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Desenvolvimento de Novos Materiais (Materials Design) 

Aula 4 



Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 

•  Sólidos, Estruturas Cristalinas, grupos 

espaciais e pontuais  

• Monocristais e Policristais 

• Relação da estrutura com as propriedades 

Físicas: ex: estrutura eletrônica e Campo 

cristalino (magnetismo) 

• Hábito de Crescimento 

• Fator de tolerância 

• Critérios experimentais de qualidade 

cristalina 

        



Estruturas Cristalinas 

Alta simetria Baixa simetria 

Fenômenos mais complexos 
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Resultados para 
(B44=5B40=0.25meV) 

• Efeitos do Campo Cristalino (CEF) 
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Efeitos de Campo Cristalino: 

P. G. Pagliuso, D. Garcia, E. Miranda,  et al.  J. App. Phys. 99 (2006) 

𝜃 
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• Efeitos do Campo Cristalino (CEF) 

P. G. Pagliuso, D. Garcia, E. Miranda,  et al.  J. App. Phys. 99 (2006) 

Efeitos de interação sobre a temperatura de ordem TN: 

Cada ponto é obtido para parâmetros  

específicos de B20, B40 e B44 



Solido cristalino: formação de estados eletrônicos  

Partiremos dos estados eletrônicos de um átomo isolado! 
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Potencial coulombiano 

Teoria de Bandas dos Sólidos 

Estruturas Cristalinas – Estrutura eletrônica 



• Dois valores possíveis de   em cada um dos valores críticos 

de k.  

• Desvio em forma de S na curva (k)  

• Formação das zonas de Brillouin 

O Modelo Quântico de Elétrons numa Rede Periódica 
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 O Modelo Quântico de Elétrons numa Rede Periódica 
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• A interação dos elétrons com o potencial cristalino altera a 

estrutura de bandas e a condutividade do material.  

• Bandas de caráter mais localizadas (ex. d e f) tende a ter 

condutividade elétrica menor (Fe) que bandas mais estendidas (s) 

(Cu). 



 Superfícies de Fermi de materiais reais (ARPES, STM) 

 Estruturas cristalinas de baixa simetria invarialmente geral estrutura de 

bandas de baixa simetria.) 



 Superfícies de Fermi de materiais reais (ARPES, STM) 

 Estruturas cristalinas de baixa simetria invarialmente geral estrutura de 

bandas de baixa simetria.) 
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Campo Cristalino 

Z. P. Yin et al. Nature Materials, 10 932-935 (2011). 

S. L. Skornyakov et al. Phys. Rev. B 80, 092501 (2009). 



Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 

• Monocristais e Policristais        

• Monocristais: um único “grão” com orientação bem definida. 

Permite o estudo de propriedades físicas anisotrópicas. 

• Policristal: vários grãos com orientação bem definida, mas 

aleatoriamente orientados ente si.  Medidas refletem reposta 

média de todas as orientações. 



Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 

• Monocristais e Hábito de crescimento        
• Monocristais tende a “crescer” ao longo de uma direção 

cristalográfica preferencial. Assim, a forma do cristal pode 

dar indícios da estrutura cristalina.  

• Exemplo: Plaquetas ou 

paralelepípedos – estrutura de 

camadas – normalmente 

tetragonal ou ortorrômbico.  



Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 

• Monocristais e Hábito de crescimento        
• Monocristais tende a “crescer” ao longo de uma direção 

cristalográfica preferencial. Assim, a forma do cristal pode 

dar indícios da estrutura cristalina.  

• Exemplo: cubos, poliedros, octaedros! 

Grande chances de ser um sistema 

cúbico.  

• Exemplo: Agulhas com base 

hexagonal – estrutura hexagonal. 



Difração de raios x 

Diagrama esquemático de um tubo 

gerador de raios-X. 

 ~ 1 Angstron 

Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 



Difração de raios-x 



Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 



Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 

Análise Elementar (EDS – WDS) 



I. Apresentação do Problema: Análise Experimental – Resistividade elétrica    

O Experimento:  

I+ I- 
L 

V 

A 



• Uma medida de resistividade usando o método de duas 

pontas pode ser problemática, especialmente quando as 

amostras têm uma resistência comparável com a 

resistência dos fios e do contato elétrico entre os fios e a 

amostra.  

 

O Experimento:  

I. Apresentação do Problema: Análise Experimental – Resistividade elétrica    



O método de 4 pontas 

elimina a contribuição dos 

fios e contatos.  

O uso de fontes de 

corrente e nanovoltímetros 

de alto precisão permitem 

a medida de amostras de 

baixíssima resistividade. 

O Experimento:  

I. Apresentação do Problema: Análise Experimental – Resistividade elétrica    



O Experimento:  

I. Apresentação do Problema: Análise Experimental – Calor específico 



O Experimento:  

I. Apresentação do Problema: Análise Experimental – susceptibilidade magnética 



Estruturas Cristalinas e Propriedades Físicas 

• Critérios de qualidade cristalina  

• Picos finos da difração de raios – x (rocking curve em 

monocristais) (cuidado com mosaicos)  

• Linhas finas em técnicas espectroscópicas (ESR, NMR, 

Raman) 

 

• Transições de fase agudas em propriedades macroscópicas 

(resistividade elétrica, calor específico, susceptibilidade 

magnética) 

 

• Resistividade residual 0 (T ~ 0 K) pequena e/ou RRR 

(residual resistivity ratio) grande ~100, 1000 (/0). 

   



Síntese por aproximação 

Síntese por aproximação através substituição química por similitude de raio 

iônico/atômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síntese por aproximação 

Síntese por aproximação através substituição química por similitude de valência.  

Maior chance de sucesso – Valência e tamanho similares!  



Exemplos: SC induzida por pressão  



CeMIn5 Ce2MIn8 

CeMIn5 – Férmions Pesados Supercondutores 

M = Co, Rh, Ir  (isovalent) 

2 CeIn3  

blocks 

CeIn3 



Séries de Terras-Raras  

CeRhIn5 NdRhIn5 TbRhIn5 GdRhIn5 



Sn doping in Ce(Rh,Co)CoIn5 – “in block” doping   

E. D. Bauer et al. PRB 73, 245109 (2006); 

PRL (2005), Physica B (2006), Daniel et al, 

PRL (2005).  

Sn 

• Sn doping is preferential in In1 site. 

• No appreciable changes in lattice  

parameters 

• Sn has an extra p-electron – electronic  

tuning.      



Cd doping in CeMIn5 – “in block” doping 

L. D. Pham et al. PRL 97, 056404 (2006). 

Cd has one p-electron less. 

Hole doping – Fermi surface tuning  


