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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi tentar correlacionar microestrutura e 

propriedades magnéticas de ímãs permanentes de alta energia do tipo 

Sm(CoFeCuZr)z para aplicações em temperaturas acima de 300oC. Avaliou-se 

a possibilidade de que o constituinte matriz da microestrutura dos ímãs para 

altas temperaturas fosse diferente do constituinte matriz dos ímãs 

convencionais. Com este propósito foram estudados três conjuntos de 

amostras: 

 i) Dois ímãs comerciais para aplicações na temperatura ambiente, um da 

Electron Energy e outro da Vacuumschmelze. Eles foram caracterizados 

magneticamente e a sua microestrutura foi analisada por microscópio 

eletrônico de varredura dotado de análise química, com o objetivo de avaliar se 

os mesmos apresentavam dois microconstituintes presentes em algumas ligas 

de Sm(CoFeCuZr)z. 

 ii) Uma liga comercial da Johnson Matthey (JM) que é utilizada para 

produzir ímãs permanentes de Sm(CoFeCuZr)z. Essa liga foi utilizada para o 

estudo e avaliação de ciclos térmicos como solubilização, tratamento 

isotérmico, rampa de resfriamento lento e tratamento térmico a 400oC, e o seu 

efeito nas propriedades magnéticas e na micro e nano estruturas. 

 iii) Duas séries de ligas com seis amostras cada série produzidas em 

forno a arco voltaico no LMM-IFUSP, com o propósito de estudar o efeito do 

teor de cobre e samário nas propriedades magnéticas, na microestrutura e na 

nanoestrutura dessas ligas. 

 A caracterização magnética em campo de 9T permitiu determinar a 

polarização máxima e o campo coercivo das amostras. 

 A caracterização magnética em campos de até 2T permitiu determinar o 

campo coercivo e a polarização remanente das amostras em temperaturas na 

faixa de 200 a 500oC. Três ligas resultaram em campo coercivo Hci > 398kA/m 

(Hci > 5kOe) a 450oC, que segundo a literatura, podem ser utilizadas em 

aplicações em temperaturas elevadas. 

 Uma caracterização detalhada da microestrutura e da composição 

química foi feita utilizando-se Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com 
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análise química de praticamente todas as amostras. No diagrama de fases 

pseudo-ternário foi possível definir o campo de fases das composições 2:17R 

com baixo e alto Sm. As amostras da liga comercial JM e três das doze ligas 

produzidas em forno a arco voltaico apresentaram os microconstituintes claro e 

escuro e estes parecem não afetar as propriedades magnéticas das amostras. 

 Foi observado que com o aumento do teor de Sm na liga a polarização 

máxima diminui. A polarização máxima Jmáx também diminui com o aumento do 

teor de Cu na liga, porém de forma menos acentuada. 

 Foi possível observar a estrutura nanométrica, bem como a presença e a 

formação das nanocélulas nessas ligas nanocristalinas com elétrons 

secundários via microscopia eletrônica de varredura com fonte de emissão de 

campo MEV/FEG, que é um diferencial neste trabalho uma vez que essas 

análises são típicas em microscopia eletrônica de transmissão. 

Verificou-se que as nanocélulas são observáveis com FEG em amostras 

cuja coercividade são superiores a 159 kA/m (2kOe). 

 Foi possível aplicar o modelo de Stoner-Wohlfarth modificado por Callen 

Liu e Cullen à curva de histerese para determinar o campo de anisotropia 

magnetocristalina, a magnetização de saturação e o coeficiente de interação de 

campo médio 1/d.  

A difração de Raios-X aliada ao refinamento Rietveld permitiram 

determinar as fases formadas em altas temperaturas após o tratamento de 

homogeneização a 1175oC/4h. Verificou-se que há a formação de duas fases 

romboédricas, uma rica em cobre e a outra rica em ferro. Este dado é inédito 

na literatura. 
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ABSTRACT 

 

 The main objective of this study was to correlate microstructure and 

magnetic properties of high-energy permanent magnets of the Sm(CoFeCuZr)z 

type for applications at temperatures above 300oC. The possibility that the 

matrix constituents of the microstructure of high temperature magnets are 

different from the matrix constituents of the conventional magnets is 

investigated with three sets of samples: 

i) Two magnets for commercial applications at room temperature, one 

produced by Electron Energy and the other by Vacuumschmelze.  

ii) A Sm(CoFeCuZr)z as-cast alloy synthesized by Johnson Matthey (JM) 

for permanent magnets production was used to study the effect of heat 

treatment steps as follows: (a) solutionizing at 1175oC for 4h, b) followed by 

quenching in water, (c) reheating at 820oC for 7h, d) followed by slow cooling 

down at 1oC/min to 400oC, and (e) heat treatment at 400oC for different 

durations and their effects on its magnetic properties and its micro and 

nanostructure. 

iii) Two series of Sm(CobalFe0.15CuxZr0.023)7 and 

Sm(CobalFe0.15CuxZr0.023)8.5 alloys with x=0.058, 0.088, 0.108 were prepared by 

arc melting technique, in order to study the effect of Copper and Samarium 

contents on its microstructure and  magnetic properties. 

The characterization in magnetic fields up to 9T allowed to determine the 

maximum polarization and the intrinsic coercivity of the samples. 

The characterization in magnetic field up 2T allowed to determine the 

coercive field and remanence of the samples at temperatures between 200 oC 

and 500oC. Three alloys resulted in coercive field Hci > 398kA/m (Hci > 5kOe) at 

450oC, which according to the literature, can be used in applications at elevated 

temperatures. 

A detailed characterization of the microstructure and chemical 

composition was performed using scanning electron microscopy (SEM) with 

EDAX chemical analysis of virtually all samples. The JM samples and three of 

the twelve alloys produced in the electric arc furnace showed the light and dark 

microconstituents, here identified as two 2:17 rombohedral phases with low and 
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high Sm. In a pseudo-ternary phase diagram it was possible to define the two 

phase field of 2:17R  with low and high Sm. No correlation could be found with 

the magnetic properties of the samples. 

It was observed that by increasing the Sm content in the alloy the 

maximum induction Jmax decreases. The maximum induction Jmax also 

decreases with increasing Cu content in the alloy, but to a lesser extent. 

It was possible to observe the nanocrystalline microstructure as well as 

the presence and formation of nanocrystalline cells with scanning electron 

microscopy with field emission source SEM-FEG. Those characteristics are 

usually only observed by transmission electron microscopy. 

It was found that the nanocrystalline cells are observable with SEM-FEG 

on samples whose coercivity is above 159 kA/m (2kOe). 

It was possible to apply the Stoner-Wohlfarth model modified by Callen 

Liu and Cullen in the hysteresis loop to determine the magnetocrystalline 

anisotropy field, the saturation magnetization and the mean field interaction 1/d. 

The X-ray diffraction coupled with a Rietveld refinement were used to 

determine the phases formed at high temperatures after the solutinizing heat 

treatment at 1175oC/4h. It was found that there are two kinds of 2:17  

rhombohedral phases formation. One is rich in copper and the other rich in iron.  
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1 Introdução 

  

1.1 Ímãs permanentes de alta energia de Sm(CoFeCuZr)z 

para aplicações especiais 

 

 Ímãs permanentes de alta performance do tipo Sm(CoFeCuZr)z, para 

aplicações em altas temperaturas são de interesse mais estratégico do que 

comercial, uma vez que, normalmente, eles fazem parte de equipamentos e 

dispositivos de alta tecnologia. Deste modo, interessa tanto o domínio da 

técnica de produção e caracterização, quanto o conhecimento detalhado da 

sua estrutura nanométrica e a sua possível relação com as propriedades 

magnéticas. 

Ímãs permanentes para operar em faixas amplas de temperatura e em 

condições ambientais adversas devem exibir alta densidade de energia, campo 

magnético estável e alta resistência à corrosão. Essas condições são 

necessárias para aplicações como acelerômetros, atuadores, controladores e 

estabilizadores de satélite, motores, geradores, mancais magnéticos etc. Os 

Ímãs de Sm2Co17 são indicados para as aplicações acima porque eles 

apresentam elevada temperatura de Curie e alta anisotropia magnetocristalina, 

que os tornam resistentes a temperaturas de operação contínua de até 250oC 

(STRNAT, 1988) (KUMAR, 1988) (RAY; LIU,1992). 

 Diante da demanda da indústria aeronáutica e aeroespacial uma nova 

família de ímãs do tipo 2:17, para operação em temperaturas acima de 300oC 

baseada em ligas de Sm(CoFeCuZr)z tornou-se de grande interesse, para os 

pesquisadores, a partir de meados da década de 90. 

Para resistir a temperaturas em torno de 450oC, os ímãs devem 

apresentar um baixo coeficiente de temperatura na coercividade (β=(dHc/dT) 

(KIM, 1997). Dentre os principais ímãs de terras raras, tais como, o NdFeB e o 

SmCo5, embora estes apresentem excelentes propriedades magnéticas, como 

polarização de saturação e produto energético máximo, a liga Sm(CoFeCuZr)z 

com 7,0 ≤ z ≤ 8,5 é o ímã que apresenta a maior temperatura de Curie e o 

menor coeficiente de temperatura da coercividade. Essas características o 

tornam um candidato ideal para aplicações em veículos elétricos, mancais 
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magnéticos híbridos para motores de turbina e sistemas avançados de 

potência, além de outras possíveis aplicações (GUTFLEISCH, 2000). 

Para a obtenção de ímãs com propriedades magnéticas e 

microestruturais adequadas, várias etapas de processamento são necessárias. 

Os ímãs do tipo 2:17 normalmente são produzidos pela técnica da metalurgia 

do pó. A liga depois de fundida é moída até uma granulometria adequada, 

orientada magneticamente e compactada em prensa hidrostática ou uniaxial. A 

etapa seguinte envolve um ciclo térmico bastante complexo. Sinterização em 

torno 1200oC, resfriamento lento até 1150oC, homogeneização, também 

chamada de solubilização, resfriamento rápido até a temperatura ambiente, 

tratamento isotérmico em torno de 800 a 850oC seguido de resfriamento lento 

até 400oC, patamar a 400oC, acompanhado de resfriamento ao ar. A figura 

1.1.1 ilustra um ciclo térmico característico aplicado em imãs permanentes do 

tipo Sm2Co17 (RAY, 1986). 

 

 

 
 

Fig. 1.1.1 Ciclo térmico característico para ímãs do tipo Sm2Co17 (RAY, 1986) 

 

 

Todo esse processo é necessário para desenvolver uma estrutura 

nanométrica que resulte em propriedades magnéticas adequadas para operar 

em temperaturas de aproximadamente 500oC. 
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Durante a solubilização da microestrutura na temperatura em torno de 

1150oC a 1180oC Ray afirma (RAY, 1984) que a fase formada é a fase 2:17R 

desordenada. Lefèvre e colaboradores (LEFÈVRE et al., 1997) afirmam que 

durante a solubilização ocorre a formação da fase 1:7. No tratamento 

isotérmico por volta de 800oC, ocorre a formação da fase de contorno celular 

1:5 por precipitação, com o início da formação das paredes celulares e também 

da formação da fase lamelar 1:3 rica em zircônio (ZHANG et al., 2001). No 

resfriamento lento deve ocorrer uma redistribuição química fina que é 

responsável pelo desenvolvimento da alta coercividade nos ímãs de 

Sm(CoFeCuZr)z (ZHANG et al., 2001). 

Neste trabalho, dois ímãs comerciais do tipo 2:17 tradicionais foram 

caracterizados magneticamente e a sua microestrutura foi analisada com 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) equipado com análise química por 

espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS). 

 Uma outra linha de estudo, bem mais abrangente, investigou uma liga 

comercial produzida pela Johnson Matthey que é usada para produzir ímãs de 

Sm(CoFeCuZr)z. Essa liga foi utilizada para avaliar o tempo de solubilização 

em alta temperatura, o tempo de tratamento térmico, rampa de resfriamento 

lento e o seu reflexo nas propriedades magnéticas, na microestrutura e na 

nanoestrutura.  

 Uma terceira linha de trabalho foi produzir, no Laboratório de Materiais 

Magnéticos do Instituto de Física da USP, doze ligas de 

Sm(CobalFe0,15CuxZr0,023)z variando especialmente a concentração de Cu e Sm 

com o objetivo de avaliar quais delas apresentam potencial para utilização em 

temperaturas acima de 300oC. Além disso, essas mesmas ligas foram 

utilizadas para analisar os efeitos da variação do teor de Cu e Sm na 

microestrutura, na nanoestrutura e nas propriedades magnéticas. O teor de Co 

foi utilizado como balanço, então, com o aumento do teor de Cu na liga, o teor 

de Co diminui.  

 Ímãs do tipo 2:17 exibem campos coercivos elevados. Para uma 

caracterização magnética adequada estes ímãs exigem a aplicação de campos 

magnéticos altos. Todas as amostras medidas na temperatura ambiente foram 

caracterizadas com campo máximo de 9T. Campos com essa magnitude são 

obtidos geralmente em bobinas supercondutoras. 
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 A análise das nanoestruturas foi efetuada utilizando-se microscópio 

eletrônico de varredura dotado de fonte de emissão de campo MEV/FEG. 

Deve-se ressaltar que a pesquisa em ímãs permanentes de Sm(CoFeCuZr)z 

por apresentarem estrutura nanocristalina, quase que toda a análise das 

nanoestruturas feitas até então, eram efetuadas utilizando-se microscópio 

eletrônico de transmissão, então o uso de sonda com emissão de campo 

MEV/FEG é um diferencial aqui. 

 Dois sistemas de unidades de medida foram utilizados, neste estudo, 

para a definição das propriedades magnéticas. O Sistema Internacional (SI) e o 

sistema Gaussiano (CGS). O Sistema Internacional foi utilizado porque tem 

havido uma tendência na literatura em adotá-lo como padrão. Ele é bastante 

útil para materiais magnéticos moles, porém, em alguns aspectos ele apresenta 

características que não são tão diretas como no sistema CGS, principalmente 

na caracterização de ímãs permanentes. O campo coercivo, por exemplo, em 

uma amostra com Hci=30kOe no CGS, terá um Hci=2.388.000A/m ou 2,39MA/m 

no sistema internacional. Neste trabalho as medidas de campo magnético 

foram feitas utilizando-se gaussímetros o que, de certa forma, facilitaria o uso 

do sistema CGS, porém, em praticamente todas as curvas de histerese 

apresentadas aqui, ou mesmo ao longo do texto, estarão no sistema 

internacional e terão o valor correspondente no sistema CGS para facilitar ao 

leitor. Por outro lado, em algumas análises feitas principalmente envolvendo o 

modelo de Callen, Liu e Cullen(CLC), elas estarão no sistema CGS. 

 As propriedades magnéticas mais importantes para a descrição de um 

material magnético duro são: o campo coercivo, a magnetização remanente e o 

produto energético máximo. Estas propriedades são determinadas a partir da 

curva de histerese magnética do material. 

O produto energético máximo (BH)máx é definido como sendo o retângulo 

de maior área inscrito no segundo quadrante da curva de histerese B x H 

(CULLITY, 1972). A máxima densidade de energia possível para um ímã é 

dado por: 

 

 

    (BH)máx = Jr
2/4µo          (1) 
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O (BH)máx está relacionado à capacidade de armazenamento de energia 

de um ímã e é tido como uma figura de mérito para um material magnético 

duro. O produto energético máximo é uma medida da performance do ímã 

permanente, isto é, ele é inversamente proporcional ao volume de material 

magnético necessário para se produzir um determinado campo magnético 

numa dada região, então, quanto maior for o (BH)máx do material maior será  a  

energia  armazenada  pelo  mesmo  por unidade de volume, e em termos 

práticos menor será a quantidade de material a ser utilizada para exercer um 

dado trabalho.  

A figura 1.1.2 ilustra a evolução do produto energético máximo (BH)máx, 

em materiais magnéticos diferentes, obtidos ao longo do tempo, a partir do 

desenvolvimento de novos materiais (GUTFLEISCH, 2000). 

 

 

 

 

Fig.1.1.2 Evolução do produto energético máximo em diferentes materiais magnéticos duros ao longo do 

século XX (GUTFLEISCH, 2000). 
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1.2 Breve histórico sobre o desenvolvimento de Ímãs 

permanentes de terras raras e metal de transição no Brasil 

 

 Em 1985 teve início, no Laboratório de Materiais Magnéticos do IFUSP 

em conjunto com o Laboratório de Metalurgia do Pó e Materiais Magnéticos do 

IPT, um programa de pesquisa e desenvolvimento de materiais magnéticos 

duros baseados na fase Nd2Fe14B. Três anos mais tarde a técnica de produção 

e caracterização de ímãs de NdFeB já estava totalmente dominada, porém, 

devido a questões de patentes e de interesses da indústria nacional em 

implantar uma produção de ímãs permanentes de SmCo5, esse mesmo grupo 

passou a desenvolvê-lo. Em 1993, foi então assinado um contrato de 

transferência de tecnologia entre IFUSP-IPT-Eriez e FINEP. 

 Em 2004 pesquisadores do Instituto de Física da USP (IFUSP), da 

Universidade Federal Fluminense - Volta Redonda (UFF-EEMIVR) e da 

Universidade de Caxias do Sul (UCS), iniciaram estudos em ímãs permanentes 

de terras raras do tipo Sm(CoFeCuZr)z dando origem a várias publicações em 

periódicos internacionais (CAMPOS et al., 2005), (CAMPOS et al., 2006), 

(ROMERO et al., 2007), (CAMPOS et al.,2007). A partir de 2007 o 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica 

da USP passou a participar desse desenvolvimento (ROMERO et al., 2008a), 

(ROMERO; et al., 2008b). 

 

1.3 Definição do problema 

 

 Deve existir uma relação entre a microestrutura e a otimização da 

composição química de duas famílias de ímãs permanentes de SmCo 

tradicionalmente consideradas como ímãs do tipo 2:17, sendo que uma delas 

está sendo desenvolvida para aplicações em alta temperatura. 

 Análises feitas por microscopia eletrônica de varredura com elétrons 

retroespalhados e análise química por espectroscopia de raios-X por dispersão 

em energia (EDS) em uma liga comercial para produção de ímãs permanentes 

do tipo Sm(CoFeCuZr)z e em ligas produzidas em forno a arco no IFUSP 

demonstraram a existência de duas fases distintas, uma com 11,7at% Sm e a 
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outra com 12,6at% de Sm (CAMPOS et al., 2005), (ROMERO et al., 2008b). 

Seria importante esclarecer o campo de estabilidade dessas fases em termos 

de composição química, dentro do sistema quinário Sm-Co-Fe-Cu-Zr. A 

estequiometria esperada para uma fase 2:17 resulta em 10,5 at% de Sm. 

Dados da literatura (KIM, 1998) indicam que os melhores ímãs para operação 

em temperaturas acima de 300oC apresentam estequiometria mais próxima de 

1:7, com concentração de Sm em torno de 12,5at% e um teor de cobre mais 

elevado. 
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2) Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Ímãs permanentes do tipo Sm(CoFeCuZr)z para aplicações 

em temperaturas acima de 300oC 

 

Os ímãs permanentes de Sm(CoFeCuZr)z são de grande interesse pois 

apresentam alta magnetização de saturação e elevada temperatura de Curie, o 

que os tornam atrativos para um grande número de aplicações especialmente 

as que requerem alto produto energético e longa estabilidade de temperatura 

em uso contínuo até 300oC (RAY; LIU,1992). Devido a demandas da indústria 

aeronáutica e aeroespacial ímãs da família 2:17 voltaram a ser foco de 

interesse no meio acadêmico. Em estudos relativamente recentes Liu e 

colaboradores (LIU et al.,1999), obtiveram resultados significativos em ímãs do 

tipo Sm(CoFeCuZr)z, propriedades magnéticas como coercividade de até 

10kOe mesmo em temperaturas elevadas, temperaturas em torno de 500oC. 

Em um estudo inicial Kim propôs que (KIM, 1997), para aumentar a 

estabilidade térmica de ímãs do tipo Sm2Co17 em temperaturas acima de 300oC 

seria necessário diminuir o coeficiente de temperatura da coercividade (β), que 

nas ligas tradicionais de Sm(CoFeCuZr)z gira em torno de β=-0,3%/oC para 

algo em torno de β=-0,15%/oC. A coercividade e a remanência nos ímãs 

decrescem, a uma determinada taxa, com o aumento da temperatura. Essas 

taxas são conhecidas como coeficiente de temperatura da remanência e 

coeficiente de temperatura da coercividade. O coeficiente de temperatura da 

remanência é dado por α=dMr/dT e o coeficiente de temperatura da 

coercividade é dado por β = dHc/dT, ou seja, à medida que aumenta-se a 

temperatura de operação do ímã a coercividade vai depreciando e ele é 

expresso em (%/ºC). O coeficiente β, que considera que a queda da 

coercividade é linear com a temperatura é dado por:  

 

  
             

              
     ; 

 

onde Hci,T.A. e Hci,T.O. são a coercividade intrínseca na temperatura ambiente e a 

coercividade intrínseca na temperatura de operação respectivamente, TA = 
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temperatura ambiente e TO = temperatura de operação. Esta fórmula também 

pode ser reescrita em termos de temperatura de operação TO: 

 

      (
           

         
)       

 

A figura 2.1.1 mostra, hipoteticamente, os resultados da variação da 

coercividade em função da temperatura em ligas com diferentes coeficientes de 

temperatura da coercividade (Hci). 
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Fig. 2.1.1 Variação da coercividade Hci com diferentes coeficientes de temperatura da coercividade 

baseado em Kim (KIM, 1997). 

 

Kim sugere que (KIM,1998), as ligas de 2:17 convencionais como 

Sm(Co.677 Fe.232Cu.068Zr.023)8,5, composição em átomos por cento (at%) 

(10,5Sm 60,6Co 20,8Fe 6,1Cu 2,1Zr) apresentam um coeficiente β mais 

elevado que as ligas cujas composições estão mais próximas da concentração 

1:7 como: Sm(Co.687 Fe.202 Cu.090 Zr.021)7; composição em (at%) seria 12,5Sm 

60,1Co 17,7Fe 7,9Cu 1,8Zr. No caso da liga 2:17 ele observou que o 

coeficiente β = -0,27%/ºC e na liga 1:7 o coeficiente β = -0,17%/ºC para a 
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temperatura de até 150ºC. Para que uma liga do sistema Sm(CoFeCoZr)z 

possa ter aumento da temperatura de operação ela deve combinar um valor de 

β baixo com uma coercividade moderadamente alta. Segundo Kim (KIM, 1998) 

a liga 1:7 enriquecida com cobre, efetivamente reduz o valor de β e aumenta a 

homogeneidade da mesma a altas temperaturas comparado com a liga 2:17.  

Nesbitt e colaboradores (NESBITT et al., 1968) reportaram o efeito 

significativo na coercividade provocado pela substituição parcial de Co por Cu 

no sistema Co5-xCuxSm, formando um precipitado rico em cobre na matriz 

SmCo5, o qual segundo os autores poderia impedir o movimento de paredes de 

domínio. 

Senno e Tawara (SENNO; TAWARA,1974), obtiveram aumento na 

coercividade com a adição de Cu na liga ternária Sm2(Fe,Co)17. Esse aumento 

no campo coercivo foi atribuído a possível ancoramento de paredes de domínio 

devido a sítios de precipitados presentes na microestrutura do material. Os 

sítios de precipitados foram observados com microscopia eletrônica.  

Kim afirma (KIM, 1998) que a adição de cobre no SmCo5 e no 

Sm2(Fe,Co)17 traz mudanças no mecanismo de reversão da magnetização, 

passando de controlado por nucleação para controlado por ancoramento de 

paredes de domínio (pinning), além de reduzir o valor do coeficiente de 

temperatura da coercividade β. Na década de 70 acreditava- se que o 

mecanismo de reversão da magnetização era ancoramento de paredes de 

domínio, mas atualmente sabe-se que o mecanismo de coercividade nesses 

materiais é rotação coerente (CAMPOS et al., 2011). 

Liu e colaboradores (LIU et al., 1999a) estudaram as propriedades 

magnéticas de ímãs do tipo Sm2Co17, para aplicações em altas temperaturas 

com várias concentrações de cobre na liga, além de variar também o valor de z 

e tentar estabelecer a sua correlação com a microestrutura.  
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Concentração de Cu (x) 

 

Fig.2.1.2 Efeito do teor de Cu na magnetização de saturação MS e na coercividade Hci em ligas 
de Sm(CobalFe0,1CuxZr0,033)Z (LIU, 1999a) 

 

Na figura 2.1.2 são apresentados os resultados da dependência da 

magnetização de saturação Ms e do campo coercivo Hci das amostras de 

Sm(CobalFe0,1CuxZr0,033)Z em função do teor de cobre e da razão z que afeta a 

concentração de samário na liga. É possível notar que com o aumento da 

concentração de Cu no sistema, a coercividade aumenta para valores notáveis 

de 40kOe, porém, a magnetização de saturação vai no sentido contrário, ou 

seja diminui. A diminuição da magnetização de saturação, de certa forma, é até 

esperada porque o cobre está substituindo o Co no composto e isto deve afetar 

a magnetização de saturação, uma vez que o Co e Fe são os responsáveis 

pela magnetização de saturação nesses ímãs. 

Segundo (LECTARD; ALLIBERT, 1994) concentrações elevadas de 

cobre também faz diminuir o campo de anisotropia da liga. 

