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“Since this exchange bias effect can be more effective than the magnetocrystalline anisotropy

for stabilizing the moments of small ferromagnetic particles, there is much interest in

understanding the fundamental physics which controls the exchange bias and in optimizing its

magnitude.”
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Resumo
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EXCHANGE BIAS

AUTOR: MATHEUS GAMINO GOMES
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Data e Local da Defesa: Santa Maria, 27 de julho de 2012

Sistemas granulares magnéticos podem ser formados por grãos ou aglomerados magnéticos
cujo tamanho é de alguns nanômetros. Estes grãos magnéticos apresentam diferentes fases de
ordenamento magnético, como o superparamagnetismo, e podem estar envolvidos tanto por ma-
trizes metálicas como matrizes isolantes. Estes sistemas possuem uma riqueza de fenômenos,
como a magnetorresitência gigante (GMR), Efeito Hall Extraordinário (EHE), magnetorresis-
tência túnel (TMR), bloqueio de coulomb entre outros. Estes fenômenos muitas vezes desapare-
cem quando à energia térmica for suficiente para inverter a magnetização dos grãos, levando-os
a perder informação magnética num intervalo de tempo muito curto. Quando isto ocorre di-
zemos que os grãos estão na fase superparamagnética. Para reter a informação magnética a
temperatura ambiente, ou até mesmo suprimir o superparamagnetismo, tem-se tentado o uso de
uma matriz antiferromagnética (AFM) onde os grãos ficam imersos, e o acoplamento de troca na
interface grão (FM)/matriz (AFM) pode induzir um aumento na barreira de energia entre as duas
direções de fácil magnetização e com isso estabilizar a magnetização dos grãos. Neste trabalho
foram produzidas amostras granulares de Co imersos em matriz isolante/antiferromagnética de
SiO2/CoO pela deposição alternada do metal e dos isolantes por “magnetron sputtering”, com
a finalidade de estudar a evolução do “exchange bias” entre os grãos de Co que estão lateral-
mente envolvidos por CoO. Foram realizadas medidas de Microscopia Eletrônica de Transmis-
são (TEM), Difração de raios-X (XRD), medidas termomagnéticas a baixos campos (ZFC-FC),
para obter respostas quanto ao caráter estrutural e magnético das amostras. O “Exchange bias”
foi investigado por efeito Hall extraordinário, medidas à diferentes temperaturas sob um campo
de resfriamento (FC) de 5kOe. Estas medidas, diferente do convencional, são realizadas com
o campo de resfriamento e o campo externo aplicado para realizar a curva de magnetização
ambas na direção perpendicular ao substrato. A anisotropia efetiva, varia, na sua magnitude,



até três ordens de grandeza para diferentes espessuras de CoO para o limite T→ 0. Por outro
lado, o HEB decresce linearmente, até ir à zero numa dada temperatura. Esta temperatura onde
extingue-se o HEB é, aproxiamdamente, a mesma onde ocorre à separação das curvas ZFC-FC.
Esta separação nas curvas está associado com a temperatura de bloqueio de CoO, ou seja, tem-
peratura de ordenamento dos grãos de CoO responsáveis pelo acoplamento direto com os grãos
de Co. Estes resultados reportados são oriúndos dos efeitos de tamanho de grão, presentes em
filmes muitos finos. Para o caso específico do CoO, estes efeitos levam há presença de uma
magnetização diferente de zero oriúndos dos momentos não compensados presentes na super-
fície que, para alguns casos, são responsáveis pelo acoplamento magnético governado por uma
desordem local e frustação, um compotamento do tipo “spin-glass-like”. Efeito Hall extraordi-
nário e magnetorresistência gigante foram estudados em filmes finos amorfos de FINEMET e
multicamdas FINEMET/Cu. Foi investigado e comparado o efetio Hall nos dois tipos de amos-
tras, e discutido em termos da espessura e estrutura da amostra. Para os filmes mais espessos foi
observado uma forte anisotropia no plano do filme, por outro lado, quando a espessura diminui
ambos, a resistividade Hall satura e a sensibilidade Hall aumenta considerável. A condutividade
elétrica aumenta e a resistividade Hall diminui para as multicamadas FINEMET/Cu.

