fase Bi-2223. Abaixo de T = 119 K a resistência apresenta uma 

queda suave até próximo de zero em Tc = 77 K, evidenciando a presença da fase Bi-

2223 juntamente com outras fases supercondutoras. 

 

Fig. 2. Amostra Bi-2223 Pb(0,30), (a) medida elétrica e (b) difratograma de Raios – 
X. 
 

(Bi-2223) 0,35 de concentração de chumbo.  

Através da análise de EDX, foi obtida a fórmula estequiométrica 

Bi1,75Pb0,22Sr1,97Ca1,92Oy. A Fig. 3(b) mostra os resultados obtidos por difratometria 

de raios – X, que se observa os picos mais intensos como pertencente a fase Bi-

2212, sendo esta que prevalece como dominante na amostra. 

O gráfico da resistência elétrica é mostrado na Fig. 3(a), onde é possível 

observar uma queda acentuada da resistência da amostra com a diminuição da 

temperatura, que se inicial em Tc = 108 K, referente à fase de alta Tc (Bi-2223), e 

termina em Tc = 84 K, fase de baixa Tc (Bi-2212) o que evidência a presença de 

mais de uma única fase no material supercondutora. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Fig. 3. Amostra Bi-2223 Pb(0,35), (a) medida elétrica e (b) difratograma de Raios – 
X. 

 

(Bi-2223) 0,40 de concentração de chumbo.  

A estequiometria obtida através da análise de EDX foi: 

Bi1,77Pb0,24Sr2,05Ca2,04Cu2,90Oy. A difratometria de raios – X, disposta na Fig. 4(b) se 

observa que os picos mais intensos são identificados como a fase Bi-2223, 

mostrando uma completa dominância da fase de alta Tc. 

O resultado das medidas elétricas (RxT), Fig. 4(a), mostra que a temperatura 

de transição “onset” foi em Tc = 124 K e a temperatura final de sua transição foi em 

Tc = 118 K, apresentando uma faixa de transição, ΔT de ≈ 6 K. Este resultado é um 

indicativo de que a amostra é constituída, em sua maioria, da fase Bi-2223, 

corroborando assim com as medidas de difratometria de raios – X.  

 

Fig. 4. Amostra Bi-2223 Pb(0,40), (a) medida elétrica e (b) difratograma de Raios – 
X. 
  

(Bi-2223) 0,45 de concentração de chumbo. 

A fórmula estequiométrica para a concentração de 0,45 mols de Pb é: 

Bi1,75Pb0,29Sr2,05Ca2,09Cu2,79Oy. A Fig. 5(b) apresenta o resultado da difratometria de 

raios – X onde se observa que a fase dominante tornou-se novamente a fase de 

baixa Tc (Bi-2212). No entanto, foram identificados picos menos intensos que 

pertencem ao composto Ca2PbO4, no qual dificulta a obtenção da fase desejada (Bi-

2223). 

 A medida elétrica mostrada na Fig. 5(a) apresenta uma transição que se inicia 

em Tc onset = 113 K e termina em Tc = 80 K, ou seja, sua faixa de transição (ΔT) é de 

≈33 K, o que caracteriza uma larga faixa de transição, que permite afirmar que o 

(a) (b) 
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material supercondutor tem a presença de outras fases e/ou a região ligante entre os 

grãos ou as placas supercondutoras estão com falhas.  

 

Fig. 5. Amostra Bi-2223 Pb(0,45), (a) medida elétrica e (b) difratograma de Raios – 
X. 
 

 (Bi-2223) 0,50 de concentração de chumbo. 

A fórmula estequiométrica para a amostra com a concentração de 0,50 mols de 

Pb é Bi1,50Pb0,31Sr2,04Ca2,45Cu2,71Oy. A Fig. 6(b) mostra o difratograma obtido para a 

amostra. Onde se observa a predominância da fase de baixa Tc (Bi-2212). Também 

são identificados picos de impurezas como o Ca2PbO4, que facilita a formação da 

fase de baixa Tc.  

A medida elétrica (RxT), representada na Fig. 6(a), apresenta uma temperatura 

de transição em Tc = 84 K e uma queda abrupta que se encerra a Tc = 81 K, o que 

evidencia que amostra contem em maior quantidade a fase Bi-2212. 

 

 

Fig. 6. Amostra Bi-2223 Pb(0,50), (a) medida elétrica e (b) difratograma de Raios – 
X. 
 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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CONCLUSÃO 

Assim, concluímos que o sistema supercondutor BSCCO tem suas 

características estruturais e elétricas modificadas quando se faz substituição do Bi 

por Pb. Ao utilizar as concentrações de 0,45 e 0,50 mols de Pb se observa a 

presença de várias outras fases e agregados o que atrapalha a obtenção do material 

supercondutor de alta Tc, pois apresenta uma diminuição em sua Tc além de deixar 

evidente que a maior parte da fase existente Bi-2212. A diminuição da Tc é devida à 

diminuição da área de contato entre os grãos supercondutores, pois há surgimento 

de grãos não homogêneos, além de produzir a fase Ca2PbO4, que favorece a 

formação da fase de baixa Tc. 

Para o aumento das concentrações de Pb: 0,00; 0,30; e 0,35 nas amostras, 

observou-se um aumento em suas Tc’s. Entretanto a maior concentração da fase Bi-

2223 foi obtida para a concentração de 0,40 mols de Pb. A estabilidade da amostra 

surgiu pelo fato de que o Pb substituiu o Bi nas camadas de Bi2O2, o que proporciona 

aos grãos uma homogeneidade melhor, além de elevar as temperaturas de 

formação das fases indesejadas, propiciando assim o atingimento da fase Bi-2223 

antes mesmo de atingir as outras fases. 
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PREPARATION OF HIGH – Tc SUPERCONDUCTOR BSCCO IN SYSTEM 

WITH ADDED Pb USING METHOD OF SYNTHESIS PECHINI 

 

Abstract 

 

This paper studied compound of the ceramic superconductor Bi-Sr-Ca-Cu-O 

(BSCCO). The predominant BSCCO system has four phases: Bi2Sr2CuO6 (Bi-2201), 

Bi2Sr2Ca1Cu2O8 (Bi-2212), Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (Bi-2223) e Bi2Sr2Ca3Cu4O12 (Bi-2234). 

Of these, the most studied is the Bi-2223 and this is due to present the highest 

critical temperature (Tc) (125K). However, this phase is more unstable and, therefore 

in this work we study the stabilization of Bi-2223 phase using the substitution 

method, in which Bi is replaced with the Pb. The samples were obtained by method 

of synthesis Pechini, the stoichiometry Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oy. The samples obtained 

were characterized by diffraction ray – x, electric measurement (RxT), Scanning 

electron microscope (SEM), Energy dispersive ray-x spectroscopy (EDX). The results 

showed that the best concentration of lead in phase and stabilizing Bi-2223 was the 

0,40 mols obtaining the stoichiometry , which 

showed a Tc of 124 K. 

 

 
 

Key words: BSCCO system; substitution; Pechini method. 
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