A microestrutura dos ímãs do tipo 2:17 são compostos por três fases principais, 

a fase matriz Sm2(Co,Fe)17, a fase de contorno celular Sm(Co,Cu)5 e pela fase 



12 

 

lamelar (SmZr)1 (CoFeCu)3 (MISHRA et al., 1981), (RAY, 1984), (XIONG et al., 

2004). A fase de contorno celular Sm(Co1-x Cux)5 rica em cobre, segundo Liu e 

colaboradores (LIU et al.,1999a), pode ser não magnética se a concentração 

de cobre nos ímãs de Sm(CobalFe0,1CuxZr0,033)8,5 for de x ≥ 0,088, porque a 

maioria do Cu presente na liga normalmente vai para a fase de contorno 

celular. Nos ímãs cujo z = 7,0, eles afirmam que, o tamanho celular é muito 

menor, portanto a proporção da fase de contorno celular rica em cobre é maior. 

Então a quantidade de cobre necessária para torná-la não ferromagnética seria 

maior. A figura 2.1.3 ilustra a dependência da coercividade intrínseca com a 

temperatura para ímãs das ligas de Sm(CobalFe0,1CuxZr0,033)Z com z = 7,0 e 8,5  

 

 

 

Temperatura (Co) 
 

Fig.2.1.3 Dependência da coercividade intrínseca Hci com a temperatura em ímãs de 
Sm(CobalFe0,1CuX Zr0,033)Z com x=0,068 a 0,128 e z=7,0 e 8,5 (LIU et al.,1999a) 
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e para x = 0,068 a 0,128. 

Os autores afirmam que ímãs com teores de Cu mais alto exibem campo 

coercivo Hci alto mesmo em altas temperaturas, temperaturas de até 500oC 

(LIU et al, 1999b). Para o ímã da liga Sm(CobalFe0,1Cu0,128Zr0,033)7 eles 

obtiveram uma coercividade de até 10,8 kOe a 500oC. Observaram também 

que o aumento da concentração de Cu nos ímãs de Sm(CobalFe0,1CuxZr0,033)Z 

faz diminuir a magnetização de saturação, porém aumenta a coercividade 

intrínseca, como observado na figura 2.1.3. O aumento do Hci se deve, 

provavelmente, ao fato das nanocélulas de 2:17 estarem mais isoladas e a fase 

de contorno celular seja não ferromagnética devido a uma concentração maior  

 

 

 

Fig.2.1.4 Comparação do tamanho da microestrutura celular de ímãs de Sm(CobalFe0,1CuxZr0,033)8,5 em 
função de diferentes teores de Cu x=0,068(a), 0,088(b) e 0,128(c)(LIU et al., 1999a). 
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de Cu na fase de contorno que envolve as nanocélulas de 2:17. Quando a 

razão z = 8,5 e x = 0,088, Hci atinge algo em torno de 40kOe na temperatura 

ambiente. Liu e colaboradores (LIU et al., 1999c) afirmam que, ímãs cujo valor 

de z é baixo, ou seja, na direção da composição 1:7 apresentam tamanho 

celular menor e uma maior quantidade da fase Sm(Co,Cu)5 rica em cobre, 

como exibido na figura 2.1.4. Ímãs com elevada quantidade de Cu, como na 

liga Sm(CobalFe0,1Cu0,128Zr0,033)7, exibem alta coercividade na temperatura 

ambiente e também em temperaturas elevadas de até 500oC. 

Em um outro trabalho no sistema Sm(CoFeCuZr)z para operação em 

altas temperaturas, Tang e colaboradores (TANG et al., 2000b), que pertencem 

ao mesmo grupo de J.F.Liu, fizeram uma ampla varredura de composições 

químicas e focaram seu estudo em ligas com composição nominal 

Sm(CobalFevCuyZrx)z, onde x = (0 - 0,1); y = (0,048 - 0,168); v = (0 - 0,3) e 

z=(7,0–9,0) com o objetivo de entender os efeitos da composição química e 

aspectos do processo de produção nas propriedades magnéticas destes ímãs. 

As amostras foram preparadas em forno a arco voltaico e sofreram 

homogeneização em temperaturas entre 1170 e 1190oC. O tratamento térmico 

de envelhecimento foi feito na faixa de temperatura entre 700 a 900oC e o 

tempo de tratamento isotérmico variou de 0,5h  a  24 horas. Depois do 

envelhecimento isotérmico, as amostras foram submetidas a resfriamento 

rápido até a temperatura ambiente ou resfriamento lento até 400oC, além disso, 

algumas amostras foram resfriadas até temperaturas intermediárias e em 

seguida resfriadas rapidamente até a temperatura ambiente. Os autores 

discutem então o papel do Zr, Cu e Fe nas ligas. Eles afirmam que em ligas 

binárias de Sm11Co89 sem a presença de Cu e Zr a microestrutura formada é 

composta principalmente pela fase 2:17 com muitas discordâncias. Com a 

adição de 2,5at% de Zr é possível observar uma microestrutura celular 

incompleta com muitas lamelas, conforme ilustrado na figura 2.1.5, porém com  
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Fig.2.1.5 Micrografia de microscopia eletrônica de transmissão de Sm11Co86,5Zr2,5, 
perpendicular(a) e paralelo(b) ao eixo fácil (TANG et al., REPM2000) 

 

 
coercividade muito baixa. Quando o Zr é adicionado junto com Cu nos ímãs, 

tanto a microestrutura celular quanto a coercividade são obtidas. A figura 2.1.6 

ilustra a coercividade Hci em função da quantidade de Zr em ímãs 2:17 na 

composição Sm(CobalFe0,1Cu0,088Zrx)8,5, na temperatura ambiente e a 500oC 

respectivamente. É de se notar como a coercividade varia drasticamente de 

algo em torno de 2kOe para uma amostra sem adição de Zr  para Hci em torno 

de 40kOe com pequena adição de Zr. 

 

 
Concentração de Zr 

 
Fig.2.1.6 Efeito do Zr na coercividade na temperatura ambiente e a 500

o
C (TANG et al., 2000) 

 

A concentração de cobre na liga para produzir ímãs permanentes para 

aplicação em altas temperaturas tem efeitos importantes na microestrutura e 

nas propriedades magnéticas. Segundo Tang e colaboradores em ligas 
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quaternárias de Sm(CobalFe0,1Cuy)8,5, sem adição de Zr, com concentração de 

Cu de y = 0,088, foi observado que a microestrutura celular e também a fase 

lamelar não são formadas. A microestrutura apresenta a fase 1:5 na forma de 

agulhas na matriz 2:17 como pode ser visto na figura 2.1.7a.  

 

 

 

 

Fig 2.1.7 Microestrutura celular obtida por microscopia eletrônica de transmissão de ímãs de 
Sm(CobalFe0,1Cuy)8,5, com y=0,088(a), y=0,168 (b) (TANG et al., REPM2000) 

 

 

Quando a concentração de cobre sobe para y = 0,168, uma 

microestrutura celular muito fina se forma (figura 2.1.7b), associada a 

coercividade em torno de 5kOe depois de um tratamento isotérmico muito 

curto, porém, com a continuidade do envelhecimento isotérmico o crescimento 

celular torna-se irregular e disforme que provavelmente deve ser provocado 

pela elevada concentração de cobre na liga (TANG et al., 2000b).  

No clássico trabalho em ligas quaternárias envolvendo (Co,Cu,Fe)7Sm 

em meados da década de 70 (LIVINGSTON; MARTIN, 1976) já afirmavam que 

a adição de cobre nas ligas de terras raras, após o tratamento isotérmico de 

envelhecimento, permitia a formação de precipitados em escala nanométrica e 

estes eram responsáveis pelo aumento significativo da coercividade nessas 

ligas porque os precipitados impediam o movimento das paredes de domínio. A 

adição de pequenas quantidades de ferro era utilizada para aumentar a 

magnetização de saturação e o produto energético máximo. A figura 2.1.8 

mostra que, de fato, com o aumento da concentração de cobre a coercividade 

tem um aumento contínuo e embora com elevada concentração de cobre, 
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ainda não apresenta uma inflexão na coercividade, enquanto que a 

magnetização de saturação, por outro lado, diminui aproximadamente 20%. 

Nagel e Perry (NAGEL; PERRY, 1976) observaram que o cobre amplia a faixa 

de homogeneidade em altas temperaturas nas ligas ternárias de 

Sm(Co0,84Cu0,16)6,9 e Sm(Co0,87Cu0,13)Z com 7,2 < z <8. 

 

 

 

Concentração de Cu 

Fig.2.1.8 Dependência da coercividade Hci e da magnetização de saturação Ms em função da 

concentração de cobre e da razão Z na liga de Sm(CobalFe0,1Cuy Zr0,04)Z (TANG et al., 2000) 

 

 
Um outro aspecto que foi analisado neste trabalho (TANG et al., 2000), 

foi a presença do ferro nas ligas de Sm(CobalFevCuy,Zrx)z. O Fe tem um efeito 

significativo nas propriedades magnéticas de ímãs de Sm(CobalFe0,1Cuy,Zrx)z 

para altas temperaturas. Em algumas composições, por eles estudadas, 

verificou-se que a presença de Fe era necessária para desenvolver uma 

microestrutura celular mais uniforme. Foi observado que na liga com 

estequiometria próxima a 2:17 Sm(CobalFevCu0,78Zr0,03)8,3 a coercividade 

máxima está em v = 0,1 enquanto que na liga na composição 1:7 

Sm(CobalFevCu0,128Zr0,02)7 o Hci máximo está em v = 0,2, então aparentemente 

a liga 1:7 é mais sensível ao teor de ferro .  

Visando otimizar a temperatura de aplicação, bem como simplificar o 

processo de fabricação de ímãs do tipo Sm(CobalFe0,1Cuy,Zrx)z para altas 

temperaturas (TANG et al., 2000b) estudaram duas ligas variando a 

concentração de Cu e Zr. As ligas estudadas tinham as seguintes 
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composições: Sm (Co0,792Fe0,1Cu,088Zr0,02)8,5 e Sm(Co0,692Fe0,1Cu0,168Zr0,04)8,5, 

em átomos % temos:  

 

10,53Sm 70,86Co 8,947Fe 7,87Cu 1,789Zr; 

10,53Sm 61,915Co 8,947Fe 15,03Cu 3,579Zr. 

 

Elas foram submetidas a temperaturas de homogeneização na faixa de 1160 a 

1185°C e resfriadas rapidamente para manter a fase que se forma em alta 

temperatura. A segunda etapa do processo não fica totalmente clara, nós 

inferimos que subsequentemente à homogeneização as amostras foram 

envelhecidas a 850°C por diferentes tempos 3h e 12h, então foram resfriadas 

rapidamente até a temperatura ambiente ou resfriadas lentamente até 400°C. 

Eles observaram que na amostra com teor mais baixo de cobre e zircônio a 

coercividade é desenvolvida após um longo tempo de envelhecimento 

isotérmico a 850°C seguida de um resfriamento lento até 400°C. No entanto, na 

amostra com alto Cu e alto Zr, foi observado um comportamento diferente, a 

coercividade de (~22kOe) foi desenvolvida após um curto período de tempo 3h 

a 850°C, sem a necessidade de resfriamento lento. Com a aplicação do 

resfriamento lento a coercividade atingiu aproximadamente 40 kOe. 

A coercividade e a remanência nos ímãs decrescem com o aumento da 

temperatura. A coercividade intrínseca Hci nos ímãs comerciais de 

Sm(CoFeCuZr)z é da ordem de 20 a 35 kOe na temperatura ambiente, porém, 

a 500°C é de apenas 1 a 3 kOe (LIU et al., 1998), a qual é muito baixa para 

aplicações. Neste mesmo estudo (LIU et al., 1998) afirmam que o coeficiente β 

é fortemente dependente do mecanismo de reversão da magnetização, o qual 

é sensível à composição e parâmetros de processamento, os quais 

alternadamente influenciam a microestrutura e a microquímica das fases 

presentes. A fase de contorno celular Sm(Co,Cu)5 rica em cobre é a chave 

para manipular a coercividade intrínseca nesse sistema. As quatro ligas nas 

quais foram obtidos resultados interessantes foram Sm(Cobal Fe0,1 Cux Zr0,033)z 

com x = 0,068 e 0,088 e z = 7,0 e z = 8,5, cujas composições em porcentagem 

atômica estão apresentadas na tabela 2.1.1. 

A liga com z = 7 e x = 0,088 apresentou uma coercividade em torno de 

17kOe a 300°C e 10 kOe a 500°C enquanto que a liga com z = 8,5 e x = 0,088 
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mostrou um Hci ≈ 15kOe a 300°C e Hci≈ 8 kOe a 500°C. 

 

Tabela 2.1.1 Composição química em at% das 4 ligas estudadas 

 

 Sm Co Fe Cu Zr x z 

a 12,5 69,9 8,8 5,95 2,9 0,068 7,0 

b 10,5 71,49 8,95 6,09 2,95 0,068 8,5 

c 12,5 68,16 8,75 7,7 2,89 0,088 7,0 

d 10,5 69,7 8,95 7,87 2,95 0,088 8,5 

 

Em um outro trabalho, esse mesmo grupo (LIU et al.,1999b) estudou a 

influência da variação de z nas propriedades magnéticas e na microestrutura 

de ímãs de Sm(CobalFeyCu0,08Zr0,033)z para elevada temperatura com z na faixa 

(6,7 ≤ z ≤ 9,1), e também a concentração de Fe com y=0,1 e y=0,244. Foi 

observado que valores baixos de z levam a um menor coeficiente de 

temperatura β da coercividade intrínseca. Quando a razão z muda de 7 para 

8,5, o coeficiente de temperatura da coercividade muda de -0,03%/°C para -

0,25%/°C. Observaram também que a maior razão MT/Sm, ou seja, a maior 

razão metal de transição total(MT)/samário leva a um aumento da 

magnetização de saturação. Eles concluíram que ímãs com alto z são 

adequados para aplicações normais, mas não para aplicações em altas 

temperaturas devido ao grande coeficiente de temperatura da coercividade. Em 

resumo, aumentando a coercividade intrínseca na temperatura ambiente e ou 

reduzindo o coeficiente de temperatura da coercividade foi obtido um novo ímã 

com coercividade maior que 10kOe a 500°C(LIU et al.,1999b). As análises por 

microscopia eletrônica de transmissão mostraram que o tamanho celular 

diminui com o decréscimo da razão z. O tamanho celular médio foi de 88nm, 

108nm e 237nm para os ímãs com z = 7,0; 8,5 e 9,0 respectivamente. Portanto 

o tamanho celular contribui para a alta coercividade a altas temperaturas. 

 

2.2 Diagrama pseudo-ternário proposto por Lefèvre e colaboradores 

 

Com o objetivo de otimizar as propriedades de ímãs permanentes do 

tipo 2:17 (LEFÈVRE et al., 1998) investigaram o diagrama de fases quinário 
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Sm-Co-Zr-Cu-Fe. Visando reduzir a representação espacial do diagrama de 

fases quinário eles propuseram o uso de duas projeções: uma projeção sendo 

tridimensional onde três eixos, com as respectivas composições, são atribuídos 

para as variáveis (Sm+Zr), Cu e Fe. O teor de Co é calculado como sendo o 

balanço. A segunda projeção proposta é bidimensional onde as composições 

Sm, Zr e (Co+Cu+Fe) são representadas em um triangulo de composições 

clássico. 

Nas figuras 2.2.1a e b pode ser observado o campo monofásico que 

inclui as estequiometrias 1:5, 1:7 e 2:17 a 1150oC. Na figura 2.2.1a as 

concentrações de Co, Cu e Fe são somadas e representadas em um único 

vértice. A superfície cinza corresponde ao domínio monofásico. Na figura 

2.2.1b as concentrações de Sm e Zr são somadas e a região cinza representa 

os limites do campo de equilíbrio, porém somente parte do campo monofásico 

é apresentada porque parte do domínio sai fora do plano. 

 

 

  

  
 

Fig.2.2.1a e b. Sistema de duas projeções usado 
para representar o campo monofásico 1:5-1:7 e 
2:17H a 1150

o
C. Região cinza (a) - domínio 

monofásico. Região cinza (b) - limites do campo de 
equilíbrio (LEFÈVRE et al., 1998). 

Fig.2.2.1c e d. Sistema de duas projeções para 
representar o campo bifásico 1:5+2:17R a 850

o
C. 

Região cinza(a) - domínio bifásico 2:17R+1:5 e as 
3 fases adjacentes 2:17R+1:5+2:7.Região cinza (b) 
limites campo de equilíbrio (LEFÈVRE et al.,1998). 
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Nas figuras 2.2.1c e d são apresentados os campos bifásicos a 850oC. 

Na figura 2.2.1c observa-se os domínios bifásicos 2/17R+1/5 e as três fases de 

domínio adjacentes 2:17R+1:5+2:7. Na figura 2.2.1d a superfície cinza mostra 

os limites do campo de equilíbrio das fases. 

 

 

 

 

Fig.2.2.2a e b Sistema de duas projeções para representar a superposição de: domínio monofásico de 1:5 

1:7 e 2:17 a 1150
o
C(a) e um domínio bifásico 1:5+2:17R a 850

o
C do quinário (Sm-Co-Fe-Cu-Zr) (b) 

(LEFÈVRE et al.,1998) 

 

 

As figuras 2.2.2a e b acima mostram o sistema de duas projeções, do 

sistema quinário SmCoFeCuZr, proposto por (LEFÈVRE et al.,1998), para as 

duas projeções, monofásica a 1150oC e bifásica na temperatura de 850oC 

superpostas numa mesma representação. Na figura 2.2.2a é possível observar 

o domínio de sobreposição. Eles afirmam que as melhores propriedades 
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magnéticas são obtidas quando o sistema apresenta as seguintes condições: 

em altas temperaturas, ou seja, após homogeneização em temperatura em 

torno de 1150oC o sistema deve ser monofásico 1:7. Em temperaturas mais 

baixas aproximadamente 850oC o sistema deve ser bifásico (2:17R + 1:5) para 

poder obter a decomposição. 

 Então, segundo (LEFÈVRE et al.,1998) o diagrama de fase parece ser 

uma boa ferramenta para prever se o material preenche as condições 

necessárias para se produzir bons ímãs, além de permitir otimizar as 

propriedades magnéticas dos mesmos. Afirmam também que as composições 

dos ímãs devem estar localizadas dentro do domínio de sobreposição.  

 

2.3 Microconstituintes Claro e Escuro 

  

Em um trabalho sobre o papel do Zr em uma liga para ímãs do tipo 2:17 

fundida em forno a arco voltaico e tratada termicamente no ciclo completo, na 

composição Sm(CobalFe0,2Cu0,1Zr0,02)8 (CAMPOS et al., 2005) observaram, com 

microscópio eletrônico de varredura equipado com análise química por 

espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS), a presença de dois 

microconstituintes em dimensões micrométricas que foram denominados 

“claro” e “escuro”. O microconstituinte claro apresenta uma composição mais 

rica em Sm e Cu, enquanto que o microconstituinte escuro apresenta uma 

composição mais pobre em Sm e Cu, porém, com um teor de Fe mais elevado. 

O  trabalho   mencionado  acima  motivou  o  presente  estudo  a  observar  a 

 
 

  
 

Fig.2.3.1 Microestrutura da amostra Sm(CobalFe0,2Cu0,1Zrx)8, com x=0,02 (a). Detalhe da microestrutura da 

amostra Sm(CobalFe0,2Cu0,1Zrx)8, com x=0,02 (b)(CAMPOS et al., 2005)  
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presença ou não desses microconstituintes na microestrutura dos três 

conjuntos de amostras estudadas e a sua correlação ou não com as 

propriedades magnéticas. 

 

2.4 Modelo de Stoner- Wohlfarth 

 

2.4.1 Introdução 

 

A questão do mecanismo de reversão da magnetização pode ser 

discutida com base na descrição matemática da curva de histerese. Em 1948 

os pesquisadores Edmund C. Stoner e Erick P.Wohlfarth apresentaram um 

modelo matemático (STONER; WOHLFARTH, 1948), conhecido como modelo 

de Stoner-Wohlfarth (SW). Este modelo foi utilizado para descrever a curva de 

histerese magnética de uma distribuição de partículas isotrópicas de 

monodomínio não interagentes, isto é, em um material magnético particular os 

grãos tem os eixos fáceis de magnetização orientados aleatoriamente e não 

existem interações entre eles. As amostras investigadas neste trabalho, por 

não terem sido moídas e alinhadas por campo magnético, apresentam 

microestrutura com textura cristalográfica aleatória, atendendo a uma das 

condições do modelo de SW. 

Os cálculos de Stoner-Wohlfarth tiveram um impacto importante no apoio 

da teoria sobre materiais magnéticos permanentes, porque alguns desses 

materiais são tidos como constituídos de monodomínios (CULLITY, 1972). A 

figura 2.4.1 mostra o resultado do modelo  matemático  de  SW  em  termos  da 
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Fig.2.4.1) Curva de magnetização inicial e curva de histerese,  calculada com o modelo de Stoner-

Wohlfarth para um conjunto de partículas monodomínios não interagentes com o eixo fácil orientado 

aleatoriamente no espaço (STONER; WOHLFARTH, 1948) 

 

 

magnetização reduzida m = M/Ms em função de um campo magnético reduzido 

h = H/Ha (STONER; WOHLFARTH, 1948). A magnetização reduzida e campo 

magnético reduzido são usados por Stoner-Wohlfart para facilitar a aplicação 

do modelo em qualquer material seja Sm2Co17 ou Nd2Fe14B por exemplo. 

 

2.4.2 Modelo Modificado de SW por Callen Liu e Cullen 

 

Em 1977 (CALLEN; LIU e CULLEN, 1977) desenvolveram um modelo 

denominado (CLC) baseado no modelo de Stoner-Wohlfarth para tentar 

explicar as propriedades magnéticas de ligas ferromagnéticas amorfas. O 

modelo de Stoner-Wohlfarth(SW), como mencionado no item anterior, 

considerava uma distribuição isotrópica de partículas monodomínios que não 

interagiam entre si. Callen e colaboradores adicionaram o termo 1/d, que é o 

parâmetro de interação de campo médio, ao modelo de SW. O parâmetro 1/d 
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comporta-se como um campo desmagnetizante (ROMERO et al., 2012). A 

equação que considera a interação de campo médio é: 

 

h(CLC)= hSW + (1/d)m     (1) 

 

Esta equação considera então que, o campo reduzido hCLC do modelo CLC, é 

obtido para qualquer estado de magnetização m corrigindo o campo reduzido 

hSW com um termo proporcional a m. Na equação acima, 1/d é o coeficiente de 

interação de campo médio, onde 1/d representa a interação causada tanto por 

acoplamento de troca quanto por acoplamento magnetostático (exchange 

coupling e magnetostatic coupling). No caso de 1/d=0 há ausência de 

interação. Este modelo foi utilizado por McCallum (McCALLUM, 2005) 

(McCALLUM, 2006) para a determinação da magnetização de saturação MS, 

no campo de anisotropia Ha e o campo médio de interação 1/d em ímãs 

permanentes de NdFeB. 

 Para ajustar a curva de histerese experimental é necessário variar a 

magnetização de saturação Ms e o campo de anisotropia Ha em um fator e 

também o parâmetro de interação 1/d (ROMERO et al., 2008a), (COLLOCOT, 

2010), (CAMPOS et al., 2011). A figura 2.2.3 mostra a curva de magnetrização 

inicial, a curva de histerese e a linha fina mostra o ajuste da curva com o 

modelo CLC. Os melhores valores para o ajuste resultaram em Ha=5,95T 

(59,5kOe) Ms=8,8kG e o campo médio de interação 1/d=0,85. 
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Fig.2.4.2 Curva de magnetização inicial e curva de histerese da amostra com x=0,02. A linha fina 

representa o modelo CLC (1/d=0,85) (ROMERO et al., 2008a) 

 

 

 O modelo SW-CLC permite, portanto, fazer um ajuste (fitting) sobre a 

curva de histerese experimental e determinar o campo de anisotropia HA, a 

magnetização de saturação Ms e o coeficiente de interação de campo médio 

1/d da amostra em questão. 
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3) Materiais e Métodos de produção e caracterização 

 

3.1 Definição das composições investigadas 

 

As amostras, ou conjuntos de amostras estudadas neste trabalho foram 

de quatro tipos distintos. Dois ímãs comerciais convencionais de 

Sm(CoFeCuZr)z, utilizados para aplicações na temperatura ambiente, um 

produzido pela empresa Vacuumshcmelze e o outro pela empresa Electron 

Energy. Uma série de amostras foram produzidas a partir de uma liga 

comercial já pronta, que é utilizada para a fabricação de ímãs permanentes de 

Sm(CoFeCuZr)z. As outras séries foram produzidas no Laboratório de Materiais 

Magnéticos do Instituto de Física da USP(LMM-IFUSP). 

A liga comercial mencionada acima, foi produzida pela empresa Johnson 

Matthey em forno de indução a vácuo e vasada em um molde de cobre 

refrigerado a água. Sua composição nominal é Sm(Co0,671Fe0,219Cu0,08 

Zr0,302)8,6. Essa liga foi adquirida pelo Prof. Dr Rubens N. de Faria do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares e gentilmente cedida para este trabalho. 

Ela foi utilizada para definir as condições de tratamento térmico, como 

temperatura de homogeneização, temperatura de tratamento isotérmico, tempo 

de duração dos mesmos, rampa de resfriamento, etc. Os lotes dessa série 

foram denominados como Sr. Foram produzidas amostras numa seqüência de 

lotes de Sr-1 a Sr-18 com objetivos distintos. A partir de agora passaremos a 

denomina-la como “liga comercial JM” ao longo do texto. 