Palavras-chave: Antiferromagnétismo; efeito Hall extraordinário (EHE); Exchange Bias.
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Granular magnetic systems can be composed by magnetic particles or clusters with size of some
nanometers. These magnetic nanoparticles present different magnetic order phases, as super-
paramagnetic, and they can be embedded in both, metallic or insulating matrix. These systems
present several phenomena such as the giant magnetoresistance (GMR), extraordinary Hall ef-
fect (EHE), tunnel magnetoresistance (TMR) and Coulomb blockade. That phenomena use to
disappear when a small termal fluctuation is high enough to reverse the magnetization of the
clusters leading the lost the magnetic information in a very short time range. When it occurs,
the particles are in superparamagnetic phase. In order to maintain the magnetic information at
high values of temperature, or even to suppress the superparamagnetic limit, many works have
tried to use an antiferromagnetic matrix, to induce the increase of the energy barrier among the
two easy directions of magnetization by the exchange coupling in the grain(FM)/matrix(AFM)
interfaces, with the purpose of stabilizing the particles magnetization. In this work, we have
produced Co granular samples embedded in SiO2/CoO insulating/antifferomagnetic matrix th-
rough a sequential deposition by magnetron sputtering, in order to study the exchange bias of
Co grains laterally surrounded by CoO. Were perfomed measurements of transmission eletronic
microscopy (TEM), x-ray diffraction (XRD), measures low fields thermomagnetics (ZFC-FC),
to obtain answers of the structural and magnétic charater of the samples. The Exchange Bias
were investigated by extraordinary Hall effect, meauresments in differents temperature values in
a cooling field (FC) of 5kOe. These non conventional measurements, are carried out with field
cooling and the applied external field to perfomed the loop hysteresis both with perpendicular
direction to the substrate. The effective anistropy, changes the magnitude up to three ordes of
magnitude for different thicknesses of CoO in the limit T→ 0. On the other hand, the HEB line-
arily decreases, and goes to zero at a certain temperature. This temperature, is approximately,
equal to that where the split of ZFC-FC curves occurs. This split is associated with the CoO
blocking temperature, i.e. the ordering temperature of CoO. These results are reported from the



finite size effect present in thin films. For the specific case of CoO, these effects lead to a non-
zero net magnetization coming from uncompensed moments present on the surface that, in some
cases, are responsible for the magnetic coupling governed by a local disorder and frustration, a “
spin-glass-like” behavior. The extraodinary Hall effect and giant magnetoresistance were study
of thin Fe-rich amorphous films and Fe-rich/Cu multilayers. Were investigated and compared
the extraordinary Hall effect in these two types of samples and discussed it in terms of thickness
and sample structure. The thicker films exhibited a strong in-plane magnetic anisotropy, and by
decreasing film thickness both saturated Hall resistivity and Hall sensitivity increase. Electrical
conductance increases and Hall resistivity decreases when the films are sandwiched with Cu.

Key-words: Antiferromagnetism; extraordinary Hall effect (EHE); Exchange Bias.
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1 Introdução

Sistemas granulares magnéticos cujo tamanho são da ordem de alguns nanometros são co-

nhecidos e estudados a mais de quarenta anos. Tais estruturas, constituídas de uma coleção

de grãos que podem tanto estar isolados como aparecer dentro de uma matriz não magnética,

são interessantes porque apresentam comportamentos magnéticos e elétricos muito diferentes

daqueles observados nos mesmos materiais em forma massiva. Além do superparamagnetismo,

efeito que é exclusivo destes sistemas, e que será abordado mais adiante, poderíamos mencionar

fases cristalográficas distintas das tradicionais, ou o momento magnético por átomo, anormal-

mente alto devido a contribuições orbitais, para ficar em apenas dois exemplos.

São duas as origens físicas desta diferença entre os nano-grãos e os materiais massivos.

