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Em 2001, através de medidas de magnetização, foi reportada a
ocorrência de supercondutividade local com Tc = 35 K em compósitos
de grafite-enxofre [R. R. da Silva et al., Phys. Rev. Lett. 87, 147001
(2001)]. A fim de se estudar o papel do carbono na ocorrência de
supercondutividade no sistema acima mencionado, apresentamos
neste trabalho resultados de um estudo da ocorrência de
supercondutividade em amostras compostas por carbono grafitizado
com enxofre.

Metodologia
Preparação de amostras:
- Mistura de pós de carbono (nanométrico mesoporoso grafitizado)
e enxofre sólido puros, seguido por pastilhamento em matriz de
aço.
- Tratamento térmico de 800ᴼC/2h em vácuo.
Medidas magnéticas:
-Medida de magnetização em um magnetômetro comercial SQUID

Resultados

As medidas realizadas no magnetômetro SQUID mostram que para
baixas temperaturas há uma rápida queda na magnetização da
amostra na presença de um pequeno campo magnético. Podemos
ver isso claramente na figura 2. Essa transição é um forte indício de
supercondutividade na amostra.

Três meses após a primeira medida, novas medidas foram realizadas
e a transição havia desaparecido. No intuito de recriar a transição, um
novo tratamento térmico foi realizado. Este consistia em elevar a
temperatura da amostra até 250ᴼCdurante três horas. Apesar de não
recriar a transição supercondutora, um comportamento do tipo spin-
glass foi observado.

Figura 2:Dependência da magnetização da amostra 2 com a temperatura para B = 50 Oe. 
Podemos ver claramente a transição em torno de 6.8 K.

Figura 3: MxT para a amostra 2 depois do novo tratamento térmico para diversas 
magnitudes de campo magnético aplicado.

Conclusão
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Os resultados mostram que o estado supercondutor na amostra é
de difícil reprodução. Além disso, vimos que a transição desapareceu
com o tempo, sugerindo que esse estado é metaestável. Podemos
perceber também que o enxofre é importante para a ocorrência de
supercondutividade na amostra. Uma opção para melhorar a
reprodutibilidade do estudo é utilizar métodos experimentais que
permitam produzir amostras com maior controle.

As amostras foram caracterizadas inicialmente através de
difratometria de raios x. Observamos que os difratogramas do pó de
carbono antes e depois do tratamento térmico são muito
semelhantes, indicando que a maior parte do enxofre se perde
durante o tratamento térmico da amostra

Figura 1:Difratograma da amostra de carbono grafitizado antes e depois do tratamento 
térmico com enxofre. Não há diferença notável entre as curvas.