Três séries de ligas denominadas como L1 a L6, foram fundidas no 

LMM,a partir de elementos puros, nas composições Sm(CobalFe0,15CuxZr0,023)8,5 

 

 

Tabela 3.1.1 Composições nominais das ligas propostas 
 

L1 Sm(Co0,769Fe0,15Cu0,058Zr0,023 )7 

L2 Sm(Co0,769Fe0,15Cu0,058Zr0,023 )8,5 

L3 Sm(Co0,739Fe0,15Cu0,088Zr0,023 )7 

L4 Sm(Co0,739Fe0,15Cu0,088Zr0,023 )8,5 

L5 Sm(Co0,709Fe0,15Cu0,118Zr0,023 )7 

L6 Sm(Co0,709Fe0,15Cu0,118Zr0,023 )8,5 
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e Sm(CobalFe0,15CuxZr0,023)7, sendo x=0,058; 0,088 e 0,118. O grau de pureza 

dos elementos utilizados na fusão é melhor que 99,98%. Na tabela 3.1.1, são 

apresentadas as seis ligas nas suas composições nominais e na tabela 3.1.2 

são mostradas as composições nominais objetivadas, em átomos por cento. 

 

 

Tabela 3.1.2 Composições nominais em porcentagem atômica das ligas de Sm(CoFeCuZr)z 
 

Elemento Liga L1 Liga L2 Liga L3 Liga L4 Liga L5 Liga L6 

Sm 12,5 10,53 12,5 10,53 12,5 10,53 

Fe 13,13 13,42 13,13 13,42 13,13 13,42 

Co 67,29 68,81 64,66 66,12 62,04 63,44 

Cu 5,08 5,19 7,7 7,87 10,33 10,56 

Zr 2,01 2,06 2,01 2,06 2,01 2,06 

 

 

3.1.2 Os objetivos deste trabalho são: 

 

a) Buscar identificar as condições de ocorrência dos microconstituintes 

“claro” e “escuro” reportados na microestrutura da liga comercial JM 

(ROMERO et al., 2008b), em ligas fundidas em forno a arco, que foram 

utilizadas para avaliar a variação da concentração .de zircônio 

(CAMPOS et al., 2005) e às vezes presentes em ímãs comerciais. 

b) Avaliar a microestrutura e a nanoestrutura das ligas da série 2 (L1 a L6), 

que foram produzidas no LMM-IFUSP. Seis ligas foram fundidas sendo 3 

na composição (1:7), z = 7 e 3 na composição (2:17), z = 8,5, com o 

objetivo de estudar os efeitos da concentração de cobre e samário nas 

ligas. 

c) Embora a avaliação do teor de Sm tenha sido considerada na série 2, no 

item anterior, a série 3 (L1 a L6), também foi utilizada para avaliar o 

efeito do teor de samário e cobre em outras 6 ligas. Neste caso, porém, 

as amostras foram refundidas várias vezes com o propósito de perder 

ainda mais samário durante a fusão que foi controlada através da perda 

de massa e comparar os resultados das caracterizações magnéticas e 

microestruturais com a série 2. 
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3.2 Procedimentos de fusão 

3.2.1 Forno a Arco Voltaico 

O forno a arco voltaico figura 3.2.1.1 utilizado na fusão das ligas das 

séries L1 a L6, foi construído no Laboratório de Materiais Magnéticos do 

IFUSP. O forno é composto, de uma bomba mecânica de vácuo; uma fonte 

retificadora DC; uma câmara de vidro e um medidor de vácuo tipo termopar. A 

câmara de vidro transparente, está apoiada sobre uma base de aço inóx e 

fechada por uma tampa em alumínio. O vidro permite a visualização total da 

amostra que está sendo fundida. A câmara é selada com o’rings tanto na base 

quanto  no  topo. A  base  do  forno, onde  a  amostra  é  fundida, é de cobre e  

 

refrigerada por um sistema 

fechado de refrigeração. O 

forno permite fundir amostras, 

a partir de elementos puros, 

em torno de 3 a 4g em 

atmosfera inerte de argônio. 

A amostra, foi inicialmente 

fundida e antes do seu 

resfriamento ela foi refundida 

mais duas ou três vezes para 

evitar a sua fragmentação, 

porque as ligas de 

Sm(CoFeCuZr)z são 

extremamente frágeis e 

qualquer variação brusca de 

temperatura é suficiente para 

quebrá-las em várias partes, 

inviabilizando o seu uso. Para 

garantir a homogeneidade da 

liga, a amostra precisa ser 

fundida ao menos 3 vezes e 

então   ela  deve   ser  virada  

 

Fig.3.2.1.1 Forno a arco voltaico utilizado na fusão das ligas de Sm(CoFeCuZr)Z 
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dentro do forno e colocada em outra cavidade da base de cobre e em seguida 

deve ser refundida. Essa operação, porém, exigiu alguns cuidados. Para evitar 

a fragmentação da amostra por expansão térmica durante o reaquecimento foi 

necessário baixar a corrente da fonte DC de 110 Amperes para 70ª. Abrir o 

plasma novamente sobre a amostra, aquecê-la mais lentamente seguido de 

aumento da corrente para 110A, que se revelou a corrente mais adequada para 

a fusão, e então refundir a amostra, no mínimo, por mais três ou quatro vezes. 

 

 

3.3 Procedimentos de Solubilização e tratamento térmico 

das ligas de Sm(CoFeCuZr)z. 

 

 As amostras envolvidas neste estudo, uma liga comercial e as três 

séries de ligas (L1 a L6) sofreram os seguintes ciclos de tratamentos térmicos e 

resfriamento: 

1) Solubilização ou homogeneização a 1175oC durante 4h ou 20h, 

resfriamento rápido em água - as amostras encapsuladas em tubos de quartzo 

saiam do forno na temperatura acima e em seguida eram colocadas 

rapidamente na água para preservar a microestrutura formada na temperatura 

de homogeneização; 

2) tratamento isotérmico a 820oC durante 7hs - as amostras depois de 

homogeneizadas foram colocadas no forno já quente a 820oC, onde 

permaneciam por 7h e; 

3) em seguida sofriam um resfriamento lento de 1oC por minuto até a 

temperatura de 400oC; 

3.1) Particularmente o lote Sr-18 sofreu um ciclo térmico diferente: 

solubilização a 1175oC/4h, resfriamento rápido(RR) em água, tratamento 

isotérmico a 820oC/7h e resfriamento rápido em água até a temperatura 

ambiente. O lote foi dividido em cinco amostras e cada uma sofreu um 

tratamento diferente, i)Sr-18HT (homogeneizada e tratada a 820oC/7h)RR; ii) 

Sr-18_700 (solubilizada e tratada 820oC/7h) e resfriamento lento até 

700oC(RR); iii)Sr-18_600 (solubilizada e tratada 820oC/7h), resfriamento lento 

até 600oC,RR; iv) Sr18_500 (solubilizada e tratada 820oC/7h), resfriamento 
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lento até 500oC, RR; v) Sr18-400 (solubilizada e tratada 820oC/7h), 

resfriamento lento até 400oC,  RR. As amostras do lote Sr-18 tiveram a rampa 

de resfriamento lento de 1oC/min  interrompida nas temperaturas acima, 

justamente para avaliar os efeitos da rampa nas propriedades magnéticas e na 

nanoestrutura. 

4) Na temperatura de 400oC as amostras permaneciam por períodos 

variados entre (0h e 24hs). 

Na Fig.3.3.1 é apresentado o ciclo térmico ao qual as amostras das 

séries S1, S2 e S3 de Sm(Co,FeCuZr)z, fundidas em forno a arco voltaico, 

foram submetidas. 
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Fig.3.3.1 Ciclo térmico aplicado às ligas das séries S1, S2 e S3 produzidas no LMM 
 

 
Em casos específicos onde o tempo de homogeneização e ou tempo de 

permanência a 400oC foram diferentes  eles serão mencionados ao longo do 

texto. 

 

3.3.1 Encapsulamento de amostras sob atmosfera inerte 
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É bastante difundido que as ligas envolvendo terras-raras e metal de 

transição são susceptíveis à oxidação durante todo o processo para obtenção 

de ímãs permanentes. Para a liga comercial JM de Sm(Co0,671Fe0,219Cu0,08 

Zr0,03)8,6 e as para as ligas das séries L1 a L6 de Sm(CoFeCuZr)Z esses 

mesmos cuidados foram necessários. Então, todas as amostras foram 

encapsuladas em atmosfera inerte de argônio antes dos respectivos 

tratamentos térmicos aos quais as amostras foram submetidas. Esse 

procedimento foi feito em uma estação para encapsulamento de amostras 

bastante simples, envolvendo uma bomba mecânica de vácuo, um cilindro de 

argônio e um maçarico com gás propano a 90% e oxigênio, pois essa mistura 

tem uma chama mais limpa e mais forte do que a mistura oxigênio-acetileno. 

As amostras foram encapsuladas em tubos de quartzo de 14 a 17mm de 

diâmetro em atmosfera ligeiramente rarefeita de argônio, para evitar uma sobre 

pressão no tubo levando-o a ruptura durante o tratamento térmico em alta 

temperatura. Durante o encapsulamento foram feitas várias purgas, com 

bomba mecânica de vácuo e argônio ultra puro (UP) até atingir pressões de 

base em torno de 100mTorr, e em seguida o tubo era selado. 

 

3.3.2 – Amostras produzidas no LMM 

 

 As amostras das séries L1 a L6, como mencionado ao longo do texto, 

foram fundidas no próprio Laboratório de Materiais Magnéticos do IFUSP em 

forno a arco voltaico. Foram produzidas três séries de ligas L1 a L6 totalizando 

pelo menos 18 amostras. Esse processo envolveu várias fusões, uma vez que 

as ligas são quinárias e os elementos que as constituem apresentam pontos de 

fusão bastante variados. Esse aspecto exigiu muitos ajustes no processo de 

fusão. A primeira série de amostras produzidas apresentou macro segregação 

devido a utilização de baixa corrente da fonte durante a fusão e possivelmente 

porque a retirada de calor da base do forno estava bastante elevada. A série 

S1 serviu para fazer os ajustes necessários, em seguida ela foi descartada. 

Inicialmente a massa total era de 4 gramas, porém essa quantidade revelou-se 

excessiva, pois as amostras apresentavam macrosegregação. O passo 

seguinte foi reduzir a massa a ser fundida para 3,5 gramas para tentar eliminar 
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esse problema. Depois de algumas fusões verificou-se que o problema ainda 

persistia, embora em menor escala, então, para sanar essa questão a massa 

total adotada foi de 3 gramas. Esse procedimento de redução da massa total 

para a fusão aliado a ajustes na corrente da fonte do retificador do forno a arco 

e também a redução do fluxo de água de refrigeração permitiu obter amostras 

mais homogêneas. 

 É amplamente conhecido que nas ligas para produção de ímãs 

permanentes envolvendo terras raras, como é o caso do Sm neste estudo, 

estas ligas precisam de uma concentração de terras raras ligeiramente maior 

do que a estequiométrica para compensar efeitos de oxidação da amostra 

durante as várias fases de processamento, como, homogeneização a altas 

temperaturas, tratamentos isotérmicos, ou mesmo perdas por evaporação 

principalmente durante a fusão.  Então, nas ligas de Sm(CobalFe0,15CuxZr0,023)z 

com (z=7 e z=8,5) a adição de samário foi de 8% para as três séries estudadas 

S1, S2 e S3, sendo Sm1,08(CobalFe0,15CuxZr0,023)8,5 e Sm1,08 

(CobalFe0,15CuxZr0,023)7, com x=0,058; 0,088 e 0,118. Como exemplo, na tabela 

3.3.2.1, são apresentados os dados de cálculo da composição da liga L1c_S2, 

considerando o teor de samário adicional de 8% para compensação das 

perdas. As ligas ímpares, L1; L3  e L5 são na composição(1:7), ou seja, 

Sm(CoFeCuZr)7. Na  tabela 3.3.2.2  temos  o  exemplo  de  cálculo  para  a liga  

 

 

Tabela 3.3.2.1 Cálculo da composição da liga L1c_S3 considerando excesso de Sm de 8%  

 

  Enter Elements and Composition - L1c_S3 - Sm(Co0,769 Fe0,15 Cu0,058 Zr0.023)7 

Sample Weigh 3 G Sm Co5,383 Fe1,05 Cu0,406 Zr0,161 -0,20% 0,20% 

Elem. Comp. Atom. atomWt   atomic % weight % elem.wt 0,998*H 1,002*H 

Sm 1,08 62 150,36 162,3888 13,36634 28,05843 0,841753 0,840069 0,843436 

Fe 1,05 26 55,847 58,63935 12,99505 10,13203 0,303961 0,303353 0,304569 

Co 5,383 27 58,9332 317,2374 66,62129 54,81402 1,644421 1,641132 1,647709 

Cu 0,406 29 63,546 25,79968 5,024752 4,45781 0,133734 0,133467 0,134002 

Zr 0,161 40 91,224 14,68706 1,992574 2,537712 0,076131 0,075979 0,076284 
 

 

L2g_S2 também considerando perdas de samário de 8%. As ligas pares L2; L4 

e L6 são na composição (2:17) Sm2(CoFeCuZr)17, ou Sm(CoFeCuZr)8,5. 
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Tabela 3.3.2.2 Exemplo de cálculo da composição da liga L2g_S2 considerando excesso de Sm de 8% 
 

  Enter Elem. and Composition - L2g_S2 - Sm(Co0,769 Fe0,15 Cu0,058 Zr0.023)8,5   

Sample Weigh 3 G Sm1 Co6,5365Fe1,275 Cu0,493 Zr0,195 -0,20% 0,20% 

Elem. Comp. Atomic atom Wt   atomic % weight % elem. Wt 0,998 1,002*H 

Sm 1,08 62 150,36 162,3888 11,27407 24,31234 0,72937 0,727911 0,730829 

Fe 1,275 26 55,847 71,20493 13,30967 10,66058 0,319817 0,319178 0,320457 

Co 6,5365 27 58,9332 385,2169 68,23425 57,67346 1,730204 1,726743 1,733664 

Cu 0,493 29 63,546 31,32818 5,146406 4,690356 0,140711 0,140429 0,140992 

Zr 0,195 40 91,224 17,78868 2,035597 2,663265 0,079898 0,079738 0,080058 
 

 

3.3.3 Amostras produzidas a partir da liga comercial JM 

 

Como mencionado anteriormente, uma liga comercial foi utilizada para 

definir parâmetros de processo e os lotes serão descritos a seguir. Para a 

homogeneização e tratamento isotérmico dos lotes produzidos, normalmente 

as amostras são encapsuladas em tubo de quartzo sob atmosfera de argônio 

ligeiramente rarefeita, como descrito no item 3.3.1. Primeiro o tubo é selado em 

uma das extremidades e na sequência, já com a amostra dentro do mesmo, 

esse tubo é evacuado passando por várias purgas com gás inerte para garantir 

uma  atmosfera  praticamente  livre  de  oxigênio  e então  ele é selado no outro  

 

 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44
0

200

400

600

800

1000

1200
  Sr-3 a Sr-18

  Sr-17

  Sr-14

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
 o

C
 )

Tempo ( h )

 

Fig.3.3.3.1 Ciclos térmicos aplicados à liga comercial JM para os lotes Sr-3 a Sr18 
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lado. A cápsula, depois de selada, fica com aproximadamente 100mm de 

comprimento. Na figura 3.3.3.1 são apresentados os ciclos térmicos que foram 

aplicados nos lotes Sr-3 a Sr-18 da liga comercial JM e na tabela 3.3.3.1 estão 

descritos, de forma sucinta, os tratamentos térmicos nos vários lotes 

produzidos a partir da liga comercial JM. 

 

Tabela 3.3.3.1 Resumo dos tratamentos térmicos aplicados na liga comercial – Legenda: 

RR - resfriamento rápido; RL - resfriamento lento; RA – resfriamento ao ar da amostra encapsulada 

 

 
 

Sr 

Homog. 
1175

o
C 

 
horas 

 
RR 
ou 
RL 

 
820

o
C/7h 
 

1100
o
C/4h 

 
RR 
ou 
RL 

Patamar  
RA 
ou 
RR 

Objetivo 

T(
o
C) (hs) 

1 - - - - -  - Sem TT 

5 e 9 4 RR 820
o
C/7 RL 400 0 RA  

Avaliar efeito do 
tempo no patamar 

a 400
o
C 

6 e 10 4 RR 820
o
C/7 RL 400 1 RA 

7 e 11 4 RR 820
o
C/7 RL 400 2 RA 

4 4 RR 820
o
C/7 RL 400 3 RA 

3 4 RR 820
o
C/7 RL 400 8 RA 

8 e 12 4 RR 820
o
C/7 RL 400 24 RA 

 
14 
 

 
4 

 
RL 

 
1100

o
C/4 

 
RR 

 
Tentar obter o equilíbrio a 1100

o
C 

 
15 
 

 
4 

 
RR 

 
 Avaliar somente a homogeneização a 1175

o
C/4h 

 
17 
 

 
20 

 
RR 

 
820

o
C/7 

 
RL 

 
400 

 
0,5 

 
RA 

Homogeneização  
longa 

18-HT 4 RR 820
o
C/7 RR - - -  

18-700 4 RR 820
o
C/7 RL 700 0 RR Avaliar rampa de 

resfriamento lento 
até a temperatura 

desejada  

18-600 4 RR 820
o
C/7 RL 600 0 RR 

18-500 4 RR 820
o
C/7 RL 500 0 RR 

18-400 4 RR 820
o
C/7 RL 400 0 RR 

 

 

O lote Sr-1, na verdade, é somente uma amostra da liga bruta de fusão 

sem sofrer nenhum tratamento térmico. Ele foi utilizado para fazer alguns 

testes com ataques ácidos na superfície da amostra e para observar domínios 

magnéticos na liga bruta de fusão. 

No lote Sr-02 a amostra foi encapsulada em tubo de quartzo e tratada a 

1175oC durante 4horas e resfriada rapidamente em água. O resfriamento é 

feito tirando-se a amostra que está na temperatura de 1175oC e imediatamente 

ela é mergulhada em um recipiente com água. Neste caso, porém, a ampola de 
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quartzo quebrou quando a amostra foi colocada na água. Este lote foi 

descartado. 

As amostras dos lotes Sr-3 e Sr-4 foram homogeneizadas a 1175oC 

durante 4horas e resfriadas rapidamente em água(RR). Em seguida foram 

levadas ao forno com o mesmo na temperatura de 820oC onde permaneceram 

por 7h e então resfriadas lentamente a 1oC por minuto até 400oC. A amostra 

Sr-3 permaneceu em 400oC/8h e a amostra Sr-4 por 3h. Depois do patamar 

foram resfriadas ao ar. O objetivo foi testar o ciclo térmico e o tempo de 

patamar a 400oC. Em função dos resultados revelados com as medidas 

magnéticas dos lotes Sr-3 e 4 o ciclo térmico padrão, em termos de 

temperatura e tempo de solubilização, temperatura e tempo do tratamento 

isotérmico, passou a ser 1175oC/4h, RR, 820oC/7h e rampa de resfriamento 

resfriamento lento de 1oC/min até 400oC.  

Os lotes Sr-05 a Sr-8 sofreram homogeneização a 1175oC/4h, RR, 

tratamento isotérmico a 820oC/7h, resfriamento lento 1oC/minuto até 400oC, 

resfriamento ao ar ( forno é retirado das amostras). Neste lote foram tratadas 4 

amostras com o objetivo de avaliar a influência ou não do tratamento térmico a 

400oC nas propriedades magnéticas das amostras. Então o Sr-05 ficou com 

zero minutos a 400oC. Sr-06 permaneceu no patamar a 400oC/1h. Sr-7 

permaneceu a 400oC por 2h e o Sr-08 permaneceu em 400oC/24h. 

No lote Sr-09, uma cápsula de quartzo com 4 amostras foi tratada com o 

objetivo de avaliar a reprodutibilidade dos lotes Sr-5 a Sr8 do tratamento 

térmico a 400oC em função do tempo de patamar. Então o Sr-09 após o forno 

atingir 400oC foi retirado do forno e resfriado ao ar. O Sr-10 permaneceu a 

400oC/1h, o Sr-11 ficou a 400oC/2h e o Sr-12 a 400oC/24h. Todas as amostras 

encapsuladas foram resfriadas ao ar após o patamar a 400oC. 

No lote Sr-14 o ciclo térmico foi: homogeneização a 1175oC/4h, 

resfriamento lento 1oC/minuto até 1100oC, 1100oC/4h resfriamento rápido em 

água até a temperatura ambiente. O objetivo com este ciclo foi buscar o 

equilíbrio com a homogeneização a 1100oC/4h. 

O lote seguinte sofreu somente homogeneização a 1175oC/4h e 

resfriamento rápido em água. O objetivo no lote Sr-15 era observar a 

microestrutura formada após homogeneização a 1175oC/4h, se a mesma 

apresentava ou não as fases clara e escura em alta temperatura. 
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No lote Sr-17 a homogeneização, foi feita por um período mais longo, a 

1175oC/20h, RR, 820oC/7h, resfriamento lento 1oC/minuto até 400oC/0h, e em 

seguida resfriamento ao ar. O objetivo aqui era verificar se o tempo de 

homogeneização em alta temperatura interferia nas propriedades magnéticas 

da amostra. 

O lote Sr-18 sofreu os seguintes ciclos: homogeneização a 1175oC/4h, 

RR, tratamento isotérmico a 820oC/7h, resfriamento rápido em água. Na 

sequência o lote foi dividido em 5 partes distintas para avaliar o efeito do 

tratamento isotérmico a 820oC/7h e também a rampa de resfriamento lento a 

1oC/min. Então a rampa de resfriamento lento foi interrompida nas seguintes 

temperaturas: 700oC; 600oC; 500oC e 400oC, sendo as amostras resfriadas 

rapidamente em água em cada etapa do processo. 

 
 

3.4 Caracterizações Magnéticas 

 

3.4.1 Medidas Magnéticas em campos magnéticos de até 2T 
 
 O magnetômetro de amostra vibrante (MAV), é um equipamento 

utilizado para medir o momento magnético (m) de materiais magnéticos. O 

MAV foi desenvolvido por Simon Foner em 1955 e descrito por (FONER, 1959). 

 O magnetômetro de amostra vibrante utilizado na caracterização 

magnética das amostras em estudo neste estudo, foi fabricado pela EG&G 

Princeton Applied Research, modelo 4500. Com este sistema, é possível medir 

momentos magnéticos na faixa de 10-3 a 103 emu. Ele está montado sobre um 

eletroímã Walker Scientific, modelo HR8, capaz de gerar campos magnéticos 

de até 20kOe(2T). Ao MAV é possível acoplar um forno resistivo que opera em 

atmosfera inerte de argônio e atinge temperaturas da ordem de 700oC.Na 

cabeça do magnetômetro é preza uma haste composta de latão, alumina e 

cobre-berílio, uma vez que a mesma vai dentro do forno. Na extremidade do 

cobre-berílio, encontra-se um termopar tipo E (chromel-constantan) 

responsável pela medida de temperatura durante o ciclo de histerese em 

temperaturas acima da temperatura ambiente. O fio termopar atravessa toda a 

haste e é ligado a um controlador de temperatura marca Eurotherm modelo 

818P4, o qual controla a potência da fonte e faz o ajuste da temperatura 
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programada do forno. Nessa mesma extremidade da haste a amostra é fixa em 

um porta amostra de cobre-berílio. Como mencionado anteriormente essa 

haste é presa à cabeça do magnetômetro (transdutor), que vibra a uma 

frequência de 83Hz com uma amplitude constante da ordem de 0.1mm, na 

direção perpendicular ao campo magnético aplicado. Próximo à amostra, nas 

peças polares do eletroímã, está montado o conjunto de bobinas sensoras. A 

variação do fluxo magnético gerado pela vibração da amostra induz uma 

tensão nas bobinas sensoras. Este sinal é proporcional ao momento magnético 

da amostra o qual é captado pelas bobinas. A calibração do MAV é feita 

utilizando-se uma amostra padrão de níquel, nas dimensões aproximadas de 

(1x1x5mm) produzido pela Johnson Matthey, com pureza da ordem de 99,99%, 

cujo momento magnético é conhecido. A precisão absoluta do MAV, segundo o  

 

 

 

 

Fig.3.4.1.1 - Conjunto utilizado para a caracterização magnética com magnetômetro de amostra vibrante, 
acima da temperatura ambiente, das ligas de Sm(CoFeCuZr)z. 

 

fabricante, é melhor que 2%. O campo magnético aplicado pelo eletroímã é 

medido por uma sonda de efeito Hall ligada a um gaussímetro, marca Lake  
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Shore, modelo 450. Para atingir temperaturas em torno de 500oC de forma 

relativamente rápida e minimizar problemas de dissipação térmica, como o 

aquecimento das bobinas sensoras do magnetômetro, foi acoplado ao forno 

resistivo um sistema de alto vácuo composto de bomba mecânica e bomba 

turbo molecular, obtendo, com isso, uma sensível melhora no vácuo final. 

 Todo esse aparato está ligado a um microcomputador IBM-PC, ou 

compatível, por interfaces padrão IEEE – 488 (GPIB), o qual permite tanto o 

controle quanto a aquisição de dados. O programa de aquisição de dados, 

elaborado em linguagem C, foi desenvolvido no próprio LMM pelo Prof. Dr. 

Antonio Domingues dos Santos. A figura 3.4.1.1 mostra o conjunto MAV-

Eletroímã utilizado para fazer os ensaios magnéticos nas amostras de 

Sm(CoFeCuZr)Z. O magnetômetro de amostra vibrante aliado ao forno resistivo 

foram importantes, pois permitiram medir as curvas de histerese das amostras 

em temperaturas acima da ambiente até 500Co que era um dos objetivos deste 

trabalho. Para aumentar a resolução do magnetômetro, foi utilizada uma saída 

analógica do mesmo e conectada a um multímetro digital de 5½ dígitos, marca 

Fluke, modelo 8842A. A resolução do magnetômetro passou de 10-3 para 10-4 

emu com constante de tempo de 1s. 