Como os nano-aglomerados magnéticos apresentam grandes razões área/volume, efeitos de su-

perfícies normalmente desprezados em materiais massivos passam a ser importantes e, algumas

vezes, mesmo preponderantes. Adicionalmente, as propriedades magnéticas podem ser alte-

radas por uma grande gama de interações, possíveis não só entre os grãos magnéticos, como

também entre o material magnético e aquele da matriz. O papel da matriz será importante tam-

bém nas propriedades de transporte eletrônico. Em nanomagnetos mergulhados em matrizes

não magnéticas metálicas, como Cu, Ag, Au, a presença de magnetorresistência gigante (GMR)

pode ser constatada. Neste efeito, a resistência elétrica se altera quando um campo magnético

externo é aplicado, por conta da assimetria no espalhamento para spins “up"e “down"dentro dos

grãos e nas suas interfaces com o material metálico [1, 2, 3]. Em sistemas onde isolantes são

usados como matriz, um efeito que apresenta algumas semelhanças com a magnetorresistência

gigante pode ser observado. Perto do ponto de percolação dos grãos magnéticos, as barreiras

isolantes interpostas entre os grãos são tão finas que o tunelamento quântico é o processo de

transferência de carga preponderante. A mudança da orientação relativa entre as magnetizações

dos agregados, provocadas por um campo externo, altera a probabilidade de tunelamento entre

os grãos mudando, consequentemente, a resistividade do material. Este é o efeito designado

magnetorresistência túnel (TMR) e foi observado pela primeira vez em sistemas granulares de

Co/SiOx, se constituindo na primeira evidência experimental de que o tunelamento quântico
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é dependente de spin [4]. Outro efeito, dependente do spin e que foi observado em sistemas

granulares ferromagnéticos imersos em matrizes isolantes é o efeito hall extraordinário (EHE),

que surge devido as interações spin-orbita no espalhamento dos eletróns de condução, este é um

efeito adicional ao efeito hall ordinário, e é proporcional a magnetização da amostra, enquanto

que a parte ordinária e proporcional ao campo devido à força de Lorentz. Outros efeitos interes-

santes aparecem associados com o tunelamento, como o bloqueio de Coulomb [5]. A injeção de

um único elétron em um cluster metálico isolado muito pequeno provoca um aumento não des-

prezível da energia eletrostática do sistema. Á baixa temperaturas e baixos potenciais elétricos,

os elétrons podem apresentar energia cinética suficiente para tunelar pela barreira isolante, mas

ainda não o bastante para sustentar o aumento na energia eletrostática sem violar o princípio de

conservação de energia. Dito de outra forma, o elétron fica impedido de entrar no grão e este é

dito bloqueado. Para desbloquear os grãos, faz-se necessário aumentar a energia associada com

os elétrons injetados no grão, o que é obtido seja pelo alargamento da distribuição de Fermi-

Dirac (aumento da temperatura) seja pelo aumento da energia cinética dos elétrons (aumento da

potencial elétrico em relação ao nível de Fermi).

Toda riqueza de fenômenos acima mencionada esta vinculada com as fases magnéticas dos

sistemas granulares, em especial com a presença ou não do superparamagnetismo. Como será

discutido no segundo capítulo, em grãos com anisotropia uniaxial, a barreira de energia entre

as duas orientações fáceis pode ser menor que o termo kBT, o que faz com que os tempos de

relaxação sejam ínfimos e o sistema não se estabilize em uma fase ferromagnética. A falta de

remanência e os altos campos necessários para a saturação característicos da fase superparamag-

nética se constituem num dos principais desafios tecnológicos para a produção de dispositivos

em escala nanométrica que operem a temperatura ambiente. No caso dos sistemas granulares,

quase toda a riqueza de fenômenos presentes a baixas temperatura se perde quando este entra

em sua fase superparamagnética. No caso específico da TMR, apenas para ilustrar, a instabi-

lidade nos momentos deteriora quaisquer possibilidades de alinhamentos anti-paralelos, com

uma diminuição aguda dos valores percentuais da TMR.