 

3.4.2 Medidas Magnéticas em altos campos magnéticos 
 
 A bobina supercondutora utilizada na caracterização magnética das 

amostras de Sm(CoFeCuZr)z  é um equipamento que foi produzido pela Janis 

Research Company Inc. e permite atingir campos de até 9T. A bobina 

supercondutora como o próprio nome sugere é constituída de um fio 

supercondutor e necessariamente opera imersa em hélio líquido, por isso ela é 

montada dentro de um criostato que deve conter hélio líquido. Quando a 

corrente passa pelo fio de nióbio-titânio da bobina, em temperaturas em torno 

de 4,2K, não ocorre dissipação térmica, ou seja, perda por efeito Joule. A 

bobina permite correntes de até 60A, a qual é aplicada por uma fonte bipolar, 

em quatro quadrantes, corrente DC, fabricada pela LakeShore modelo 625 com 

rampas de 0,1mA/s a 99A/s. O campo magnético aplicado é dado pela relação 

Ha = 1,5I, onde Ha é campo magnético aplicado em (kOe) e I é a corrente em 

amperes, então a bobina é capaz de gerar campos de até 90kOe ou 9T. Sobre 
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o criostato da bobina supercondutora está montado um magnetômetro de 

amostra vibrante como pode ser visto na figura 3.4.2.1a. Uma haste longa é 

fixa na cabeça do magnetômetro e na sua extremidade é montada a amostra, a 

qual vibra a uma frequência de 83Hz com uma amplitude constante da ordem 

de 0.1mm, como no MAV do eletroímã. Essa haste é inserida no ante-criostato, 

que tem um tubo de 8mm de diâmetro e através do qual a haste atravessa e 

atinge a região da bobina supercondutora figura 3.4.2.1b. Esse conjunto fica no 

centro do criostato. Na base inferior do ante-criostato há um aquecedor 

resistivo responsável pelo aquecimento do hélio, permitindo, com isso, variar a 

temperatura na região da amostra entre 4,2K a 300K. O fluxo de gás hélio é 

controlado por uma microválvula. Para a medida de temperatura, na faixa entre 

4,2 a 300K, há dois sensores de temperatura e estão montados próximos ao  

 

 

  
                                    ( a )                                                        ( b ) 

Fig.3.4.2.1 Sistema supercondutor com criostato, bobina, fonte de corrente e MAV (a) e 
enrolamento da bobina supercondutora de nióbio-titânio de até 9T (b). 

 

 

aquecedor. O sensor modelo CGR-1-1000 opera na faixa de 4,2K a 50K, e o 

sensor modelo PT-103 opera na faixa de 50K a 300K. A temperatura é 

controlada por um controlador modelo DRC-91CA da Lake Shore Cryogenics.  
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Todo esse sistema está ligado a um microcomputador, por interfaces 

padrão IEEE – 488 (GPIB), que permite tanto o controle quanto aquisição de 

dados. O programa de aquisição de dados, elaborado em Quickbasic, foi 

desenvolvido no LMM pelo físico Renato Cohen.  

 

3.5 Difração de Raios-X com ajuste Rietveld 

 

 Os difratogramas de raios-X foram realizados no Laboratório de 

Metalurgia do Pó do IPT. O difratômetro utilizado é da marca Shimatzu, modelo 

6000, com uma fonte de 30V, 30mA. Os espectros foram obtidos utilizando-se 

tubo de cobalto com radiação Co-K com  = 1,789007Å. A identificação dos 

picos do difratograma foi feita através da comparação entre espectros teóricos 

e experimentais. Os espectros teóricos foram simulados utilizando-se o 

programa Topas 3.0, versão para estudantes, e a análise pelo método Rietveld.  

 O método para refinamento de estruturas foi desenvolvido por Rietveld 

1969 e foi estendido posteriormente para aplicação na análise quantitativa de 

fases. O método permite refinar não só os parâmetros geométricos das fases 

presentes como parâmetros de célula e de perfil, mas também considera as 

características cristalográficas. 

 A obtenção dos espectros das amostras de Sm(CoFeCuZr)Z exigiu 

parâmetros diferentes dos convencionais, passo angular 2=0.020 graus e com 

tempo de medida em cada ângulo de 30s, uma vez que para esse material as 

fases presentes são muito similares ou coerentes e a sua distinção não é trivial. 

Os tempos de medida total para estas condições foram de aproximadamente 5 

horas para poder obter uma boa estatística na contagem dos picos. 

 A utilização do programa Topas 3.0 e o refinamento Rietveld foi possível 

devido a grande ajuda do Prof. Dr. Marcos Flávio de Campos que é 

especialista no assunto.  

 

3.6 Caracterização microestrutural 

 

3.6.1 Análise química por espectroscopia de Raios-X por 

dispersão de energia (EDS) 
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O Microscópio Eletrônico de Varredura(MEV) é um instrumento versátil 

pois permite analisar características microestruturais de materiais sólidos. Com 

o MEV é possível analisar superfícies bem polidas, mas também é uma 

ferramenta bastante útil para análise de fratura, por ele apresentar grande 

profundidade de foco. Um dos principais motivos da sua grande utilidade, nas 

várias áreas da ciência, é devido a sua alta resolução. Resoluções da ordem 2 

a 5nm podem obtidas com o MEV (GOLDSTEIN et al.,1992). 

O Microscópio Eletrônico de Varredura utilizado na caracterização 

microestrutural e análise química por espectroscopia de raios-X por dispersão 

de energia EDS, neste trabalho, foi fabricado pela Philips modelo XL–30SEM 

em operação no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

EPUSP. Esse microscópio é composto por uma coluna óptica eletrônica, que é 

um dos componentes principais do microscópio, na qual está montada a fonte 

ou canhão de elétrons, o sistema de lentes que é composto pelas lentes 

condensadoras e objetiva, a unidade de varredura, o sistema de controle de 

magnificação e o tubo de raios catódicos (CRT), e logo abaixo está a câmara 

da amostra que é solidária à coluna. Na câmara da amostra do(MEV), além dos 

detectores para captação dos sinais emitidos pela amostra como (elétrons 

secundários, elétrons retroespalhados, raios-X característicos, etc.), foi 

montada uma câmara CCD que é utilizada para observar tanto o 

posicionamento quanto o deslocamento da amostra dentro da câmara. Essa 

montagem é bastante útil pois permite o controle visual quando se faz a 

aproximação automática da amostra à lente objetiva, ou seja , o ajuste da 

distância de trabalho “work distance”, prevenindo eventuais choques da 

amostra com os detectores o que poderia causar danos sérios ao equipamento. 

O sistema de vácuo acoplado ao microscópio eletrônico de varredura é 

composto por uma bomba mecânica e uma bomba turbo molecular. Esse 

conjunto atinge um vácuo final, na coluna óptico-eletrônica (canhão de elétrons, 

sistema de demagnificação, unidade de varredura, etc.) e na câmara da 

amostra, da ordem de 10-7 Torr. As bombas turbo moleculares trabalham sobre 

mancais magnéticos normalmente a uma frequência em torno de 830Hz 

atingindo uma rotação de aproximadamente 32.000rpm. Uma das vantagens 

desse sistema, comparado às montagens com bombas difusoras utilizadas 
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anteriormente, é que ele é significativamente mais limpo uma vez que as 

bombas turbomoleculares não trabalham com óleo, o que evita a contaminação 

por vapores de óleo na câmara da amostra e principalmente na coluna do 

microscópio. Outra vantagem da turbo molecular é o vácuo final que é pelo 

menos uma ordem de grandeza melhor do que a obtida com bomba difusora. 

O microscópio eletrônico de varredura do Departamento de Metalurgia e 

Materiais da EPUSP está equipado com um detector de raios-X o qual permite 

fazer análise química por espectroscopia de Raios-X por dispersão de energia 

(EDS). Esse acessório permitiu que as amostras produzidas a partir da liga 

comercial JM, bem como as amostras produzidas no próprio laboratório fossem 

analisadas quimicamente de forma quantitativa. 

 Um aspecto que deve ser ressaltado é a análise química efetuada neste 

trabalho. Houve uma dedicação bastante intensa para tentar calibrar da forma 

mais adequada o equipamento. Tentou-se monitorar a corrente do feixe de 

elétrons com um nano amperímetro. Para tanto o feixe de elétrons tinha que 

passar por uma gaiola de Faraday e quando a corrente estivesse estabilizada 

se faria a análise química. Este processo, porém, revelou-se improdutivo uma 

vez que não se obteve a estabilidade desejada da corrente mesmo depois de 

pelo menos 5h do filamento de tungstênio ter sido ligado. A calibração da 

análise química no MEV, segundo sugestão do fabricante, é efetuada 

utilizando-se uma amostra de Cu e Al. Além da calibração com Cu e Al que é 

utilizada para definir a posição e a intensidade dos picos dos elementos em 

questão, nós utilizamos uma amostra contendo a fase SmCo5 que é 

estequiométrica, ou seja, o teor de Sm na liga deve ser de 16,67at%. Foram 

feitas muitas análises químicas de área total em várias regiões dessa amostra. 

Os valores de análise química via EDS por espectroscopia de raios-X por 

dispersão de energia do Sm eram superestimados, apresentando teores de 

19,5at%Sm. A partir dessa constatação procedeu-se a correção da análise 

química dos cinco elementos presentes na liga Sm,Co,Fe,Cu e Zr. 

 

3.6.2 Preparação das amostras para observação em MEV-FEG 
 

As amostras analisadas com microscopia eletrônica de varredura 

particularmente via FEG - fonte de emissão de campo, sofreram uma 
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preparação metalográfica da superfície bastante delicada, uma vez que o 

contraste claro escuro nessas amostras é sutil dificultando sobremaneira a 

identificação das nanocélulas. As amostras foram embutidas em baquelite e em 

seguida foram lixadas e polidas. O lixamento manual, foi feito utilizando-se uma 

placa de vidro plana como apoio e sofreu a seguinte sequência: 320; 400; 600; 

800 e 1200 com álcool isopropílico por pelo menos 1/2h cada lixa. O polimento 

semi-automático foi feito em uma minimet Buehler, com pasta de diamante de 

3µm, 1µm e 0,25µm em álcool isopropílico até a eliminação dos riscos 

deixados pela lixa. A amostra era devidamente lavada com água deionizada 

após cada troca de lixa ou a cada polimento. O acabamento fino feito com 

diamante 0,25µm mais sílica coloidal em suspensão de 0,02µm por um período 

mínimo de 5h(300min) seguido de polimento somente com sílica coloidal 

0,02µm por um período de 5hs. Em alguns casos esses períodos foram 

superiores podendo chegar a 8h.  

 

 

 

Fig.3.6.2.1 Câmara interna do MEV-FEG com detalhe da montagem da amostra sobre o suporte de 

alumínio para melhor aterramento da amostra 
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No lote Sr-12, por exemplo, foi utilizado também, além do polimento 

acima, ataque químico com concentrações de 100ml de água deionizada, 1ml 

de ácido acético e 1ml de ácido nítrico, imersão da amostra na solução durante 

10s. Esse ataque, porém foi muito forte, então a solução foi diluída a150ml de 

água deionizada 1ml de ácido acético e 1ml de ácido nítrico, imersão da 

amostra na solução por 10s e os buracos na superfície da amostra diminuíram 

com esse ataque. Em algumas amostras, durante o polimento final com sílica 

0,02µm, essa mesma solução ácida foi utilizada adicionando-se 5 gotas da 

mesma à sílica coloidal em suspensão diretamente no suporte da amostra, na 

Minimet, permanecendo polindo por 1h na última hora de polimento. Nesses 

três testes, porém, o ataque ácido não se revelou o melhor tipo de preparação, 

então o procedimento padrão adotado foi o polimento final com sílica coloidal 

0,02µm por períodos entre 5 e 8 horas. 

Além da preparação minuciosa da superfície da amostra para 

observação em FEG, foi necessário um aterramento do feixe de elétrons que 

incide sobre a amostra, embutida em polímero, bastante eficiente implicando 

na confecção de pequenos dispositivos que facilitassem esse processo. Na 

Fig.3.6.2.1 é possível visualizar a amostra embutida em baquelite e montada 

sobre um suporte “stub” de alumínio. A amostra foi rosqueada e montada sobre 

esse suporte e através de pinos e molas internas foi feito o contato elétrico 

para o devido aterramento da amostra. 

 

3.6.3 Caracterização microestrutural com microscópio com fonte de 

emissão de campo (MEV-FEG) 

 

O microscópio eletrônico de varredura com fonte de emissão de campo 

apresenta alta qualidade de imagem em escala nanométrica e é uma 

ferramenta importante para uma ampla gama de aplicações que envolvem 

desde a caracterização de amostras, análises e litografias em escala 

nanométrica como também a preparação de amostras para observação em 

microscópio eletrônico de transmissão (MET). Ele apresenta estágios de alta 

estabilidade e alta precisão com uma câmera de alta definição e uma unidade 

de ajuda de navegação para mover e encontrar rapidamente a região de 

interesse correta da amostra. 
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 O microscópio eletrônico de varredura (MEV-FEG), observado na figura 

3.6.3.1, utilizado para análise microestrutural, em escala nanométrica, neste 

trabalho foi adquirido e instalado pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSI-EPUSP) em 2007 com 

recursos do programa "Tecnologias de Micro e Nanoeletrônica para Sistemas 

Integrados Inteligentes – NAMITEC" – CNPq 420031/2005-7. O MEV-FEG do 

LSI é um microscópio dotado de fonte de elétrons de emissão de campo (Field 

Emission Electron Gun - FEG), com resolução de 1,5nm, segundo o fabricante, 

modelo Nova NanoSEM 400 fabricado pela empresa FEI Company. A fonte de  

 

 

 

 
Fig. 3.6.3.1 Microscópio Eletrônico de Varredura Nova NanoSem 400 LSI-EPUSP 
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emissão de campo deste microscópio é variável e permite tensões de 

aceleração na faixa entre 1kV a 30kV e também duas configurações de lentes 

eletromagnéticas, que possibilitam a obtenção de informações da superfície da 

amostra mediante o uso de uma lente de alta resolução ou de uma lente de 

ultra alta resolução, mantida a uma tensão negativa entre 3 e 5kV relativa ao 

primeiro anodo. O campo elétrico aplicado na ponta da fonte de elétrons pode 

ser tão forte e chegar a (107V/cm) o que faz com que a barreira de energia 

potencial para que os elétrons  escapem do material  fique muito pequena  

permitindo que os elétrons deixem o catodo sem dissipação de energia térmica 

(GOLDSTEIN et al., 1992). O melhor parâmetro para caracterizar o 

desempenho de uma fonte de elétrons é o brilho uma vez que ele leva em 

conta a densidade de corrente bem como a divergência do feixe de elétrons. 

 Além do MEV-FEG do Laboratório de Sistemas Integráveis da EPUSP 

mencionado acima, dois outros microscópios com fonte de emissão de campo, 

foram utilizados neste trabalho. Um do IPT, modelo Quanta 3D fabricado pela 

FEI Company. Este microscópio, operado pelo engenheiro Marcelo Moreira 

Ferreira, foi extremamente útil para as análises iniciais da liga comercial, 

principalmente para a definição do protocolo de polimento final das amostras a 

serem observadas. Uma outra contribuição importante para este trabalho, 

foram algumas análises feitas na liga comercial pela Dra. Taeko Yonamine 

Fukuhara, auxiliada na preparação das amostras pelo físico Marcos Fukuhara, 

no MEV/FEG do IMETRO, modelo NovaNano Lab 600, também fabricado pela 

FEI Company. 
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4) Resultados 

4.1 Introdução 

 

A proposta deste trabalho é correlacionar microestrutura e propriedades 

magnéticas no sistema Sm(CoFeCuZr)z, focando principalmente aplicações em 

temperaturas elevadas, acima de 300oC. Neste contexto foram estudados 

alguns conjuntos de amostras:  

a. Dois ímãs comerciais usados para aplicações normais na temperatura 

ambiente, já prontos, cujos dados de processamento são 

desconhecidos. Um dos ímãs é da Vacuumschmelze e outro é da 

Electron Energy. 

b. Uma liga comercial bruta de fusão, produzida pela Johnson Mattey, 

que é utilizada em processos de produção de ímãs permanentes, cuja 

composição nominal é 10,5at%Sm 60,1at%Co 19,5at%Fe 7,2at%Cu, 

2,7at%Zr. Essa liga foi utilizada para avaliar o efeito de diferentes 

tempos e tratamentos térmicos, tais como: i) solubilização; ii) 

tratamento isotérmico; iii) rampa de resfriamento e iv) tratamento 

térmico a 400oC, nas propriedades magnéticas e na microestrutura. 

c. Três séries de ligas com seis amostras cada série foram fundidas em 

forno a arco, no Laboratório de Materiais Magnéticos do IFUSP, com o 

objetivo de estudar o efeito da concentração de cobre e de samário 

nas propriedades magnéticas e microestruturais das ligas isotrópicas 

produzidas. 

 

4.2 Análise química por EDS 

  

Como já abordado no item 3.6.1 do capítulo materiais e métodos, a 

análise química por espectroscopia de raios-X por dispersão em energia via 

EDS no microscópio eletrônico de varredura do Departamento de Metalurgia e 

Materiais - PMT, exigiu uma dedicação acentuada neste estudo uma vez que 

as análises químicas vinham apresentando valores díspares nos teores de Sm 

das amostras estudadas. Foi efetuada, então, a correção das análises 

químicas depois da utilização de um padrão contendo a fase SmCo5. Na liga 
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comercial JM bruta de fusão, segundo dados do fabricante, a composição 

química em massa no caso do Sm era 22,7(Wt%) o que corresponde em 

átomos a 10,4at%Sm, então, entendia-se que havia necessidade de correção 

da mesma. Para ilustrar os valores dos dados originais das análises químicas 

obtidas por EDS, bem como ter uma amostragem estatística das análises 

efetuadas, são apresentados resultados parciais na tabela 4.2.1 como exemplo 

das análises efetuadas na amostra Sr-14. As análises B, C, e F são relativas ao 

microconstituinte claro e são ricos em Sm e Cu, enquanto as letras A, D e E 

são referentes ao microconstituinte escuro e são mais pobres em Sm e Cu, 

porém, apresentam um teor mais elevado de Fe. 

 

 

Tabela 4.2.1 Análise química via EDS da amostra Sr-14 

Elem. B B1 B2 C C1 C2 C3 F F1 m σ 

Zr 1,88 2,15 3,23 1,86 2,10 2,87 2,87 2,05 1,85 2,38 0,53 

Sm 12,66 12,55 12,88 12,97 12,71 12,83 12,83 12,63 12,52 12,73 0,15 

Fe 20,14 19,99 19,05 19,68 19,75 19,57 19,57 19,42 20,05 19,69 0,34 

Co 57,72 57,51 57,34 57,81 57,46 57,10 57,10 58,17 57,90 57,57 0,37 

Cu 7,60 7,80 7,50 7,68 7,98 7,63 7,63 7,72 7,68 7,69 0,14 

            
Elem. A(at%) A1 A2 A3 D D1 D2 E E1 m σ 

Zr 2,09 2,04 1,70 1,72 2,16 1,53 1,71 1,93 1,80 1,85 0,21 

Sm 11,83 12,00 11,94 11,99 11,62 11,89 11,55 11,98 12,07 11,87 0,08 
Fe 21,44 21,47 20,79 21,07 20.90 21,42 21,72 21,62 21,67 21,34 0,34 
Co 57,86 58,14 58,42 58,61 58,41 58,60 58,67 58,03 57,73 58,27 0,35 
Cu 6,78 6,35 7,15 6,61 6,90 6,57 6,35 6,43 6,74 6,65 0,27 

 

 

 Na tabela 4.2.2 temos os dados da composição nominal, de análise 

química por espectroscopia de raios-X por dispersão em energia e a 

composição corrigida da amostra L3c da série S3. 

 

Tabela 4.2.2 Dados da composição nominal, de análise química via EDS, e corrigida da amostra 

L3c – S3 

Elemento Composição nominal L3c-S3 Medida L3c-S3 Corrigida L3c-S3 

Zr 2,01 1,97 2,01 

Sm 12,5 13,28 11,37 

Fe 13,13 13,43 13,73 

Co 64,66 63,79 65,19 

Cu 7,70 7,53 7,70 
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4.3 Propriedades magnéticas e microestruturais de dois ímãs 

comerciais - Vacuumschmelze e Electron Energy. 

 

Os ímãs comerciais para aplicações na temperatura ambiente da 

Vacuumschmelze (Vac) e da Electron Energy (EE) foram caracterizados 

magneticamente em campo magnético de até 9T. A figura 4.2.1 mostra a curva 

de magnetização tanto da amostra da Vac quanto da amostra da Electron 

Energy.  

Além das caracterizações magnéticas eles foram analisados com 

microscópio eletrônico de varredura com análise química EDS. O propósito 

aquí foi verificar a presença de dois microconstituintes, claro e escuro na 

microestrutura desses ímãs. Esses microconstituintes foram observados por 

(CAMPOS et al.,2005) e também foram motivo de publicação no 20th  

International  Workshop  on  Rare-Earth Magnets and Their Applications 

(ROMERO et al., 2008b). A figura 4.2.2 mostra as micrografias com elétrons 

retroespalhados  das  amostras das empresas  Electron  Energy  bem como da 
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Fig.4.3.1 Curva de histerese de dois Ímãs comerciais um da Vacuumschmelze(curva vermelha) e um da 

Electron Energy(curva azul)  
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Ímã comercial da Electron Energy Ímã comercial Vacuumschmelze 

 

Fig.4.3.2 Micrografias obtidas via MEV com elétrons retroespalhados das amostras EE e Vac (ROMERO 
et al., 2008b) 

 

 
Vacuumschmelze. Na amostra da EE é possível notar um pouco de contraste 

de composição, porém, não há uma variação significativa na composição 

química média dessa amostra. Os dois ímãs comerciais Vac e EE, portanto, 

não apresentaram os dois microconstituintes claro e escuro  observados nas 

amostras fundidas em forno a arco e na liga comercial JM. As regiões brancas 

observadas nas duas micrografias são óxidos. A tabela 4.2.1 mostra a 

composição química média e os respectivos desvios padrão em cada uma das 

amostras, porém, agora com a devida correção na composição química dos 

elementos e por isso diz-se que foi adaptado de (ROMERO et al.,2008b). 

 

Tabela 4.3.1 Composição química média (at%) e o desvio padrão nos ímãs da (EE) e (Vac), 

adaptado de (ROMERO et al., 2008b) 

 Electron Energy VAC 

 Média σ média σ 

Zr 1.9 0.1 1.4 0.2 

Sm 10,4 0.3 10,4 0.2 

Fe 20.5 0.6 19.6 0.3 

Co 61,4 0.5 63,7 0.4 

Cu 5.7 0.6 4.9 0.2 

 

 

4.4 Efeito de ciclos térmicos nas propriedades magnéticas 
e na microestrutura de amostras isotrópicas da liga 
comercial JM e sua relação com a fase clara e escura  
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4.4.1 Comportamento da liga comercial num ciclo térmico típico  

 

Nas amostras Sr-3 e Sr-4, a proposta foi avaliar as propriedades 

magnéticas da liga comercial JM na composição 10,5Sm 60,1Co 19,5Fe 7,2Cu 

2,7Zr.sob algumas condições iniciais de tratamento térmico. As amostras foram 

submetidas ao seguinte ciclo térmico: solubilização a 1175oC/4h, resfriamento 

rápido(RR), envelhecimento isotérmico a 820oC/7h, resfriamento lento 1oC/min 

até 400oC e patamar a 400oC. A amostra Sr-3 permaneceu no patamar a 400oC  
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Fig.4.4.1.1 Curva de histerese das amostras Sr-3 e Sr-4 após ciclo térmico 

 

por um período de 8h e a Sr-4 por um período de 3h. A intenção aqui foi 

verificar se com o ciclo térmico mencionado acima aplicado a liga comercial 

apresentaria boas propriedades magnéticas. O gráfico com as propriedades 

magnéticas é apresentado na figura 4.4.1.1. Verifica-se que as propriedades 

magnéticas em ambas as amostras são semelhantes. A coercividade Hci está 

em torno de 2620kA/m (33kOe) e a polarização de máxima Jmáx superior a 1T.  

 O termo coercividade significa o máximo campo coercivo que o material 

pode apresentar naquela temperatura. Foram feitas medidas de campo 

coercivo em função do campo aplicado em campos de 5, 6, 7, 8 e 9T como 
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mostra a figura 4.4.1.2, onde se confirma que o campo de 9T é suficientemente 

alto para garantir que a coercividade foi determinada. 
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Fig.4.4.1.2 Curvas de histerese em Hapl = 5, 6, 7, 8 e 9T na amostra Sr-4 

 

 

4.4.2 Avaliação do efeito do tempo no patamar a 400oC 

 

Os lotes Sr-5, Sr-6, Sr-7 e Sr-8 foram utilizados para estudar a 

necessidade ou não do tratamento isotérmico a 400oC. Foram encapsuladas 

quatro amostras num mesmo tubo de quartzo com um pequeno pedaço de Sm 

puro para absorver oxigênio durante todas as etapas de tratamento térmico. O 

ciclo térmico utilizado aqui foi o mesmo dos lotes anteriores, ou seja, 

solubilização a 1175oC/4h,RR, envelhecimento isotérmico a 820oC/7h, 

resfriamento lento 1oC/min até 400oC e em seguida a cápsula foi retirada do 

forno e resfriada ao ar. Após o término do resfriamento lento as amostras foram 

separadas. A amostra Sr-5 não sofreu nenhum tratamento isotérmico a 400oC. 

 



54 

 

-8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000
-1,2

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

 Sr - 5 (h=0)

 Sr - 6 (h=1h)

 Sr - 7 (h=2h)

 Sr-8(h=24H)

J
( 

T
 )

H ( kA/m )

Fig.4.4.2.1 Caracterização magnética dos lotes Sr-5 a Sr-8 com diferentes tempos de TT a 400
o
C. 

 

Tabela 4.4.2.1 Propriedades magnéticas das amostras Sr-5; Sr-6; Sr-7 e Sr-8 

 

 Tempo (h) J ( T ) σ(emu/g) Hci ( kA/m ) Hci (kOe ) 

Sr-5 0 1,05 98,7 1772 22,4 

Sr-6 1 0,99 92,5 2440 30,7 

Sr-7 2 0,98 91,9 2240 28,3 

Sr-8 24 0,99 93,1 2706 34 

 

 

As outras três amostras foram encapsuladas novamente, em cápsulas 

individuais, e tratadas a 400oC por tempos diferentes. A amostra Sr-6 foi 

tratada a 400oC/1h, a amostra Sr-7 foi tratada a 400oC/2h e por fim a amostra 

Sr-8 foi tratada a 400oC/24h. Os ensaios magnéticos contemplando todas as 

amostras são apresentados na figura 4.4.2.1. Na tabela 4.4.2.1 são 

apresentados os resultados das principais propriedades magnéticas das 

amostras estudadas em função do tratamento térmico a 400oC. 

Nos lotes Sr-5 a Sr-8 restaram algumas dúvidas sobre a necessidade ou 

não do patamar a 400oC. São notórias algumas diferenças de campo coercivo 

e Jmáx entre as amostras, principalmente nas amostras dos lotes Sr-5 e Sr-7, 
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devido provavelmente a possível dessamarização na superfície das respectivas 

amostras. Então, para tentar sanar tais dúvidas e testar a reprodutibilidade no 

tratamento  isotérmico  em  baixa  temperatura repetiu-se o  mesmo tratamento  
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Fig.4.4.2.2 Curva de magnetização inicial e curva de histerese, das amostras Sr-9 a Sr-12 com diferentes 
tempos de TT a 400

o
C medidas na temperatura ambiente 

 

 

nos quatro lotes subsequentes Sr-9, Sr-10, Sr-11 e Sr-12. O lote Sr-9 não 

sofreu nenhum tratamento isotérmico a 400oC, isto é, após o resfriamento lento 

até 400oC a amostra encapsulada foi retirada do forno e resfriada ao ar. O lote 

Sr-10 sofreu tratamento isotérmico a 400oC/1h, o lote Sr-11 sofreu um 

tratamento isotérmico de 400oC/2h e o lote Sr-12 sofreu um tratamento 

isotérmico a 400oC/24h. 

A figura 4.4.2.2 mostra o resultado dos ensaios magnéticos efetuados 

em campo de até 9T, na temperatura ambiente. Em termos de propriedades 

magnéticas é possível afirmar que o patamar, ou o tratamento isotérmico a 

400oC, pode ser bastante curto em torno de 2h. A tabela 4.4.2.2 mostra os 

valores  de  Jmáx  e  do campo coercivo Hci das amostras Sr-9, Sr-10, Sr-11 e 

Sr-12. 
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Tabela 4.4.2.2 Propriedades magnéticas das amostras Sr-9 a Sr-12  
 

 Tempo (h) J ( T ) Sigma(emu/g) Hci ( kA/m ) Hci (kOe ) 

Sr-9 0 1,01 94,6 2229 28,1 

Sr-10 1 1,01 94,4 2029 25,5 

Sr-11 2 1,02 95,6 2036 25,6 

Sr-12 24 1,01 94,2 2324 29,2 

 

 

O lote Sr-8, em função das propriedades magnéticas apresentadas, foi 

utilizado para caracterização microestrutural em microscópio eletrônico de 

varredura, análises de composição química por EDS e para observação de 

nanocélulas por microscopia com fonte de emissão de campo FEG. Na figura 

4.3.2.3 são apresentadas duas micrografias obtidas com elétrons 

retroespalhados, onde é possível notar contraste de regiões clara e escura. Os 

dados de composição química da tabela 4.3.2.3 sugerem, que há de fato, a 

presença de dois microconstituintes distintos, um constituinte claro e outro 

escuro (ROMERO et al., 2008b). A composição química da tabela 4.3.2.3 foi 

corrigida conforme a metodologia descrita no item 3.6.1 do capítulo materiais e 

métodos. 

O fato de aparecer contraste de composição na micrografia não significa 

necessariamente que eles sejam os microconstituintes claro e escuro aos quais 

está se referindo. Quando se estabeleceu essa distinção foi devido a 

diferenças entre a concentração de samário e de cobre mais significativas.  

 

 

  

 
 

Fig.4.4.2.3 Micrografias da amostra Sr-8 obtidas em MEV com elétrons retroespalhados 



57 

 

 

 

Tabela 4.4.2.3 Análise química por espectroscopia de raios-X por dispersão de energia da amostra Sr 8 
adaptado de (ROMERO et al., 2008b) 

 

 Fase clara σ Fase escura σ 
Zr 2,25 0,1 2,07 0,02 

Sm 10,70 0,1 10,02 0,15 

Fe 20,31 0,2 21,93 0,2 

Co 59,19 0,2 59,66 0,1 

Cu 7,55 0,1 6,32 0,07 
 

 
Os ímãs do tipo Sm(CoFeCuZr)z são considerados ímãs nanocristalinos  

(LIVINGSTON; MARTIN, 1977) e apresentam três fases principais, a fase 

celular Sm2(Co,Fe)17, a fase de contorno celular Sm(Co,Cu)5 e a fase lamelar 

(ZrSm)1(CoFeCu)3, também descrita como protótipo BeNb3 (XIONG et al., 

2004) todas elas são em escala nanométrica (STRNAT, 1991), (CORTE-REAL 

et al, 2002), por isso, é relativamente comum na literatura a microestrutura 

desses materiais serem observadas com microscópio eletrônico de 

transmissão. A observação dessas nanocélulas com microscópio eletrônico de 

varredura com fonte de emissão de campo (FEG), porém, são bem mais raras. 

Yonamine e colaboradores (YONAMINE et al., 2011) observaram tais 

nanocélulas em amostras produzidas no próprio Laboratório de Materiais 

Magnéticos do IFUSP, cuja concentração de Zr era mais elevada o que de 

certa forma favorece a observação.  

Neste trabalho um dos objetivos é tentar observar células nanocristalinas 

presentes na microestrutura de ligas isotrópicas de Sm(CoFeCuZr)z, tanto na 

liga comercial JM, quanto nas séries de ligas processadas no Laboratório de 

Materiais Magnéticos. Tentar estabelecer uma relação entre as características 

microestruturais como: tamanho celular da fase 2:17, a fase de contorno 1:5, 

espessura da fase rica em zircônio, em função da concentração de cobre e 

samário nas mesmas, bem como o seu reflexo nas propriedades magnéticas. 

A amostra Sr-12 é uma réplica da amostra Sr-8, em termos de ciclo 

térmico, então elas devem apresentar características microestruturais 

semelhantes. Na figura 4.4.2.4, são apresentadas as micrografias da amostra 

Sr-12 obtidas em microscópio eletrônico de varredura com fonte de emissão de 

campo, com aumento de 100mil e 150mil vezes, onde é possível notar a 
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presença das células nanométricas mostrando a fase celular principal 2:17, a 

fase de contorno celular 1:5 e a fase rica em Zr 1:3. As lamelas, que é a fase 

rica em zircônio, é provável que sejam as linhas que aparecem mais 

nitidamente na micrografia com maior aumento. 

 

 

  
 

Fig.4.4.2.4 Micrografias da amostra Sr-12 obtidas com FEG 

 

 

4.4.3 Solubilização a 1175oC e a 1100oC 

 

No lote Sr-14 o tratamento térmico utilizado foi a solubilização a 

1175oC/4h, resfriamento lento 1oC/min até 1100oC, tratamento isotérmico a 

1100oC/4h,(RR). O objetivo aqui foi garantir a homogeneização a 1175oC/4h e 

depois do resfriamento lento a 1oC/min até 1100oC, tentar obter o equilíbrio 

com o tratamento térmico a 1100oC por mais 4 horas, seguido de resfriamento 

rápido em água até a temperatura ambiente, para preservar a microestrutura 

em alta temperatura. A microestrutura formada após esse ciclo térmico 

apresenta dois microconstituintes, os microconstituintes claro e escuro, como 

mencionados no item 4.2, demonstrando que os mesmos já estão formados 

após a solubilização em alta temperatura a 1100oC. A figura 4.4.3.1 mostra a 

micrografia obtida por MEV com elétrons retroespalhados onde é possível 

observar o contraste de composição dos microconstituintes claro e escuro. A 



59 

 

tabela 4.4.3.1 apresenta a composição química média desses 

microconstituintes que foi adaptada de (ROMERO et al., 2008b). 

 

 

 

 

Fig.4.4.3.1 Micrografia da amostra Sr-14 solubilizada a 1175
o
C/4h e a 1100

o
C/4h, onde é possível 

observar os microconstituintes claro e escuro (ROMERO et al.,2008b) 
 

 

Tabela 4.4.3.1 Composição química da liga Sr-14 tratada termicamente a 1175
o
C/4h e a 1100ºC/4h. 

Adaptado de (ROMERO et al.,2008b) 
 

 Clara σ Escura σ 

Zr 2.25 0,44 1.94 0,19 

Sm 10,7 0,41 10,19 0,22 

Fe 20.41 0,79 21.71 0,33 

Co 58,99 0,44 59.33 0,39 

Cu 7,65 0,63 6,83 0,25 

 

 

Neste tratamento quando o forno estava a 1100oC foi feita uma 

varredura com um termopar externo e independente do forno Lindberg, usado 

para monitoramento da temperatura na região da amostra durante os 

tratamentos térmicos. Essa varredura foi feita ao longo de 5cm de comprimento 

aproximadamente, (±2,5cm) para cada lado, para verificar se o perfil térmico 

era estável nessa faixa. De fato a temperatura era estável com variação de ± 

1oC em uma distância de ±3cm (6cm no total) a partir do centro do forno. 
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4.4.4 Solubilização e resfriamento rápido 

 

O lote Sr-15 foi submetido somente a solubilização a 1175oC/4h, seguido 

de resfriamento rápido em água até a temperatura ambiente. A finalidade deste 

lote foi avaliar, com microscopia eletrônica de varredura, análise química por 

espectroscopia de raios-X por dispersão em energia (EDS) e observação com 

microscópio com fonte de emissão de campo, a microestrutura formada após o 

tratamento térmico de solubilização. Verificar também se havia a presença dos 

dois microconstituintes claro e escuro já em alta temperatura. Nas micrografias 

obtidas por elétrons retroespalhados, como pode ser observado na Fig.4.4.4.1, 

não se observa contraste de composição claro e escuro, porém, 

aparentemente as duas fases estão presentes quando se considera os dados 

de análise química. Na tabela 4.4.4.1 são apresentados os dados de mais de 

dez análises químicas, obtidas via MEV com elétrons retroespalhados, com as 

duas  fases distintas. Na amostra Sr-14 foi observado contraste de composição 

 

 

 

  
 

Fig.4.4.4.1 Micrografia da amostra Sr-15 solubilizada a 1175
o
C/4h e resfriada rapidamente 

 

 
Tabela 4.4.4.1 Análise química por espectroscopia de raios-X por dispersão em energia da amostra Sr-15 

 

 Clara σ Escura σ 

Zr 1,96 0,35 1,83 0,39 

Sm 10,72 0,15 9,90 0,23 

Fe 20,12 0,22 22,04 0,37 

Co 59,27 0,22 59,67 0,35 

Cu 7,94 0,19 6,56 0,34 
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e os dois microconstituintes, possivelmente devido ao tempo de solubilização 

em temperatura elevada ter sido maior. A preparação metalográfica da amostra 

Sr-15 não foi simples, uma vez que a amostra foi somente solubilizada e 

resfriada rapidamente. O tratamento de solubilização e o resfriamento rápido 

em água trouxeram reflexos na preparação da superfície, quando comparado 

com amostras que sofreram ciclo térmico completo, o mais evidente foi uma 

superfície com muita rugosidade ou buracos e muito quebradiça dificultando o 

polimento. 

 

 

  
 

Fig.4.4.4.2 Micrografias da amostra Sr-15 solubilizada a 1175
o
C/4h e resfriada rapidamente em água 

 

 

A figura 4.4.4.2 mostra micrografias obtidas em MEV/FEG com fonte de 

emissão de campo, onde é possível observar que somente o tratamento 

térmico de solubilização a 1175oC/4h acompanhado de resfriamento rápido em 

água não são suficientes para formar as nanocélulas. 
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4.4.5 Solubilização por tempo longo seguido de ciclo térmico 

completo 

 

 A amostra Sr-17 foi submetida a solubilização a 1175oC durante 20h e em 

seguida foi resfriada rapidamente até a temperatura ambiente. Após a 

homogeneização prolongada a amostra foi submetida ao ciclo térmico normal, 

ou seja, 820oC/7h, resfriamento lento até 400oC e resfriada ao ar. Quando 

comparamos os valores de campo coercivo entre as amostras Sr-8 e Sr-17, por 

exemplo, notamos uma diferença significativa. A amostra Sr-17 apresentou 

Hci=1924kA/m (24kOe) enquanto que a amostra Sr-8 apresentou Hci=2706kA/m 

(34kOe). A homogeneização prolongada afetou negativamente a coercividade.  
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Fig. 4.4.5.1 Caracterização magnética da amostra Sr-17 solubilizada 1175
o
C/20h e tratada 

 

 

  Na figura 4.4.5.1 é apresentada a curva de histerese resultante do 

processamento mencionado acima, medida na temperatura ambiente em 

campo de 9T. 
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Fig.4.4.5.2 Micrografia da amostra Sr-17 obtida com elétrons retroespalhados  

 

 
Nesta amostra também foi analisado se havia a presença ou não dos 

microconstituintes claro e escuro, uma vez que, já foi constatada a presença de 

ambos nas amostras somente solubilizadas Sr-14 e Sr-15. A solubilização 

prolongada deixou a amostra aparentemente mais homogênea, porém, ainda 

assim foi possível observar os microconstituintes claro e escuro. Nas 

micrografias da figura 4.4.5.2 é possível notar o contraste de composição e na 

figura 4.4.5.3 são apresentadas as micrografias de MEV com fonte de emissão 

de campo onde é possível observar a presença das estruturas celulares 

nanométricas. 

 

 

  
 

Fig.4.4.5.3 Micrografia da amostra Sr-17 com grande aumento obtida com MEV-FEG 
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4.4.6 Efeito do tratamento isotérmico e da rampa de resfriamento 

lento nas propriedades magnéticas e na estrutura nanométrica 

 

O lote Sr18 foi confeccionado para avaliar os efeitos do tratamento 

isotérmico a 820oC durante um período de 7 horas e também para avaliar os 

efeitos da rampa de resfriamento lento de 1oC até 400oC, utilizada após o 

tratamento de envelhecimento isotérmico. O ciclo térmico utilizado neste 

processo foi, homogeneização a 1175oC/4h, acompanhado de resfriamento 

rápido em água, até a temperatura ambiente. Em seguida a amostra foi 

colocada no forno já na temperatura de 820oC, onde permaneceu por 7h e foi 

resfriada rapidamente em água. Esse lote foi então dividido em cinco amostras 

distintas e cada amostra utilizada para objetivos específicos descritos abaixo. 

 

1) A amostra Sr18-HT (HT=homogeneizada e tratada) foi separada após 

ter sido solubilizada a 1175oC/4h, RR, envelhecida a 820oC/7h e resfriada 

rapidamente até a temperatura ambiente. 

2) A segunda amostra deste grupo Sr18-700, sofreu o mesmo 

tratamento de solubilização a 1175oC/4h, RR, 820oC/7h, 1oC/min até 700oC 

seguido de resfriamento rápido em água. 

3) A amostra Sr18_600 sofreu a solubilização a 1175oC/4h, RR, 

820oC/7h, 1oC/min até 600oC e resfriamento rápido em água. 

4) A amostra seguinte Sr18_500 foi solubilizada a 1175oC/4h, RR, 

820oC/7h, 1oC/min até 500oC e resfriada rapidamente em água. 

 5) A quinta e última amostra desse lote Sr18_400 sofreu solubilização  

1175oC/4h, RR, 820oC/7h, 1oC/min até 400oC, resfriamento ao ar. 

 

A figura 4.4.6.1 mostra os resultados da caracterização magnética, das 

amostras descritas acima, na temperatura ambiente em bobina supercondutora 

com campo de até 9T. Na tabela 4.4.6.1 são apresentados os resultados das 

propriedades magnéticas principais em função do tratamento isotérmico e da 

rampa de resfriamento. Pode-se notar que a rampa de resfriamento lento tem 

um efeito significativo no campo coercivo das amostras. 
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Fig.4.4.6.1 Curva de histerese mostrando a coercividade em função da rampa de resfriamento lento e do 

tratamento isotérmico a 820
o
C. 

 

 
Tabela 4.4.6.1 Propriedades magnéticas das amostras Sr-18HT Sr18_700, Sr18_600, Sr18_500 e 

Sr18_400 
 

 T (
o
C) Jmáx σmax Hci (kA/m) Hci (kOe) 

Sr18_HT 820 0,94 87,8 241 3,0 

Sr18_700 700 0,95 88,6 796 10,0 

Sr18_600 600 0,90 84,0 923 11,6 

Sr18_500 500 0,98 92,0 1325 16,6 

Sr18_400 400 0,97 90,4 1560 19,6 

 

 
As amostras Sr18-HT e Sr18_500 foram caracterizadas com microscopia 

eletrônica de varredura com filamento de emissão de campo para observar se 

havia diferenças na microestrutura celular, ou se após o tratamento isotérmico 

a amostra Sr18-HT  já  apresentava  as  células  nanométricas. A figura 4.4.6.2 
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Fig.4.4.6.2 Micrografia da amostra Sr18-HT (820
o
C), obtida com elétrons secundários via MEV-FEG 
 

 

mostra duas micrografias da amostra Sr-18HT, onde já podemos notar a 

presença das células nanométricas depois do tratamento isotérmico a 820oC, 

porém, com as lamelas provavelmente da fase (1:3) rica em Zr bastante 

espessas. Na figura 4.4.6.3 são apresentadas as micrografias da amostra 

Sr18-500 e aqui podemos observar que as nanocélulas estão presentes, 

melhor definidas e bem distribuídas comparadas a Sr18_HT justamente em 

consequência da rampa de resfriamento lento. 

 

 

  
 

Fig.4.4.6.3 Micrografias via MEV-FEG da amostra Sr18-500 
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4.5 Ligas propostas de Sm(CoFeCuZr)z para aplicações em 

temperaturas elevadas produzidas no LMM-IFUSP 

 

Como mencionado no capítulo 3, foram produzidas no Laboratório de 

Materiais Magnéticos, três séries de ligas denominadas de L1 a L6 nas 

composições Sm(CobalFe0,15CuxZr0,023)8,5 (2:17) e Sm(CobalFe0,15CuxZr0,023)7 

(1:7) sendo x = 0,058; 0,088 e 0,118. As amostras foram fundidas em forno a 

arco voltaico com excesso de 8% de samário, supondo essa perda ao longo do 

processo. Em seguida foram encapsuladas em tubo de quartzo. Todas as 

amostras destas três séries foram submetidas ao seguinte ciclo térmico: 

solubilização a 1175oC/4h, resfriadas rapidamente em água, 820oC/7h, 

resfriamento lento 1oC/min até a temperatura de 400oC, 400oC/1h e 

resfriamento ao ar. A primeira série foi utilizada para fazer vários ajustes no 

processo de fusão, como a quantidade de massa a ser fundida, a adequação 

da corrente a ser utilizada durante a fusão, o fluxo de refrigeração, etc, e em 

seguida essa série foi descartada. A segunda e terceira séries de amostras 

depois de fundidas, foram tratadas termicamente e caracterizadas 

magneticamente na temperatura ambiente e em alguns casos acima da 

ambiente até 500oC. A microestrutura dessas amostras foram analisadas com 

microscópio eletrônico de varredura equipado com análise química por 

espectroscopia de raios-X por dispersão de energia EDS com elétrons 

retroespalhados e também com MEV/FEG dotado de fonte de emissão de 

campo. Para facilitar a identificação das amostras foi acrescentado o sufixo S2 

ou S3 referente à série que a amostra pertence, apenas para preservar a 

identificação original e evitar confusões de nomenclatura. Por exemplo, as 

amostras L1h e L1c serão denominadas L1h_S2 e L1c_S3 e assim 

sucessivamente. 

As amostras da série 3 (L1c_S3; L2c_S3; L3c_S3; L4e_S3; L5d_S3 e 

L6a_S3) foram refundidas várias vezes com o objetivo de diminuir a 

concentração de samário nas suas composições. Esse procedimento foi 

adotado devido a resultados obtidos na caracterização magnética e 

principalmente devido a dados de análise química via EDS que indicavam 
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valores superestimados de samário nas análises químicas anteriores. Na 

tabela 4.5.1 são  mostrados os  dados  referentes a  massa  total das amostras  

 

 

Tabela 4.5.1 Massa total das amostras das séries S2 e S3 e respectivas perdas de Sm 

 

Série 2 L1h_S2 L2g_S2 L3a_S2 L4d_S2 L5b_S2 L6b_S2 

Massa total (g) 3,0009 2,7019 2,9992 3,0013 3,0004 3,0006 

m - depois TT (g) 2,9456 2,6568 2,9531 2,9643 2,9422 2,9634 

Perda (%) 1,88 1,70 1,56 1,25 1,98 1,26 

Série 3 L1c_S3 L2c_S3 L3c_S3 L4e_S3 L5d_S3 L6a_S3 

Massa total (g) 3,0012 3,0016 3,0009 2,9999 3,0001 3,0001 

m – depois TT (g) 2,9002 2,8956 2,9365 2,9072 2,9214 2,9228 

Perda (%) 3,48 3,66 2,19 3,18 2,69 2,64 

 

 

 

 

Fig.4.5.1 Diagrama pseudo-ternário contemplando as composições nominais objetivadas das ligas L1 a 
L6 das séries 2 e 3. 
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antes da fusão, a massa da amostra depois do ciclo térmico e a porcentagem 

de massa perdida ao longo do processo de obtenção das séries 2 e 3. Pode-se 

notar, na tabela 4.5.1, que a perda de massa total nas amostras da série 3 

foram bem superiores do que na série 2. Na série 2 as perdas foram inferiores 

a 2%, enquanto que na série 3 a perda menor foi de 2,2% indo até 3,6%. 

Para calibração da análise química por espectroscopia de raios-X por 

dispersão de energia via EDS do microscópio eletrônico de varredura, além da 

calibração convencional com cobre e alumínio normalmente empregada no 

MEV, foi utilizada uma amostra de SmCo5, que é estequiométrica, como 

padrão. Verificou-se que a análise química por (EDS) indicava uma 

concentração média de samário em torno de 19,47% em átomos por cento 

(at% de Sm), superior portanto à estequiometria de 16,67(at%Sm) para uma 

liga de SmCo5. A partir de então, foi feita a devida correção na composição 

química, das séries 2 e 3, tanto em relação ao Sm quanto em relação aos 

demais elementos presentes nas ligas quinarias analisadas. 

A figura 4.5.1, acima, apresenta um diagrama pseudo-ternário contendo 

as seis composições estudadas nestas duas séries. Para facilitar a 

representação do diagrama, no eixo y, os três elementos (Co,Fe e Zr) são 

somados no mesmo vértice. A seguir serão apresentados os resultados da 

caracterização magnética, caracterização da micro e nanoestruturas, bem 

como a análise química oriundas dessas duas séries. 

 

4.5.1 Caracterização magnética. 

  

4.5.1.1 Caracterização magnética na temperatura ambiente 

 

A caracterização magnética das amostras L1 a L6 das séries 2 e 3 foi 

feita na temperatura ambiente em bobina supercondutora com campo de até 

9T. As amostras foram cortadas na forma de agulha nas dimensões (1x1x5mm) 

aproximadamente. Essas dimensões foram utilizadas para minimizar o campo 

desmagnetizante. Os resultados estarão dispostos aos pares para facilitar 

possíveis comparações. A amostra L1h_S2 da série 2 aparecerá com a 

amostra L1c_S3 da série 3 e assim sucessivamente. A figura 4.5.1.1.1 
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apresenta os resultados da caracterização magnética das amostras L1h_S2 e 

L1c_S3 das séries 2 e 3 respectivamente. 
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Fig.4.5.1.1.1 Curva de histerese magnética das amostras L1h_S2 e L1c_S3 das séries 2 e 3 

 

Essas duas amostras diferem entre si em relação ao teor de samário 

uma vez que as amostras da série 3 sofreram várias refusões justamente com 

o objetivo de perder samário durante o processo. A amostra L1c_S3 da série 3 

deve ter um teor de samário inferior ao da liga L1h_S2 da série 2. Como 

mencionado anteriormente as ligas ímpares são na composição 1:7, cuja 

concentração de samário é maior, então o fato de ter diminuído o teor de Sm 

na liga, deve se refletir nas propriedades magnéticas. O campo coercivo da 

amostra L1c_S3 apresenta um Hci=232KA/m ou 2,9kOe quase o dobro do valor 

da amostra L1h_S2. 

As ligas L2g_S2 da série 2 e L2c_S3 da série 3, na composição (2:17) 

Sm1(CobalFe0,15CuxZr0,023)8,5 sendo x=0,058, foram ensaiadas em bobina 

supercondutora com campo de 9T. As curvas de histerese incluindo a curva de 

magnetização inicial são apresentadas na figura 4.5.1.1.2. 
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Fig.4.5.1.1.2 Ensaio magnético das amostras L2g_S2 e L2c_S3  
 

 
A amostra L2c_S3 mostra um campo coercivo Hci=278kA/m(3,5kOe) 

quatro vezes menor que o Hci=1218kA/m(15,3kOe) da amostra L2g_S2. A 

diminuição na coercividade da amostra L2c_S3 pode ser atribuída à perda de 

samário. Esse comportamento, de certa forma, era esperado uma vez que a 

liga (2:17) ficou mais pobre em terra rara. 

 

 

A figura 4.5.1.1.3 mostra as curvas de histerese, das amostras L3a_S2 e 

L3c_S3, cuja composição é Sm(CobalFe0,15CuxZr0,023)7 (1:7), sendo x=0,088. 

Assim como na amostra L1c_S3 a amostra L3c_S3 também teve uma melhora 

substancial na coercividade, que também pode ser atribuída a uma diminuição 

de samário na composição da liga. O campo coercivo na amostra L3a_S2 era 

de Hci=146kA/m(1,8kOe), enquanto que na amostra L3c_S3 saltou para 

Hci=1305kA/m (≈16kOe). 
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Fig.4.5.1.1.3 Caracterização magnética na temperatura ambiente das amostras L3a_S2 e L3c_S3 
 

 
 

As amostras L4d_S2 e L4e_S3 também foram caracterizadas 

magneticamente na temperatura ambiente em bobina supercondutora com 

campo de 9T, procedimento que tem sido padrão para essas ligas. A figura 

4.5.1.1.4 apresenta as propriedades magnéticas das respectivas amostras. 

Neste caso houve uma diminuição na coercividade da amostra L4e_S3. Essa 

tem sido a tendência para as ligas pares L2c_S3 e L4e_S3 da série 3 que são 

na estequiometria 2:17 e foram refundidas com o propósito de diminuir a 

concentração de samário. 
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Fig.4.5.1.1.4 Curvas de histerese das amostras L4d_S2 e L4e_S3 medidas em campo de até 9T 

 

 
 

 As curvas de magnetização inicial e de histerese das amostras 

L5b_S2 e L5d_S3 medidas na temperatura ambiente com campo de 9T são 

apresentadas na figura 4.5.1.1.5 a seguir. Os resultados em termos de campo 

coercivo da liga L5d_S3 também manteve a tendência de crescimento, como 

nas amostras L1c_S3 e L3c_S3, na composição (1:7), possivelmente devido à 

diminuição da concentração de Sm na liga, porém, esta liga tem uma 

concentração mais elevada de cobre  em torno de 10,2at% Cu que também 

pode favorecer o aumento da coercividade. 
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Fig.4.5.1.1.5 Curva de Magnetização inicial e curva de histerese das amostras L5b_S2 e L5d_S3 

 

 

 

 Assim como nas caracterizações magnéticas das ligas anteriores, a 

figura 4.5.1.1.6 mostra os resultados da medida magnética das amostras 

L6b_S2 da série 2 e da amostra L6a_S3 da série 3. A amostra L6a_S3, teve 

um comportamento contrário ao das duas amostras anteriores L2c_S3 e 

L4e_S3, na estequiometria 2:17, ou seja, teve um aumento no campo coercivo. 

Isso se deve provavelmente porque embora tenha havido uma diminuição no 

teor de Sm a amostra L6a_S3 tem uma concentração elevada de cobre. A 

forma da curva de histerese sugere a presença de duas fases com campos 

coercivos distintos. 
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Fig.4.5.1.1.6 Caracterização magnética das amostras L6b_S2 e L6a_S3 

 

 

4.5.1.2 Caracterização magnética em altas temperaturas 

 

Foram medidas propriedades magnéticas em altas temperaturas de 

quatro das doze amostras produzidas. Foram descartadas as amostras que 

apresentaram coercividade na temperatura ambiente abaixo de 10kOe. A figura 

4.5.1.2.1 mostra as curvas de histerese da amostra L2g_S2, da série 2, que foi 

medida em 200, 300,350,400,450 e 500oC. 
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Fig.4.5.1.2.1 Curvas de histerese da amostra L2g_S2  em função da temperatura 

 

Na tabela 4.5.1.2.1 são apresentados os dados das propriedades 

magnéticas da amostra L2g_S2 nas respectivas temperaturas de 

caracterização. 

 

 
Tabela 4.5.1.2.1 Propriedades magnéticas da liga L2g_S2 em função da temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mencionado no item 4.4 a amostra L3c_S3 sofreu várias fusões 

com o objetivo de diminuir a quantidade de samário em relação a amostra 

L3a_S2 da série 2, uma vez que a análise química, por espectroscopia de 

L2g_S2 

T (
o
C) Jmáx Hci( kA/m ) σ (meu/g) Hci(kOe ) 

20 0,99 1200 94,0 15,3 

200 0,61 685 57,0 8,6 

300 0,68 448 64,0 5,6 

350 0,70 391 67,0 4,9 

400 0,75 314 70,0 3,9 

450 0,78 257 73,0 3,3 

500 0,82 212 77,0 2,7 
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raios-X por dispersão de energia via EDS, apresentou valores bastante 

significativos de samário. Particularmente nas ligas ímpares cuja concentração 

está na estequiometria 1:7 esse aspecto é mais relevante. A figura 4.5.1.2.2 

mostra as curvas de histerese da amostra L3c_S3 nas temperaturas entre 200 

e 500oC. 
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Fig.4.5.1.2.2 Caracterização magnética em alta temperatura da amostra L3c_S3 

 

 
 

Tabela 4.5.1.2 Propriedades magnéticas da liga L3c_S3 em função da temperatura 
 

L3c_S3 

T (
o
C) Jmáx Hci(kA/m) σ( meu/g) Hci(kOe) 

20 0,7 1305 67 16,4 

200 0,40 756 37,2 9,5 

300 0,45 604 41,0 7,6 

350 0,48 506 45,0 6,4 

400 0,49 445 47,0 5,6 

450 0,53 393 51,5 4,9 

500 0,55 314 52,0 3,95 
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Na tabela 4.5.1.2 acima são apresentados os dados da amostra L3c_S3 

obtidos da caracterização magnética em temperaturas acima da ambiente até 

500oC. 

 

A liga L4d_S2 da série 2, na composição Sm1(CobalFe0,15CuxZr0,023)8,5 

sendo x=0,088, foi uma das composições que apresentou os melhores 

resultados, em termos de propriedades magnéticas na temperatura ambiente. 

Na figura 4.5.1.3 são apresentadas as curvas de J x H em função da 

temperatura na faixa entre 200 a 500oC. Na  tabela 4.5.1.2.3  são  descritas as 
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Fig.4.5.1.2.3 Caracterização magnética  em temperaturas de até 500

o
C da amostra L4d_S2 

 

 

 Tabela 4.5.1.2.3 Propriedades magnéticas da liga L4d_S2 em função da temperatura 
 

L4d_S2 

T (
o
C) Jmáx Hci(kA/m) σ( meu/g) Hci(kOe) 

20 0,93 2364 85,0 29,7 

200 0,65 1332 61,2 16,7 

300 0,68 916 63,4 11,5 

350 0,69 758 65,5 9,5 

400 0,70 599 67,0 7,5 

450 0,72 470 68,5 5,9 

500 0,75 355 70,0 4,4 
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principais propriedades magnéticas obtidas das caracterizações da amostra 

L4d_S2 em função da temperatura. 

A amostra L4e_S3, da série 3, também foi caracterizada 

magneticamente em temperatura de até 500oC para poder compará-la com a 

amostra L4d_S2, uma vez que a L4e_S3 também apresentou coercividade 

superior a 796kA/m (10kOe). Na figura 4.5.1.2.4 são apresentadas as curvas 

de histerese magnética (J x H) em função da temperatura. 

 

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
-1,00

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

J
 (

 T
 )

H ( kA/m )

  L4e_S3 (200)

  L4e_S3 (300) 

  L4e_S3 (350)

  L4e_S3 (400)

  L4e_S3 (450)

  L4e_S3 (500)

 
Fig.4.5.1.2.4 Curvas de histerese J x H em função da temperatura da amostra L4e_S3 

 

 
Tabela 4.5.1.2.4 Propriedades magnéticas da liga L4e em função da temperatura 

 

L4e_S3 

T (
o
C) Jmáx Hci(kA/m) σ( meu/g) Hci(kOe) 

20 0,96 987 90,3 12,4 

200 0,40 756 37,2 9,5 

300 0,45 604 41,0 7,6 

350 0,48 506 45,0 6,4 

400 0,49 445 47,0 5,6 

450 0,53 393 51,5 4,9 

500 0,55 314 52,0 3,95 
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Na tabela 4.5.1.2.4 são exibidos os dados resultantes dos ensaios 

magnéticos J x H em função da temperatura da amostra L4e_S3. 

 

A amostra L5d_S3, da série 3, apresentou campo coercivo 

razoavelmente elevado na temperatura ambiente, devido provavelmente às 

refusões e também ao teor de cobre mais elevado, então essa liga também foi 

caracterizada  em altas  temperaturas. A figura 4.5.1.2.5  mostra  as  curvas de  
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Fig.4.5.1.2.5 Curvas de histerese J x H em função da temperatura da amostra L5d_S3  

 

 

Tabela 4.5.1.2.5 Propriedades magnéticas da liga L5d_S3 em função da temperatura 
 

L5d_S3 

T (
o
C) Jmáx Hci(kA/m) σ( meu/g) Hci(kOe) 

20 0,67 1394 62,8 17,5 

200 0,37 832 34,8 10,5 

300 0,40 643 37,2 8,1 

350 0,42 567 39,4 7,1 

400 0,45 491 42,1 6,2 

450 0,47 420 43,7 5,3 

500 0,49 322 46,3 4,0 
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histerese J x H nas temperaturas acima da ambiente e na tabela 4.5.1.2.5 são 

apresentados os dados das propriedades magnéticas nas respectivas 

temperaturas. 

 

4.5.1.3 Caracterização da microestrutura, análise química e 

caracterização das estruturas nanocristalinas das séries S2 e S3  

 

A amostra L1h_S2 na composição nominal Sm1,08 

(Co0,769Fe0,15Cu0,058Zr0,023)7 apresenta contraste de composição como pode ser 

visto nas micrografias da figura 4.5.1.3.1, porém, os dados de composição 

química mostram diferenças muito pequenas entre  elas, então, não foi 

observado os microconstituintes claro e escuro observados na liga comercial. 

 
 

  
 

Fig.4.5.1.3.1 Micrografias da amostra L1h_S2, obtida em MEV com elétrons retroespalhados 
 

 

Na tabela 4.5.1.3.1 são apresentados os dados de composição química 

média, tanto das regiões de contraste claro e escuro local “spot” quanto da 

composição química geral da micrografia, em várias regiões da amostra. 

 

Tabela 4.5.1.3.1 Composições médias de 4 regiões da amostra L1h_S2 
 

L1h_S2 Geral σ Região clara σ Região escura σ 

Zr 1,84 0,21 1,91 0,14 1,86 0,11 

Sm 11,93 0,19 11,81 0,16 11,74 0,29 

Fe 13,65 0,24 13,84 0,25 13,72 0,13 

Co 67,52 0,36 67,41 0,20 67,90 0,35 

Cu 5,06 0,26 5,02 0,20 4,80 0,25 
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A figura 4.5.1.3.2 mostra as micrografias com grande aumento (120mil 

vezes) obtidas com fonte de emissão de campo, onde é possível notar que não 

há a presença de nanocélulas, ao menos nessa escala. Até há traços ou 

regiões que possam sugerir algum início de formação das mesmas, porém não 

fica caracterizada essa formação. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.2 Micrografias obtidas em MEV-FEG com fonte de emissão de campo da amostra L1h_S2 
 

 
 

 

A amostra L1c_S3 foi processada na mesma composição nominal da 

amostra L1h_S2, porém ela sofreu várias fusões em forno a arco, com o 

objetivo de perder samário, e com isso variar a composição química de Sm ao 

longo das composições entre (1:7) e (2:17). Na figura 4.5.1.3.3 são 

apresentadas as micrografias da amostra L1c_S3 e não é observado nenhum 

contraste de composição. 
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Fig.4.5.1.3.3 Micrografias da amostra L1c_S3, obtidas com elétrons retroespalhados 
 

 
 

Na tabela 4.5.1.3.2 são exibidos os valores de análise química geral por 
espectroscopia de raios-X por dispersão em energia EDS da amostra L1c_S3. 

 
 
 

Tabela 4.5.1.3.2 Composição química média via EDS, com elétrons retroespalhados, da amostra L1c_S3  

 

L1c_S3 Geral σ 

Zr 2,20 0,00 

Sm 10,7 0,15 

Fe 14,19 0,37 

Co 68,13 0,69 

Cu 4,79 0,16 

 

 

A amostra L1c_S3 apresentou um aumento no valor da coercividade que 

pode ter sido provocado pela perda de Sm. Na figura 4.5.1.3.4 são 

apresentadas micrografias obtidas com elétrons secundários com FEG e é 

possível notar diferenças microestruturais em escala nanométrica significativas. 

É possível observar as nanocélulas nas micrografias. O campo coercivo da 

amostra L1c_S3 é de Hci=232kA/m (2,9kOe), enquanto que na amostra L1h_S2 

o campo coercivo era em torno de Hci=125kA/m (1,6kOe). 
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Fig.4.5.1.3.4 Micrografia da amostra L1c_S3 onde se observa a formação de nanocélulas 

 

 

A amostra L2g_S2 tem a composição Sm1,08(Co0,769Fe0,15Cu0,058Zr0,023)8,5 

que difere da liga L1h_S2 apenas em relação ao z, ou seja, na concentração 

de samário. Essa liga tem uma composição que está na estequiometria de uma 

liga 2:17. A figura 4.5.1.3.5 mostra a microestrutura da amostra L2g_S2, obtida 

em MEV com elétrons retroespalhados, com um pouco de contraste claro e 

escuro nas duas micrografias. Os dados de análise química por espectroscopia 

de raios-X por dispersão de energia EDS, porém, exibidos na tabela 4.5.1.3.3 

mostram que a diferença nos valores  de  análise  química  são muito discretos. 

 

 

 

  
 

Fig. 4.5.1.3.5 Micrografias obtidas com MEV com elétrons retroespalhados da amostra L2g_S2 
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Embora a amostra tenha sido polida o contraste às vezes pode ser topográfico. 

Então a amostra L2g_S2 não apresenta os microconstituintes claro e escuro 

vistos em amostras da liga comercial e em amostras feitas em forno a arco 

(CAMPOS et al.,2005) 

 

Tabela 4.5.1.3.3 Composição química média da amostra L2g_S2 e das regiões clara e escura 

 

L2g_S2 Geral σ Região clara σ Região escura σ 

Zr 1,99 0,16 1,81 0,17 2,02 0,07 

Sm 10,14 0,14 10,22 0,14 9,87 0,09 

Fe 14,04 0,11 13,94 0,15 14,00 0,39 

Co 68,57 0,07 68,61 0,56 68,87 0,56 

Cu 5,27 0,22 5,41 0,16 5,24 0,26 

 

 

Na figura 4.5.1.3.6 é possível observar a presença de uma 

microestrutura celular nanométrica definida, embora o foco no aumento de 

200mil vezes esteja um pouco prejudicado. Essa amostra apresentou campo 

coercivo Hci=1218kA/m (15 kOe) aproximadamente, então seria esperado a 

observação das nanocélulas na microestrutura. 

 

 

  
 

Fig. 4.5.1.3.6 Micrografias da amostra L2g_S2, obtidas com MEV/FEG indicando a presença das 

nanocélulas e também a fase rica em zircônio 
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A amostra L2c_S3 é uma amostra na estequiometria 2:17, porém ela 

também passou por refusões, então espera-se que a mesma tenha uma 

composição química, cujo teor de samário seja inferior ao da amostra L2g_S2.  

 
 

  
 

Fig. 4.5.1.3.7 Micrografia da amostra L2c_S3 exibindo contraste discreto 
 

 
Nas micrografias com elétrons retroespalhados da figura 4.5.1.3.7, 

embora haja algum contraste, não se observa a presença das fases clara e 

escura como visto na liga comercial e em ligas obtidas em forno a arco. Na 

tabela 4.5.1.3.4 são exibidos os dados relativos à análise química geral da 

amostra L2c_S3. 

 

 

 

 

Tabela 4.5.1.3.4 Análise química média da amostra L2c_S3 

 

L2c_S3 Geral σ 

Zr 2,02 0,12 

Sm 9,01 0,14 

Fe 14,11 0,04 

Co 69,70 0,27 

Cu 5,15 0,14 

 

 
O campo coercivo desta amostra diminuiu significativamente comparado 

ao valor de Hci da liga L2g_S2, de Hci=1200KA/m (15kOe) para algo em torno 

de 278kA/m (3,5kOe). Quando se observa as micrografias da figura 4.5.1.3.8 a 

formação celular parece estar presente mas não claramente definida. Este 
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aspecto, ou seja, a coercividade baixa tem se refletido na observação das 

nanoestruturas. Quando a amostra exibe uma coercividade muito baixa as 

células nanocristalinas não são observadas.  

 

 

  
 

Fig. 4.5.1.3.8 Observação com FEG da nanoestrutura da amostra L2c_S3 

 

 
 

Na amostra L3a_S2, na composição Sm1,08 (Co0,769Fe0,15Cu0,088Zr0,023)7, 

as micrografias da figura 4.5.1.3.9 mostram que há algum contraste que pode 

ser de composição ou topográfico. Quando se compara os valores de análise 

química, não se pode afirmar que são os microconstituintes observados na liga 

comercial.  

 

 

  
 

Fig. 4.5.1.3.9 Micrografia da amostra L3a_S2 obtida com elétrons retroespalhados com MEV 
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Na tabela 4.5.1.3.5 são apresentados os dados de análise química 

obtida por espectroscopia de raios-X por dispersão de energia de algumas 

regiões de área total e de pontos localizados ”spot” nas regiões clara e escura 

da amostra L3a_S2. 

 

 

Tabela 4.5.1.3.5 Análise química média da amostra L3a_S2, geral e das regiões clara e escura 

 

L3a_S2 Geral σ Região clara σ Região escura σ 

Zr 2,05 0,01 2,11 0,08 1,98 0,14 

Sm 11,98 0,30 12,09 0,28 11,94 0,21 

Fe 13,38 0,01 13,72 0,27 13,72 0,29 

Co 64,91 0,03 64,79 0,40 64,73 0,57 

Cu 7,69 0,28 7,29 0,24 7,56 0,40 

 

 
A amostra L3a_S2 apresentou um campo coercivo baixo Hci=146kA/m 

(1,8kOe), então não se observa a formação das células nanocristalinas como 

mostra as micrografias da figura 4.5.1.3.10. 

 

 

  
 

Fig. 4.5.1.3.10 Micrografia da amostra L3a_S2 obtida com FEG com fonte de emissão de campo 

 

 

Nas micrografias da figura 4.5.1.3.11 da amostra L3c_S3, pode se 

salientar que não há contraste de composição. Essa amostra porém, 

diferentemente da L3a_S2, apresenta uma coercividade Hci = 1300 kA/m 
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(≈16kOe), devido provavelmente a diminuição da concentração de Sm na liga. 

A perda de Sm e o consequente aumento do campo coercivo aparentemente 

não se refletiu no aparecimento dos microconstituintes claro e escuro. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.11 Micrografia da amostra L3c_S3 obtidas em MEV com elétrons retroespalhados 
 

 

 

Na tabela 4.5.1.3.6 são exibidos os dados de análise química por 

espectroscopia de raios-X por dispersão em energia, obtidos com elétrons 

retroespalhados da amostra L3c_S3. 

 

 

Tabela 4.5.1.3.6 Análise química média da amostra L3c_S3 
 

L3c_S3 Geral σ 

Zr 2,01 0,54 

Sm 11,37 0,09 

Fe 13,73 0,31 

Co 65,19 0,22 

Cu 7,70 0,18 

 

 

As micrografias da amostra L3c_S3 da figura 4.5.1.3.12 mostram com 

bastante detalhe a estrutura celular nanométrica formada nesta liga. Esta 

amostra tem uma concentração de cobre em torno de 7,7at%Cu, como o cobre 

normalmente vai para o contorno celular, a fase (1:5), deve melhorar a 

observação das nanocélulas. 
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Fig.4.5.1.3.12 Micrografia da amostra L3c_S3 obtida com FEG, com fonte de emissão de campo 

 

 
A amostra L4d_S2 na composição Sm(Co0,769Fe0,15Cu0,088Zr0,023)8,5 

apresentou as melhores propriedades magnéticas na temperatura ambiente e 

também acima da ambiente, mostrando um campo coercivo de 470kA/m (≈6kOe) 

a 450oC. Com estas propriedades, segundo (Kim, 1997) é possível usar esta 

liga para aplicações especiais em altas temperaturas. 

A amostra L4d_S2 exibe contraste de composição como pode ser 

observado na figura 4.5.1.3.13, a seguir. O contraste visto nas micrografias 

abaixo, e os dados de análise química por espectroscopia de Raios-X por 

dispersão em energia, da tabela 4.5.1.3.7 indicam que a amostra apresenta 

dois microconstituintes distintos comparáveis ao que foi observado na liga 

comercial. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.13 Micrografia da amostra L4d_S2 mostrando os microconstituintes claro e escuro 
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Tabela 4.5.1.3.7 Dados de análise química média e dos microconstituintes claro e escuro da amostra 

L4d_S2 obtidos com elétrons retroespalhados.  

 

L4d_S2 
Geral σ Microconstituinte 

claro 

σ Microconstituinte 

escuro 

σ 

Zr 2,17 0,12 2,15 0,06 2,03 0,17 

Sm 10,36 0,16 10,8 0,35 10,43 0,11 

Fe 13,84 0,35 13,39 0,13 14,27 0,22 

Co 65,99 0,47 65,17 0,36 65,88 0,44 

Cu 7,65 0,04 8,49 0,13 7,43 0,26 

 

 

Nas micrografias com grande aumento, obtidas com fonte de emissão de 

campo(FEG), exibidas na figura 4.5.1.3.14 é possível observar claramente a 

presença de células nanocristalinas na microestrutura. 

 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.14 Micrografia da amostra L4d_S2, com grande aumento, mostrando as células nanométricas 

 

 

Amostra L4e_S3 foi produzida na composição 

Sm(Co0,769Fe0,15Cu0,088Zr0,023)8,5, similar à amostra L4d_S2, porém, como já 

referido algumas vezes as amostras da série 3 foram refundidas e com isso 

houve uma diminuição no teor de samário nas ligas. A figura 4.5.1.3.15 mostra 

duas micrografias obtidas com elétrons retroespalhados onde se observa de 

maneira discreta um pouco de contraste. Na tabela 4.5.1.3.8 são apresentados 
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os dados sobre análise química EDS, obtidos com elétrons retroespalhados. 

Esses dados revelam que, a diferença no teor de Sm e Cu nas regiões clara e  

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.15 Micrografia da amostra L4e_S3 onde é possível notar contraste de composição 
 

 

escura são muito pequenas. Não se observa, portanto, a presença dos dois 

microconstituintes observados na liga L4d_S2 da série 2 e também na liga 

comercial. O discreto contraste observado na amostra pode ser topográfico. 

 

 
Tabela 4.5.1.3.8 Análise química média das regiões clara e escura da amostra L4e_S3, obtidas com 

elétrons retroespalhados 

 

L4e_S3 Geral σ Região clara σ Região escura σ 

Zr 2,18 0,24 2,04 0,15 1,83 0,11 

Sm 9,58 0,22 9,55 0,20 9,49 0,23 

Fe 13,87 0,18 13,96 0,17 14,25 0,24 

Co 66,67 0,39 66,91 0,35 66,81 0,32 

Cu 7,71 0,25 7,55 0,32 7,60 0,30 

 

 

 A figura 4.5.1.3.16 mostra imagens com grande aumento, obtidas com 

fonte de emissão de campo, nas quais pode se observar a presença de células 

nanométricas que possivelmente são as fases (2:17), a fase de contorno 

celular (1:5) e as lamelas de (1:3). A amostra L4e_S3 exibiu um campo 

coercivo Hci=987kA/m (12,4kOe). Embora a coercividade da amostra L4e_S3 

tenha diminuído drasticamente comparado à amostra L4d_S2 Hci=2364kA/m 

(≈30kOe) ela ainda apresenta as nanocélulas. 



93 

 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.16 Micrografia da amostra L4e_S3 mostrando a microestrutura celular nanométrica obtida com 

FEG 

 

 

 A amostra L5b_S2 foi preparada na composição Sm 

(Co0,709Fe0,15Cu0,118Zr0,023)7 (1:7). Como se pode notar nas micrografias da 

figura 4.5.1.3.17 esta liga apresenta discreto contraste de composição. Os 

dados da tabela 4.5.1.3.9 de análise química média geral e local “spot” das 

regiões clara e escura da amostra L5b_S2 confirmam, porém, que não há os 

microconstituintes encontrados na liga L4d_S2, na liga comercial, etc. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.17 Micrografias da amostra L5b_S2 praticamente sem contraste de composição 
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Tabela 4.5.1.3.9 Dados de análise química geral e das regiões clara e escura da amostra L5b_S2, obtidas 

com elétrons retroespalhados 

 

L5b_S2 Geral σ região clara σ região escura σ 

Zr 2,05 0,10 1,92 0,10 2,01 0,10 

Sm 11,62 0,14 11,75 0,10 11,86 0.50 

Fe 13,61 0,38 13,68 0,29 13,73 0,12 

Co 62,72 0,71 62,51 0,49 62,45 0,77 

Cu 10,01 0,43 10,14 0,39 9,98 0,28 

 

 

 Na amostra L5b_S2, como mostra a figura 4.5.1.3.18, não foi possível 

observar claramente as células nanométricas. Há uma aparente formação 

principalmente quando se observa a micrografia com aumento de 100mil vezes 

que elas estão presentes. Esta amostra apresentou uma coercividade 

Hci=658kA/m (8,3kOe), então as nanocélulas deveriam aparecer claramente. 

Em amostras anteriores na L1c_S3 por exemplo, elas são notadas mesmo com 

um campo coercivo Hci=240kA/m (3kOe). 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.18 Micrografias obtidas com FEG da amostra L5b_S2 com formação discreta das nanocélulas 

 

 

 A amostra L5d_S3 foi preparada na composição Sm 

(Co0,709Fe0,15Cu0,118Zr0,023)7 (1:7), porém ela também sofreu diminuição de 

samário devido a refusões. Este fato, porém, não alterou a microestrutura em 
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termos do aparecimento dos microconstituintes claro e escuro. As micrografias 

da figura 4.5.1.3.19 não apresentam claramente contraste de composição. Os 

dados da tabela 4.5.1.3.10 mostram que de fato os microconstituintes claro e 

escuro não estão presentes na microestrutura da amostra L5d_S3. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.19 Micrografias obtidas com MEV da amostra L5d_S3 

 

 

 

Tabela 4.5.1.3.10 Dados de análise química da amostra L5d_S3 

 

L5d_S3 Geral σ Região clara σ Região escura σ 

Zr 2,09 0,16 1,99 0,17 2,12 0,28 

Sm 11,38 0,17 11,4 0,09 11,38 0,16 

Fe 13,81 0,17 13,89 0,33 13,63 0,13 

Co 62,61 0,33 62,48 0,42 62,67 0,57 

Cu 10,12 0,45 10,24 0,19 10,21 0,01 

 

 

 A formação das células nanocristalinas na amostra L5d_S3, por outro 

lado, está claríssima comparada à amostra L5b_S2, como pode ser notado nas 

micrografias com aumento de até 150mil vezes da figura 4.5.1.3.20. A célula 

matriz de 2:17 é contornada pela fase 1:5 e é possível verificar que a 

concentração da fase de contorno celular é bastante expressiva, o que se deve 

provavelmente à concentração de cobre nessa liga em torno de 10,2at%Cu. As 

células da fase 2:17 são de tamanhos e forma bastante diferentes, isso pode 

se refletir na coercividade e também na forma da curva de histerese. 
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Fig.4.5.1.3.20 Micrografias obtidas com FEG da amostra L5d_S3 onde se observa claramente as 

nanocélulas 

 

 
 

 A amostra L6b_S2, na composição Sm(Co0,709Fe0,15Cu0,118Zr0,023)8,5 2:17, 

cuja concentração de cobre está em torno de 10,47 at%Cu, apresenta 

contraste de composição como pode ser observado nas micrografias da figura 

4.5.1.3.21. Os resultados de análise química por espectroscopia de raios-X por 

dispersão de energia, obtidos com elétrons retroespalhados, exibidos na tabela 

4.5.1.3.11 não deixam dúvidas quanto à presença dos microconstituintes claro  

e escuro na amostra L6b_S2. 

 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.21 Micrografia da amostra L6b_S2 exibindo contraste de composição 
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Tabela 4.5.1.3.11 Dados de análise química da amostra L6b_S2 mostrando média geral e os 

microconstituintes claro e escuro 

 

L6b_S2 
Geral σ microconstituinte  

claro 

σ microconstituinte 

escuro 

σ 

Zr 2,15 0,31 1,92 0,18 1,94 0,05 

Sm 9,84 0,24 10,35 0,30 9,60 0,34 

Fe 13,87 0,25 12,78 0,26 14,32 0,41 

Co 63,59 0,55 62,05 0,92 64,34 0,51 

Cu 10,54 0,41 12,90 0,55 9,81 0,23 

 
 

 

As micrografias da figura 4.5.1.3.22 da amostra L6b_S2, mostram com 

bastante clareza as células nanométricas formadas nessa amostra. A fase 

celular matriz 2:17 apresenta uma distribuição de tamanho mais regular e 

parece ser bem menor se comparada a amostra L5d_S3 que possui um teor de 

Cu relativamente similar. A fase rica em Zr aparece na forma de linhas ou 

plaquetas e são bastante espeças. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.22 Micrografias obtidas com FEG da amostra L6b_S2 onde se pode observar as nanocélulas 
 

 

 

A amostra L6a_S3 cuja composição nominal é Sm 

(Co0,709Fe0,15Cu0,118Zr0,023)8,5, também sofreu perda de samário, como 
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mencionado várias vezes ao longo do texto. A concentração de cobre nesta 

liga está acima de 10,4at%Cu. Assim como na amostra L6b_S2, a amostra 

L6a_S3 também apresenta contraste de composição que pode ser notado nas 

micrografias da figura 4.5.1.3.23 obtida com elétrons retroespalhados. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.23 Micrografias obtidas com MEV, com elétrons retroespalhados, da amostra L6a_S3 

 

 
 

Tabela 4.5.1.3.12 Dados de análise química de área total e dos microconstituintes claro e escuro da 

amostra L6a_S3  

 

L6a_S3 
Geral σ microconstituinte 

claro 

σ microconstituinte 

escuro 

σ 

Zr 2,06 0,11 1,97 0,22 1,86 0,29 

Sm 9,95 0,44 10,78 0,14 10,0 0,37 

Fe 14,22 0,20 12,92 0,12 14,87 0,18 

Co 63,22 0,50 59.19 0,85 63,32 0,35 

Cu 10,55 0,38 15,16 0,62 9,98 0,45 

 

 

A tabela 4.5.1.3.12 mostra os dados de análise química, onde é possível 

notar a presença dos microconstituintes claro e escuro observados na amostra 

L6b_S2, L4d_S2 e agora também na liga L6a_S3. Embora as refusões da 

amostra L6a_S3 tenha provocado perdas de Sm mais acentuadas na amostra, 

os microconstituintes claro e escuro ainda estão presentes. 

 Nas micrografias com grande aumento mostradas na figura 4.5.1.3.24 as 

nanocélulas são observadas com bastante clareza. A amostra L6a_S3 teve um 

comportamento diferente das outras amostras pares L2c_S3 e L4e_S3 em 
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relação ao campo coercivo. Nas duas primeiras amostras mencionadas o 

campo coercivo teve uma queda apreciável enquanto que na amostra L6a_S3 

com Hci=997kA/m (12,5kOe) houve um acréscimo de quase 50%. Isso se deve 

provavelmente à alta concentração de cobre nessa liga e a perda de Sm 

durante a refusão não ter sido tão acentuada. O Cu deve ir para a fase 1:5 de 

contorno celular deixando a fase celular matriz 2:17 mais isolada, aumentando 

com isso o campo coercivo. 

 

 

  
 

Fig.4.5.1.3.24 Micrografias obtidas com FEG da amostra L6a_S3 onde as nanocélulas são observadas 

com clareza  

 

 

4.6 Aplicação do modelo de Stoner-Wohlfarth modificado por Callen 

Liu e Cullen 

 

Na amostra Sr-8 da liga comercial que apresentou campo coercivo 

elevado foi aplicado o modelo de Stoner-Wohlfarth modificado por Callen Liu e 

Cullen. Com esse modelo utilizando a curva de histerese é possível fitar a 

curva de histerese e estimar o campo de anisotropia, a magnetização de 

saturação e o campo médio de interação 1/d entre partículas ou grãos. A figura 

4.6.1 mostra a aplicação do ajuste na curva de histerese de uma amostra de 

composição Sm(Co0,6Fe0.195Cu0,072Zr0,027)8,6, onde o campo de anisotropia 
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determinado pelo ajuste foi de Ha = 69kOe, a interação de campo médio 

1/d=0,04 e o Ms=10,5 kG (Campos et al., 2011). 

 

 

 

Fig.4.6.1 Aplicação do modelo SW-CLC para a amostra Sr - 8 de Sm(CoFeCuZr)z (CAMPOS et al.,2011) 

 

 

4.7 Difração de Raios-X com refinamento Rietveld 

 

4.7.1 Transformações de fase durante o tratamento térmico 

 

O processamento de ímãs do tipo 2:17 inclui um complexo tratamento 

térmico como já observado ao longo do texto. Este tratamento é feito em cinco 

estágios como segue: i) Solubilização a 1180-1220oC/4h; ii) resfriamento 

rápido; iii) tratamento térmico de precipitação a 820oC/7h, iv) resfriamento lento 

de 820oC até 400oC a (0,7 - 1oC/min) e v) patamar a 400oC com tempos de (0-

10h) (STRNAT,1991), (RAY; LIU,1992), (CAMPOS et al.,2004), (CORTE-REAL 

et al.,2002), (BUSCHOW,1998). Esse processo envolve várias transformações 

de fase, produzindo uma nanoestrutura que é responsável pelas excelentes 

propriedades magnéticas destas ligas. Essa nanoestrutura é formada pela fase 

celular romboédrica Sm2(CoFe)17 separadas pela fase hexagonal de contorno 
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celular Sm(Co,Cu)5. Estas fases são cristalograficamente coerentes. Há 

também a fase 1:3 lamelar rica em Zr (ZrSm)1(CoFeCu)3 com estrutura 

protótipo PuNi3 (CAMPOS et al., 2006), (CAMPOS et al., 2007) também 

descrita como estrutura protótipo BeNb3 (XIONG et al.,2004). 

 Várias questões ainda não estão totalmente esclarecidas a respeito dos 

cinco estágios de tratamento térmico dos ímãs de Sm(CoFeCuZr)Z. A rampa de 

resfriamento lento, é essencial para o desenvolvimento da alta coercividade  

(STRNAT,1991), (RAY; LIU,1992), (CAMPOS et al.,2004), (CORTE-REAL et 

al.,2002), (BUSCHOW,1998), (XIONG et al., 2004), (GOPALAN et al.,2009), 

(ZHANG et al., 2001a), (ZHANG et al.,2001b). No entanto a estrutura 

nanocristalina já está praticamente formada depois do tratamento isotérmico 

prévio em torno de 800-820oC (STRNAT,1991), (RAY; LIU,1992), (CAMPOS et 

al.,2004), (CORTE-REAL et al.,2002), (BUSCHOW,1998), (XIONG et al., 2004), 

(GOPALAN et al.,2009), (ZHANG et al., 2001a), (ZHANG et al.,2001b). A 

mudança microestrutural mais expressiva é a redistribuição do soluto dentro 

das células, e a microanálise química tem indicado que o estágio de 

resfriamento lento provoca aumento na quantidade de Cu dentro da célula de 

contorno Sm(Co,Cu)5, e redução de cobre dentro da nanocélula da fase 2:17 

(XIONG et al., 2004), (GOPALAN et al.,2009), (ZHANG et al., 2001a), (ZHANG 

et al.,2001b).  

 

 

 

 
Fig.4.7.1.1 No espectro superior a amostra Sr-12 sofreu ciclo térmico completo, no espectro inferior a 

amostra Sr18-HT foi solubilizada e tratada a 820
o
C/7h(RR) 
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Na figura 4.7.1.1 são exibidos os espectros de raios-X com refinamento 

Rietveld das amostras Sr-12 que sofreu ciclo térmico completo e da amostra 

Sr18-HT que foi solubilizada a 1175oC/4h resfriada rapidamente(RR) e tratada 

isotermicamente a 820oC/7h(RR). Os espectros são bastante parecidos, porém 

no Sr18-HT não se observa a presença das fases 6:23 e 5:19R presentes na 

amostra Sr-12 embora a concentração destas sejam bem discretas. 

Outra questão que ainda gera controvérsia é a estrutura da fase depois 

do tratamento de solubilização em torno de 1200oC. Alguns autores sugerem 

que a estrutura cristalina depois do estágio de homogeneização a 1200oC seria 

1:7 de protótipo TbCu7 (DERKAOUI et al.,1996), (LEFÈVRE et al.,1997), 

(LEFÈVRE et al.,1998). Ray sugere a estrutura romboédrica desordenada 

(RAY, 1984). De acordo com Chin e colaboradores (CHIN et al.,1989) essa 

estrutura seria 2:17 hexagonal. Por outro lado, (IVANOVA et al.,1982), 

(IVANOVA et al.,1985) sugerem uma mistura de ambas as estruturas 

alotrópicas, hexagonal(H) e romboédrica(R). Fases ricas em Zr, tais como as 

fases protótipo Zr6(Co,Fe)23 e a fase (Sm0,33Zr0,67)1(CoFeCu)3, também são 

formadas durante o tratamento de solubilização (CAMPOS et al., 2005), 

(ROMERO et al, 2010). 

 

 

 

 

Fig. 4.7.1.2 Análise Rietveld da amostra Sr-15 solubilizada a 1150
o
C/4h (RR) 

 

 

Estas questões foram reavaliadas no presente estudo usando análise 

Rietveld de dados de difração de Raios-X. Na figura 4.7.1.2 é exibido o 

resultado da análise Rietveld da amostra Sr-15 somente solubilizada 

1175oC/4h e resfriada rapidamente em água. Os resultados da análise indicam 
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a presença de duas fases romboédricas 2:17, uma com parâmetro de rede c/a 

grande e a  outra  com  parâmetro c/a menor e  também a presença das fases  

6:23 e 1:3. 

 Na liga L4d-S2 da figura 4.7.1.3, produzida em forno a arco voltaico, não 

se observa a presença das fases 5:19R e 6:23 notadas na amostra Sr-12 que 

também sofreu ciclo térmico completo. O espectro de raios-X com refinamento 

Rietveld da amostra L4d-S2 apresenta um duplo pico em 2θ ≈ 85o, que também 

é notado na amostra Sr-15 somente solubilizada e poderia estar associado com 

os microconstituintes claro e escuro observados nessas amostras. Esse 

aspecto será abordado na discussão. 

 

 

 

 

4.7.1.3 Análise Rietveld da amostra L4d-S2 tratada em ciclo completo 
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5) Discussão 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais tópicos 

abordados no capítulo 4 sobre os resultados obtidos ao longo do trabalho. 

 

5.1 Composição Química  

 

 As composições químicas, neste estudo, foram baseadas em dados da 

literatura. Conforme abordado na revisão alguns autores sugerem que para 

aplicações em altas temperaturas a composição química das ligas quinárias de 

Sm(CoFeCuZr)z deveriam estar mais próximas da fase 1:7 do que da fase 

2:17, com um teor de Cu mais elevado do que nos ímãs convencionais (KIM, 

1997), (KIM, 1998), (LIU et al., 1998). Na tabela 5.1.1 temos exemplos de 

algumas composições estudadas por vários autores. A escolha das 

composições das séries 2 e 3 foram baseadas principalmente em ligas dos 

seguintes grupos de pesquisadores (LIU et al.,1998), (LIU,1999), (TANG et 

al.2000a) e (ZHANG et al., 2001). Todos esses autores pertencem ou 

pertenciam ao grupo do prof. Hadjipanayis. As composições por eles propostas 

apresentam .teores de. Cu. entre .5at% e 15at%. O. teor .de .15at% .de cobre,  

 

 

Tabela 5.1.1 Composição química de ligas de Sm(CoFeCuZr)z investigadas por vários autores 

Autores composição atômica 

Sm Co Fe Cu Zr 

Campos et al._2004 11,1 60,4 17,8 8,9 1,8 

Romero et al._08 10,4 60,2 19,5 7,2 2,7 

Liu et al_1998 12,5 69,8 8,8 6,0 2,9 

Liu et al._1998 10,5 71,5 8,9 6,1 3,0 

Liu et al_1998 12,5 68,1 8,8 7,7 2,9 

Liu et al._1998 10,5 69,7 8,9 7,9 3,0 

Liu et al._1999 11,1 57,2 21,7 7,1 2,9 

Tang_RE2000 10,5 70,0 8,9 15,0 3,6 

Tang_mai_2000 10,5 69,1 8,9 7,9 3,6 

Tang_RE2000 10,5 70,9 8,9 7,9 1,8 

Khrab_Pop_1985 11,9 58,4 18,6 8,8 2,3 

Ray, A._1992 10,7 59,9 20,5 7,1 1,8 

Kim, A.S. 1998 11,1 60,3 20,6 6,0 2,0 

Kim, A.S. 1998 12,5 60,1 17,7 7,9 1,8 
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Tabela 5.1.2 Composições químicas de área total via EDS das amostras estudadas neste trabalho 

Amostra Sm Co Fe Cu Zr Jmáx (T) Hci(KA/m) 

VAC 10,4 63,7 19,6 4,9 1,4 1,17 1287 

EE 10,4 61,5 20,5 5,7 1,9 1,13 2500 

 JM - Sr8 10,4 59,4 21,1 7,0 2,1 0,99 2706 

L1h – S2 11,9 67,5 13,7 5,1 1,8 0,76 125 

L1c – S3 10,7 68,1 14,2 4,8 2,2 0,8 232 

L2g – S2 10,1 68,6 14,0 5,3 2,0 1,0 1218 

L2c – S3 9,0 69,7 14,1 5,2 2 1,02 278 

L3a – S2 12,0 64,8 13,4 7,7 2,1 0,72 146 

L3c – S3 11,4 65,2 13,7 7,7 2,0 0,7 1305 

L4d – S2 10,4 65,9 13,8 7,7 2,2 0,93 2364 

L4e – S3 9,6 66,6 13,9 7,7 2,2 0,95 987 

L5b – S2 11,6 62,7 13,6 10,0 2,1 0,86 658 

L5d – S3 11,4 62,6 13,8 10,1 2,1 0,67 1394 

L6b – S2 9,8 63,6 13,9 10,5 2,2 0,92 695 

 
 

porém, é um teor que parece ser muito elevado uma vez que o Cu afeta a 

polarização de saturação. Teores elevados de Fe também podem levar à 

formação de uma fase (Fe-Co) magneticamente mole a qual seria indesejável 

em um ímã. Neste contexto optou-se por trabalhar em ligas cuja concentração 

de Cu estivesse entre 5at%Cu e 10,5at%Cu, teores de 10,5at%Sm (2:17) e 

12,5at%Sm (1:7) e teores de Fe em torno de 13at%Fe. 

 A tabela 5.1.2 traz os resultados de análise química via EDS e das 

principais propriedades magnéticas das amostras investigadas neste estudo. 

Nota-se que as duas ligas comerciais Vac e EE apresentam um Jmáx mais 

elevado inclusive em relação à liga comercial JM-Sr-8, porém o Hci é menor. 

Isso se justifica por elas apresentarem um teor de Fe mais elevado e com uma  

 

 

Tabela 5.1.3 Dados de propriedades magnéticas de ímãs comerciais  

Sm2Co17 Jr(T) Br(kG) Hci(kA/m) Hci(kOe) β Temp.(oC) 

EE 1,15 11,5 1590 >20  250 

Vac 1,10 9-10 1590 20 -0.3 250 

 

concentração de Cu menor. Estas ligas, segundo o fabricante, estariam 

limitadas à aplicações até 250oC. A título de comparação na tabela 5.1.3 são 

apresentados dados de catálogos dos fabricantes EE e Vac.  
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Das doze ligas produzidas em forno a arco três apresentaram campo 

coercivo de 470kA/m (6kOe) na temperatura de 450oC, sendo que a amostra 

L4d-S2 apresentou tanto campo coercivo quanto Jmáx mais elevados. Esse 

valor é um pouco inferior ao obtido por (LIU et al., 1999a) que foi em torno de 

8kOe para a amostra com o mesmo z, ou seja,  z=8,5 visto na figura 2.1.3. As 

amostras L3c_S3 e L5d_S3, que tem estequiometria 1:7, apresentaram Hci= 

4,9kOe e Hci= 5,3kOe a 450oC respectivamente, inferior portanto aos valores 

obtidos por (LIU et al., 1999a) que foi em torno de 11kOe conforme figura 2.1.3. 

 

5.2 Efeito do tempo de patamar a 400oC nas propriedades 

magnéticas de uma liga comercial 

 Os lotes Sr-3 a Sr-12 produzidos a partir da liga comercial JM foram 

utilizados para testar o tempo de patamar em baixa temperatura e verificar se o 

mesmo seria de fato necessário. A homogeneização em torno de 1180oC é 

responsável pela formação da fase 2:17R e durante o tratamento isotérmico 

próximo de 800oC a microestrutura celular começa a se formar. O resfriamento 

lento e controlado é imprescindível até 400oC e o patamar é desejável, porém 

não é necessário um patamar a 400oC muito longo (STRNAT, 1988). 

Os lotes Sr-3 e SR-4 foram submetidos aos seguintes ciclos térmicos: 

solubilização a 1175oC/4h, resfriamento rápido em água, tratamento isotérmico 

a 820oC/7h, acompanhado de resfriamento lento 1oC/min até 400oC, 400oC/8h 

e 400oC/3h respectivamente. Os ciclos térmicos foram bastante efetivos 

resultando em valores muito bons de propriedades magnéticas.  

Os lotes Sr-5 a Sr-8, foram utilizados para testar tempos de patamar a 

400oC, diferentes dos dois lotes anteriores, com tempos distintos. Sendo o Sr-5 

(sem patamar);Sr-6 (1h); Sr-7(2h); Sr-8(24h). Os lotes Sr-9 a Sr12 foram para 

reproduzir os tempos de patamar utilizados nos lotes Sr-5 a Sr-8. Então o Sr-

9(sem patamar); Sr-10(1h); Sr-11(2h) e o Sr-12(24h), a 400oC. 

Em relação as propriedades magnéticas obtidas nos lotes Sr-5 a Sr-12, 

pode se afirmar que os valores de Jmáx apresentam uma reprodutibilidade bem 

razoável. Quanto ao campo coercivo, embora tenha ocorrido flutuações, 

principalmente nos lotes Sr-5(0h), Sr-10(1h) e Sr-11(2h) é plausível dizer que o 

patamar pode ser por um período em torno de 3h, porque nos ímãs 2:17 é 
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relativamente comum tais flutuações, por se tratar de uma liga quinaria 

complexa. Essas flutuações podem estar associadas a pequenas 

heterogeneidades de composição ou a possível dessamarização ao longo do 

processo. O patamar em torno de 400oC, segundo (STRNAT, 1988), é 

desejável, porém os tempos necessariamente não precisam ser tão longos 

quanto o observado na figura 1.1.1 da introdução que sugere tempos de até 

10hs, para melhorar a coercividade. 

 

 

0 10 20 30
1000

1500

2000

2500

3000

H
c
i( 

k
A

/m
 )

Tempo( h )

Sr-3
Sr-4

Sr-9

Sr-5

Sr-12

Sr-8

Sr-10 Sr-11

Sr-6

Sr-7

 
Fig.5.2.1 Efeito do tempo de patamar a 400

o
C na coercividade Hci nas amostras Sr-3 a Sr-12. 

 

 

Em estudo sobre a microestrutura e propriedades magnéticas de ímãs 

de Sm(CoFeCuZr)z para altas temperaturas (LIU et al., 1999) não mencionam a 

utilização do patamar a 400oC. A figura 5.2.1 mostra o efeito do tempo de 

tratamento térmico (patamar) a 400oC em função da coercividade Hci dos lotes 

Sr3 a Sr-12. 

 

5.3 Ocorrência dos microconstituintes claro e escuro 
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 O lote Sr-8 foi utilizado para verificar se os microconstituintes claro e 

escuro, citado no item 2.3 do capítulo revisão bibliográfica (CAMPOS et 

al.,2005), estavam presentes na microestrutura da liga comercial. No lote Sr-8, 

produzido a partir da liga comercial JM, cuja composição nominal é 

Sm(Co0,60Fe0,195Cu0,072Zr0,027)8,6, também foram observados os 

microconstituintes claro e escuro similares aos mencionados acima.  

A figura 5.3.1 mostra o contraste de composição indicando a presença 

desses microconstituintes. Na tabela 5.2.1 são exibidos os dados de análise 

química da amostra Sr-8 e também dados da literatura. Os dados de 

composição química da amostra Sr-8 e da amostra citada em (CAMPOS et 

al.,2005) na tabela 5.3.1 foram corrigidos em virtude de valores superestimados 

de Sm obtidos via EDS, como advertido no item 4.2 do capítulo resultados. 

 

  
 

Fig.5.3.1 Micrografias da amostra Sr-8 onde se observa a presença dos microconstituintes claro e escuro 

 

Tabela 5.3.1 Análise química mostrando os microconstituintes claro e escuro da amostra Sr 8 e da liga 
produzida em forno a arco Adaptado e corrigido de (CAMPOS et al., 2005)  

 

 Amostra liga comercial (Sr-8) (CAMPOS et al., 2005) 

 
Constituinte 

claro 

Constituinte 

escuro 
Fase clara A Fase escura B 

Zr 2,25 2,04 1,32 1,34 

Sm 10,7 10,02 10,70 10,13 

Fe 20,31 21,91 18,52 19,75 

Co 59,19 59,71 60,07 61,03 

Cu 7,55 6,32 9,39 7,75 

 

O diagrama de fases de (LEFÈVRE et al., 1998) prevê, a 850oC, a 

existência de uma região bifásica contendo as fases 2:17 e 1:5. O trabalho de 
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(CAMPOS et al.,2005) citado no capítulo 2.3 reportou a existência de 2 fases 

na microestrutura de uma liga contendo 11,1at%Sm e 8,9at%Cu, além de 

Fe,Co e Zr. As duas fases eram identificáveis por contraste de cinza e pela 

diferença de teor de cobre entre elas: a fase mais clara apresentava maior teor 

de cobre. Como a posterior análise microestrutural com aumento de 100.000 

vezes revelou que as duas regiões continham várias fases (figura 4.5.1.3.14), 

optou-se por identificar as regiões clara e escura como diferentes 

microconstituintes. O microconstituinte claro observado na amostra Sr-8 é rico 

em Cu e Sm e o microconstituinte escuro é mais pobre em Sm e Cu, porém é 

mais rico em Fe, assim como as fases clara e escura observadas por Campos 

e colaboradores (CAMPOS et al.,2005). 

A presença desses dois microconstituintes também foi notada em: 

i) Amostras da liga comercial JM somente solubilizada a 1175oC/4h e 

resfriadas rapidamente até a temperatura ambiente; 

ii) Solubilizada 1175oC/4h, resfriada 1oC/min até 1100oC/4h e resfriadas 

rapidamente até a temperatura ambiente; 

iii) Nas amostras L4d_S2, L6b_S2 da série 2 e na amostra L6a_S3 da 

série 3 que sofreram o ciclo térmico completo. 

No diagrama de equilíbrio binário (CAMPOS et al., 2000), segundo os 

autores, a fase 2:17 pode absorver um pouco de samário, porém quando a 

quantidade de samário é mais elevada, isso leva à formação das fases (1:5) + 

(2:17). Em um estudo do sistema pseudo-ternário (LEFÈVRE et al.,1998) em 

ligas de Sm(CoFeCuZr)z propuseram que a fase romboédrica (2:17) pode estar 

em equilíbrio com o campo monofásico 1:5-1:7-2:17H. 

Pode-se afirmar que as fases clara e escura são formadas em altas 

temperaturas, como observado na amostra Sr-15, somente solubilizada a 

1175oC/4h, e na amostra Sr-14 que foi solubilizada a 1175oC/4h resfriada a 

1oC/min até 1100oC e 1100oC/4h em seguida resfriada rapidamente. 

Nas ligas, L4d_S2, L6b_S2 e L6a_S3, que sofreram ciclo térmico 

completo, produzidas no próprio LMM verificou-se a presença desses dois 

microconstituintes. Em face dos resultados obtidos, pode-se concluir que em 

todas as amostras onde há a formação das fases clara e escura o teor de 

cobre é ≥ 6at%. Na liga comercial a concentração de cobre está em 6at%Cu e 

nas ligas L4d_S2 o teor de cobre é 7,65at%Cu e nas ligas L6b_S2 e L6a_S3 o 
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teor de cobre está em 10,35 e 10,55at%Cu respectivamente. Essas três ligas 

produzidas no LMM são na concentração de Sm(CoFeCuZr)8,5, ou seja, 

próximas da estequiometria 2:17. 

 

5.4 Efeito do Cu e do Sm na ocorrência das fases clara e escura 

As amostras das séries S2 e S3 foram analisadas em microscópio 

eletrônico de varredura dotado de análise química EDS com elétrons 

retroespalhados, como mencionado no item anterior. Para facilitar a 

representação, um diagrama de equilíbrio pseudo-ternário foi construído para 

representar as amostras das séries acima. O eixo X representa a concentração 

de Cu na liga, o eixo Y representa os teores de (Co+Fe+Zr) e o eixo Z 

representa o teor de Sm. Na figura 5.4.1 são exibidas as composições 

químicas de área total das doze amostras analisadas. As letras minúsculas no 

nome das amostras foram suprimidas para tornar o diagrama mais legível. 

 

 

Fig.5.4.1 Diagrama pseudo-ternário mostrando as composições químicas obitidas por EDS das amostras 
das séries S2 e S3  
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No diagrama pseudo-ternário da figura 5.4.2 está representado, além 

das doze ligas estudadas, o vértice de um triângulo em linhas azuis, que é o 

campo de composições químicas ao qual as amostras nas quais foi observado 

a presença dos microconstituintes claro e escuro estão inseridas. Nota-se que 

no diagrama de equilíbrio quase-ternário, foi definido o campo com as fases 

2:17R, uma ligeiramente mais rica em Sm e a outra um pouco mais pobre. As 

ligas L4d_S2 e L6b_S2 e L6a_S3 estão no interior desse campo. 

 

 

 

Fig.5.4.2 Diagrama pseudo-ternário mostrando o campo de composições químicas contendo os dois 

microconstituintes claro e escuro 
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 A figura 5.4.3 representa os pares de composições das fases 2:17 rica e 

pobre em samário em cada uma das ligas nas quais foram identificadas a 

ocorrência dos constituintes claro e escuro. 

 

Fig.5.4.3 Diagrama pseudo-ternário mostrando as composições químicas contendo os dois 

microconstituintes 2:17R um pouco mais rico em Sm que o outro 

 

 

5.5 Efeito da rampa de resfriamento nas propriedades magnéticas e 

na estrutura nanométrica 

 

O lote Sr-18 foi confeccionado para avaliar os efeitos da rampa de 

resfriamento lento de 1oC/min, entre 820oC até 400oC, na estrutura 

nanocristalina e nas propriedades magnéticas. O lote foi dividido em Sr-18HT 
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(HT - homogeneizada e tratada), ou seja, solubilizada a 1175oC/4h, RR, tratada 

a 820oC/7h, resfriamento rápido (RR); Sr18-700 (1175oC/4h, RR, 820oC/7h, 

1oC/min até 700oC, RR); Sr18-600 (1175oC/4h, RR, 820oC/7h, 1oC/min até 

600oC, RR), Sr18-500 (1175oC/4h, RR, 820oC/7h, 1oC/min até 500oC, RR); 

Sr18-400 (1175oC/4h, RR, 820oC/7h, 1oC/min até 400oC, RR). 

Observando os dados da figura 5.5.1, na amostra Sr18-HT nota-se que o 

campo coercivo Hci=241kA/m(3kOe), enquanto que a amostra Sr18-400 exibe 

um Hci=1544kA/m(19,4kOe), quase 6,5 vezes maior. Essa expressiva mudança 

na coercividade nesse intervalo de temperatura está associada, segundo 

Stadelmaier e colaboradores  (STADELMAIER et al.,2005), a transformação 

das fases 2:7 e 5:19 na fase 1:5 de contorno celular rica em Cu.  
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Fig.5.5.1 Campo coercivo Hci em função da rampa de resfriamento lento 

 

 

Nas micrografias da figura 5.5.2, obtidas com elétrons secundários em 

MEV/FEG com fonte de emissão de campo, é possível notar algumas 

diferenças, porém não se pôde confirmar a proposta de Stadelmeyer. Na 

micrografia da amostra Sr18-HT(a), embora se observe uma nanoestrutura 

bastante semelhante as células nanométricas, elas não estão claramente 
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definidas, ou mesmo separadas de forma homogênea. As lamelas parecem um 

emaranhado bastante espesso. A literatura interpreta essas lamelas como 

sendo a fase Sm(Co,Zr)3. Essas lamelas, porém não foram analisadas porque 

o microscópio Nova Nano 400 não dispunha de análise química. Segundo 

(TANG et al., 2000) a fase rica em Zr pode estabilizar a microestrutura celular e 

favorecer a redistribuição, principalmente do Cu, entre as fases e isso favorece 

a obtenção de alta coercividade. Na micrografia da figura 5.5.2 da amostra 

Sr18-500(b) as células nanométricas estão bem mais definidas, as lamelas 

diminuíram significativamente em quantidade e espessura, mostrando um 

rearranjo de composição química fina. Este efeito importante na nanoestrutura 

pode ser atribuído à rampa de resfriamento lento. 

 

  
(a) (b) 

 

Fig.5.5.2 Micrografias da amostra Sr18-HT (a) e da amostra Sr18-500 (b) 

 

5.6 Efeito dos teores de cobre e samário nas propriedades 

magnéticas 

 

A concentração de Cu nas ligas fundidas no LMM, com x=0,058,0,088 e 

0,118), teve um efeito significativo nas propriedades magnéticas das amostras. 

Na figura 5.6.1 são apresentados os dados relativos à indução máxima (Jmáx) 

em função da concentração de cobre nas doze ligas produzidas em forno a 

arco voltaico. Nota-se que o aumento da concentração de cobre na liga leva a 

uma diminuição do Jmáx, tanto nas amostras de composição 1:7(ligas ímpares) 
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quanto nas amostras de composição 2:17 (ligas pares). Essa diminuição no 

Jmáx, de certa forma é esperada uma vez que o Co, que é o elemento 

magnético, está sendo substituído pelo Cu na liga. O campo coercivo, por outro  
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Fig.5.6.1 Efeito da concentração de Cu no Jmáx nas ligas das séries 2 e 3 
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Fig.5.6.2 Efeito do teor de cobre (at%Cu) na coercividade Hci das amostras das séries 2 e 3 
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lado, teve um comportamento oposto, ou seja, com o aumento do teor de Cu 

na liga, ocorreu um aumento no campo coercivo nas ligas ímpares e nas ligas 

pares atinge um pico em x=0,088 e depois diminui como mostrado na figura 

5.6.2. Isso ocorre provavelmente porque há uma tendência do Cu ir para fase 

de contorno celular 1:5 deixando a célula de 2:17 mais isolada favorecendo 

com isso o aumento da coercividade.  

Efeitos semelhantes foram observados por (TANG et al., 2000a). Eles 

observaram que com o aumento do teor de cobre na liga a coercividade tem 

um aumento praticamente contínuo, enquanto a indução máxima, por outro 

lado, diminui aproximadamente 20%. 

A figura 5.6.3 mostra o efeito da concentração de Sm na indução 

máxima das ligas fundidas em forno a arco. De maneira geral, o aumento do 

teor de Sm leva a uma diminuição do valor de Jmáx, como era esperado. A série 

S3 foi concebida para reduzir o teor de Sm por  refusão. As setas da figura 

5.5.3, que indicam o caminho da diminuição do teor de Sm (S2→S3), mostram 

que o crescimento no valor de Jmáx só ocorre em três das seis amostras. 
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Fig.5.6.3 Jmáx em função do teor de Sm na liga, a seta indica a tendência de redução do teor de Sm  
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A figura 5.6.4 mostra o efeito do teor de samário no campo coercivo das 

amostras das séries S2 e S3. A amostra L1c_S3 é uma liga na composição 

nominal 1:7, como ela sofreu perda de Sm, dado que pode ser verificado na 

figura 5.5.3, seria então esperado um aumento no valor de Jmáx e também um 

aumento no campo coercivo caso a amostra estivesse com excesso de Sm. De 

fato ocorreu um aumento no Jmáx e também no campo coercivo. Nas amostras 

L2c_S3 e L4e_S3 houve um aumento no Jmáx. Essas ligas perderam Sm e 

como as suas composições nominais estavam próximas da estequiometria 2:17 

o ganho no Jmáx veio acompanhado de uma queda substancial no campo 

coercivo, como pode ser observado na figura 5.5.4. As amostras L3c_S3 e 

L5d_S3, são ligas na composição 1:7. Elas tiveram comportamento 

semelhante, ambas tiveram redução no Jmáx, porém o campo coercivo teve um 

ganho  acentuado. O comportamento  da  amostra  L6a_S3  foi  diferente  das  
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Fig.5.6.4 Teor de Sm em função do campo coercivo Hci nas 12 ligas fundidas em forno a arco 

 

 

outras duas amostras pares já mencionadas. O Jmáx manteve-se estável, a 

perda de Sm foi discreta e o campo coercivo aumentou 50%.  
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5.7 Efeito dos teores de cobre e samário na microestrutura 

  

A concentração de Sm nas ligas de Sm(CoFeCuZr)z é definida pela 

razão Z. A quantidade de Sm é dada por: Sm=1/(1+z). Então quanto maior o z 

menor será a quantidade de Sm na liga. Nas ligas para ímãs, com alta 

concentração de Sm, (CATALDO et al.,1996) sugerem que seria esperado que 

houvesse uma quantidade maior da fase de contorno celular Sm(Co,Cu)5 em 

ligas cujo z é baixo. (TANG et al.,2000) observaram um aumento no tamanho 

médio das células nanométricas à medida que aumenta a razão z. Para z=7.0; 

8,5 e 9,1 o tamanho celular médio seria 88, 108 e 237nm respectivamente. O 

tamanho celular maior resulta em uma quantidade maior de Cu na fase de 

contorno celular 1:5, que pode dar origem da alta coercividade. A 

microestrutura dos ímãs de Sm(CoFeCuZr)z é formada por 3 fases principais, a 

fase celular romboédrica Sm2 (Co,Fe)17, a fase de contorno celular Sm(CoCu)5, 

com estrutura protótipo hexagonal CaCu5, (RAY; LIU,1992) (MISHRA et al. 

,1981) e a fase lamelar (ZrSm)1(CoFeCu)3, com estrutura protótipo PuNi3 

também descrita como estrutura BeNb3 (Xiong, 2004). 

Um dos objetivos, neste estudo, foi tentar observar células 

nanocristalinas presentes na microestrutura de ligas isotrópicas de 

Sm(CoFeCuZr)z, processadas no LMM, para tentar estabelecer uma relação 

entre a microestrutura em função da concentração de cobre e samário nas 

mesmas, bem como o seu reflexo nas propriedades magnéticas. 

Das 12 ligas investigadas, duas exibiram Hc<2kOe e não se observou 

nanocélulas claramente definidas. Essas duas ligas tem alto samário. A terceira 

liga de alto samário, com alto cobre, apresenta Hc razoavelmente elevado. Na 

liga L5d_S3 com alto Cu e alto Sm as nanocélulas estão muito bem definidas e 

é perceptível nas micrografias uma fração volumétrica maior da fase de 

contorno celular Sm(CoCu)5. 

A liga L6b_S2 com alto teor de Cu e baixo Sm mostra uma concentração 

de lamelas bem maior do que a amostra L6a_S3 que sofreu perda de Sm. A 

amostra L6a_S3 apresentou Hci 50% maior que a liga L6b_S2. 
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5.8 Propriedades magnéticas em temperatura acima da ambiente 

 

 Como mencionado ao longo do texto, foram produzidas duas séries de 

ligas em forno a arco no LMM totalizando 12 amostras. Destas, três 

apresentaram propriedades magnéticas interessantes. A liga L3c_S3; L4d_S2 

e a liga L5d_S3 proporcionaram as melhores propriedades magnéticas em 

temperaturas acima da ambiente. A amostra L4d_S2, na composição próxima 

da estequiometria 2:17, exibiu um Hci=2364kA/m(29,7kOe) na temperatura 

ambiente. Esse valor de campo coercivo é o mais elevado valor obtido dentre 

as ligas das séries S2 e S3, e em 450oC mostrou um Hci=470kA/m (5,9kOe). A 

amostra L3c_S3, na composição 1:7, sofreu perda acentuada de Sm devido a 

refusões, também apresentou boas propriedades magnéticas. O campo 

coercivo na temperatura ambiente foi de Hci=1305kA/m (16,4kOe) e Hci = 

393kA/m (4,9kOe) a 450oC. A liga L5d_S3, também apresentou perda 

significativa de Sm devido a refusão e as propriedades magnéticas melhoraram 

acentuadamente. Na tabela 5.8.1 são apresentados os dados das principais 

propriedades magnéticas e também o coeficiente de temperatura da 

coercividade das três ligas que apresentaram as melhores propriedades 

magnéticas tanto na temperatura ambiente quanto em altas temperaturas.  

 

 Tabela 5.8.1 Propriedades magnéticas, na temperatura ambiente até 450
o
C e o coeficiente de 

temperatura da coercividade, das ligas L4d_S2, L3c_S3 e L5d_S3  

 

 T (
o
C) Jmáx Hci(kA/m) σ( emu/g) Hci(kOe) Β 

L4d_S2 20 0,93 2364 85,0 29,7  

0,18 L4d_S2 300 0,68 916 63,4 11,5 

L4d_S2 450 0,72 470 68,5 5,9 

       

L3c_S3 20 0,7 1305 67,0 16,4  

0,16 L3c_S3 300 0,45 604 41,0 7,6 

L3c_S3 450 0,53 393 51,5 4,9 

       

L5d_S3 20 0,67 1394 62,8 17,5  

0,16 L5d_S3 300 0,37 832 34,8 10,5 

L5d_S3 450 0,47 420 43,7 5,3 
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Segundo (KIM, 1997) uma liga de Sm(CoFeCuZr)z para ímãs 

permanentes para aplicações acima de 300oC deve apresentar um coeficiente 

de temperatura em torno de β=0,15 ou menor. O coeficiente de temperatura da 

coercividade para a liga L3c_S3, β=0,16, o coeficiente de temperatura da liga 

L4d_S2, β=0,18 e o coeficiente de temperatura da coercividade da liga L5d_S3 

β=0,16. Esses valores concordam bastante bem com dados da literatura (LIU 

et al.,1999), (KIM, 1997), porém a composição química não está tão próxima da 

composição 1:7, como sugerido por Kim (KIM, 1997) e (LIU et al., 1999), mas o 

coeficiente β de fato é menor. 

 

5.9 Aplicação do modelo de SW modificado por Callen Liu e 

Cullen(CLC) 

 

 O modelo de Stoner e Wohlfarth modificado por Callen Liu e Cullen 

permite, a partir de uma curva de histerese experimental, fazer um ajuste um 

(fitting) e determinar o campo de anisotropia, a magnetização de saturação e a 

interação de campo médio de uma  amostra isotrópica de  Sm(CoFeCuZr)z.  Na  
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Fig. 5.9.1 Curva de magnetização inicial, curva de histerese e a linha fina mostrando o fitting da curva 
experimental ajustada pelo modelo CLC. 
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curva de histerese da amostra L4d-S2, como mostra a Fig.5.9.1, o modelo CLC 

foi aplicado para determinar as principais propriedades magnéticas. Os valores 

de magnetização máxima σmáx= 85emu/g, a interação campo médio 1/d=0,15 e 

o campo de anisotropia Ha =6,9T(69kOe). 

 A amostra L4d-S2 foi caracterizada magneticamente em temperaturas 

acima da ambiente na faixa entre 200oC e 500oC. A tabela 5.9.1 traz os valores 

do campo de anisotropia e do parâmetro de interação de campo médio 1/d 

obtidos aplicando-se o modelo SW-CLC nas respectivas curvas de histerese 

experimental. O modelo SW-CLC proporciona um bom ajuste sobre a curva de 

histerese experimental como observado na figura 5.9.1. Na amostra L4d-S2 o 

parâmetro de interação é bem pequeno próximo de zero o que indica quase 

nenhuma interação entre as nanocélulas. Ele permanece estável até 350oC e 

mesmo até a temperatura de 500oC a variação não é muito grande. 

 

 

Tabela 5.9.1 Evolução do campo de anisotropia e do parâmetro de interação de campo médio 1/d em 
função da temperatura da amostra L4d_S2 

 

T(oC) HA (kOe) 1/d 

Ambiente 69 0.15 

200 37.5 0.15 

300 26.5 0.15 

350 22.5 0.15 

400 18,0 0.22 

450 14.5 0.21 

500 11.5 0.25 
 

 

 

5.10 Difração de Raios-X com refinamento Rietveld 

 

5.10.1 Transformações de fase durante solubilização em ímãs 

de Sm(CoFeCuZr)z 

 

  A figura 5.10.1 exibe a simulação do espectro de difração de raios-X da 

amostra Sr-15, que foi somente solubilizada a 1175oC/4h e resfriada 

rapidamente em água. As análises Rietveld revelaram a presença de duas 
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fases romboédricas 2:17, uma com o parâmetro c/a grande e a outra com 

parâmetro c/a menor. No espectro a, a simulação considera a fase 

romboédrica rica em cobre e no espectro b se observa a fase romboédrica rica  

 

 

 

 

 
Fig.5.10.1 Análise Rietveld mostrando no espectro a a concentração da fase 2:17R rica em cobre e no 

espectro b a fase 2:17R rica em ferro 

 

 

em ferro. O ferro tem um átomo menor que o cobalto, então, o Fe prefere os 

sítios dumbbell (NAGAMINE et al., 1991), e isto aumenta o parâmetro de rede 

c e reduz a. Por outro lado, os átomos de cobre são maiores que os átomos de 

cobalto e o cobre não ocupa os sítios dumbbell. Cobre expande o parâmetro de 

rede a e toda a célula unitária. A análise Rietveld mostra a existência de uma 

fase bem ordenada, com dois parâmetros de rede diferentes, e esta fase é 

romboédrica 2:17. Se a fase desordenada como a fase 1:7 estivesse presente, 

então um número muito pequeno de picos de difração deveriam aparecer, 

porque quando acontece desordens na rede cristalina, o fenômeno da difração 

não acontece e os picos de difração não são formados. 

 Muitos ímãs comerciais apresentam regiões com dois microconstituintes 

depois do ciclo térmico completo, como pode ser visto no capítulo resultados 

nas micrografias da figura 4.3.2.2 da amostra Sr-8. Parece que não há uma 

relação clara entre a coercividade e a existência destes dois microconstituintes. 
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 Em resumo, as análises Rietveld sugerem que a estrutura 

formada em alta temperatura provavelmente não é a estrutura 2:17H sugerida 

por (Chin et al., 1989) e também a estrutura 1:7 sugerida por (Derkaoui et al., 

1996) ou mesmo o 2:17 desordenado sugerido por (Ray; LIU, 1992). Como 

mencionado, as fases desordenadas apresentam poucos picos, ou seja, 

poucos números de reflexões são observados. O alto número de picos de 

difração presentes na amostra Sr-15 em estudo neste trabalho sugerem a fase 

2:17R. Este resultado não foi reportado anteriormente. Interpretações sem 

análise Rietveld são difíceis de serem analisadas.  

Não foram observadas as fases 1:5 ou 1:7 na amostra somente 

solubilizada a 1175oC/4h, porém a fase rica em Zr pode estar presente. 

 

5.10.2 Análise Rietveld de amostras solubilizadas e parcialmente 

tratadas e de amostras que sofreram ciclo térmico completo 

 

Os espectros de raios-X com ajuste Rietveld da amostra Sr18-HT 

solubilizada e tratada a 820oC/7h e resfriada rapidamente e da amostra Sr-12 

que sofreu o ciclo térmico completo, que foram exibidos na figura 4.7.1.1 do 

capítulo resultados, mostra que realmente os espectros são muito parecidos, 

sem muitas distinções entre eles. A sensibilidade do ajuste não indica 

diferenças microestruturais acentuadas embora a coercividade da amostra Sr-

12 seja dez vezes maior do que a amostra Sr18 – HT. 

O ajuste Rietveld do difratograma de raios-X da amostra L4d-S2, figura 

5.10.2.1 mostra uma concentração da fase SmCo5 em torno de 6% enquanto 

que na amostra L4d-S3 a concentração é menor que 1%. Esse fato pode 

justificar em parte as diferenças de campo coercivo entre ambas, sendo 

Hci=2364kA/m (30kOe) para a amostra L4d versus Hci=987kA/m (12,4kOe) para 

a amostra L4e. Os difratogramas de ambas as amostras são muito parecidos, 

porém, na amostra L4d–S2 é possível observar um duplo pico em 2θ em torno 

de 85o que também está presente na amostra somente solubilizada a 

1175oC/4h e resfriada rapidamente em água. A amostra L4d–S2 apresenta dois 

microconstituintes claro e escuro, que será identificado a partir de agora como 

2:17R ligeiramente mais rico em Sm e  2:17R  pobre  em  Sm. Na amostra 
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L4e–S3, por outro lado, não se observa esse duplo pico e ela também não 

apresenta os dois microconstituintes 2:17R rico em Sm  e  2:17R  pobre em Sm 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.2.1 Análise Rietveld das amostras L4d-S2 e L4e-S3 e as respectivas fases presentes 

 

 

O duplo pico pode estar associado a alguma textura presente na amostra L4d-

S2 que o Rietveld não pode determinar. A figura 5.10.2.2 exibe em maior 

detalhe a presença do duplo pico em 2θ próximo a 85o da amostra L4d-S2 e o 

detalhe no mesmo ângulo da amostra L4e-S3. 
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Figura 5.10.2.2 Detalhe da presença ou não do duplo pico em 2θ ≈ 85
o
 das amostras L4d_S2 e L4e-S3 
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6 Conclusões 

 

Foi confirmada, por contraste de cinza e por composição química a 

presença de dois microconstituintes na liga comercial JM e nas amostras 

L4d_S2, L6b_S2 e na amostra L6a_S3. Os microconstituintes parecem não 

afetar as propriedades magnéticas das amostras. 

No diagrama de equilíbrio quase-ternário, foi definido o campo com duas  

fases “2:17R”, uma ligeiramente mais rica em Sm que a outra. As ligas L4d_S2 

e L6b_S2 e L6a_S3 estão no interior desse campo. 

Das 12 ligas investigadas, as duas ligas que apresentaram Hci<2kOe 

não mostram nanocélulas bem definidas. Essas duas ligas tem alto samário. A 

terceira liga de alto samário, com alto cobre, apresenta Hc razoavelmente 

elevado. 

A polarização máxima (Jmax) diminui com o aumento da concentração 

de Sm na liga e, menos significativamente, o Jmáx diminui com o aumento do 

teor de cobre na liga.  

Três ligas resultaram em Hc>5kOe a 450oC (critério de Kim), as 

amostras L4d-S2, L3c-S3 e L5d-S3. Essas três amostras apresentaram o maior 

Hc na temperatura ambiente. 

Um tratamento isotérmico a 400oC por 3h é necessário e suficiente para 

maximizar o campo coercivo. 

A análise Rietveld sugere que há duas fases romboédricas Sm2Co17 

(2:17R) observadas após a solubilização a 1175oC/4h, uma apresenta c/a alto 

e a outra c/a mais baixo . 

Parece que a existência das duas regiões com microconstituintes 

distintos não têm nenhum efeito prejudicial para a coercividade. 

No estágio de solubilização em alta temperatura foi observada a 

presença de dois tipos de 2:17R, a qual pode apresentar composições 

químicas diferentes. Algumas impurezas ricas em Zr, como a fase Zr6(Co,Fe)23 

já estão presentes depois do tratamento de solubilização a 1175oC. No estágio 

de precipitação em torno de 820oC, ocorre a transformação de fase 2:17R →  

1:5+2:17R pobre em Cu. Há a formação da estrutura em escala nanométrica 
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com a fase celular protótipo Sm2(CoFe)17, a fase de contorno celular 

Sm(Co,Cu)5 e a fase lamelar, (ZrSm)1(CoFeCu)3. 
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