Para trazer a variedade de efeitos típicos de sistemas granulares para temperaturas próximas

da ambiente e, com isto, aumentar a possibilidade de qualquer aplicação, algumas tentativas têm

sido realizadas. Essencialmente, elas visam empurrar a temperatura de transição superparamag-

nética para temperaturas maiores do que a ambiente. Aparentemente, a tática mais promissora é

o uso de matrizes isolantes anti-ferromagnéticas envolvendo os grãos. A idéia central é, através

de acoplamento de troca entre as camadas ferro e anti-ferro na interface dos grãos com a ma-

triz, induzir um aumento na barreira de energia entre as duas direções fáceis de magnetização e,

com isto, estabilizar o material em fase ferromagnética convencional. Interessante observar que,
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como será visto no capítulo seguinte, mesmo sendo o primeiro sistema onde o “exchange bias”

foi encontrado, os mecanismos físicos presentes em nanogrãos de um núcleo de Co envolto por

uma casca de CoO são ainda controversos. Ao contrário de multicamadas anti-ferro/ferro, onde

espessuras podem ser variadas de maneira independente e onde, pelo menos até certo ponto, a

morfologia das interfaces pode ser controlada, em grãos magnéticos fenômenos de frustração

podem surgir de acoplamentos em esferas. Além disto, como as cascas envolvendo o material

ferro são por vezes finas, fenômenos relacionados com a escala do ordenamento do antiferro-

magneto podem ser cruciais.

1.1 Motivação, Métodos e Objetivos

Desde da descoberta do fenômeno “Exchange Bias”, sistemas constituídos de Co e CoO

têm sido extensivamente estudados. O interesse é motivado, dentre outros aspectos, pela grande

campo de anisotropia de troca que pode chegar até 1 T, um valor na mesma ordem de grandeza

esperado para o modelo mais simples [6]. Por outro lado, devido a variedade de diferentes estru-

turas que pode ser realizados experimentalmente, tais como Co “core”/CoO “shell”[7, 8], grãos

de Co imersos numa matriz de CoO [7], e diversos tipos de bi, tri e multi-camadas[9, 10, 11].

Nas estruturas Co “core”/CoO “shell”, devido os efeitos predominantemente, de interface ao

longo de uma direção cristalográfica específica, irão afetar não somente o acoplamento magné-

tico “core”/“shell”, mas também levam a temperatura de Néel do CoO para valores bem abaixo

do valor “bulk” de 293 K [12]. Nestes casos, os efeitos relacionados com as dimensões finitas

associados com a dimensão da “shell” de CoO parecem ser menos acentuado do que aqueles

encontrados em multicamadas onde o CoO são intercalados com filmes não magnéticos. Este

fato, possivelmente devido a falta de um motivo significativo, a temperatura de Néel pode variar

desde valores de 220K até o valor “bulk”, dependendo do tamanho médio do grão e a espes-

sura da camada de CoO. Quando em contato com um ferromagneto, os efeitos de tamanho de

grão do CoO exercem uma papel importante até mesmo em bi-camadas de Co/CoO [13]. Outra

evidência importante da influência destes efeitos, é observado em filmes puros de CoO de es-

pesssuras reduzidas, onde o magnetização resultante torna-se diferente de zero provenientes de

momentos não compesados na superfície dos grãos [14], gerando estruturas com defeitos [15].

No primeiro caso, a anisotropia de exchange será governada pelo acoplamento direto ente os

momentos da superfície não compensados do AFM. No segundo caso, o momento total será

eficaz mesmo acima da temperatura de Néel, e o acoplamento magnético será governado pela

desrdem magnética e fenômenos de frustação os “spin-glass like”[16]. Em 2003, V. Skumryev

et.al. [7] mostraram que o limite superparamagnético de pequenos grãos magnéticos, na ordem
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de alguns nanômetros, pode ser suprimido. Neste trabalho, foi encontrada uma temperatura

de bloqueio superparamagnética próximo a temperatura ambiente. As amostras consistiram,

na oxidação parcial de pequenos grãos de Co, formando um sistema chamado Co “core”/CoO

“shell”, imersos numa matriz antiferromagnética de CoO [7, 17]. Tal sistema foi obtido pela

técnica chamada “cluster gun deposition”.

Este trabalho tem por objetivo explorar os mecanismos de acoplamento de troca entre grãos

de Co e a sua vizinhança de CoO. Ao contrário das técnicas de “cluster gun”, onde os grãos

de Co são condensados (e eventualmente têm sua superfície oxidada), antes de serem deposi-

tados sobre um substrato, nós utilizamos a deposição por “magnetron sputtering”. Esta técnica

apresenta um caráter atômico, isto é, o material atinge e é condensado sobre o substrato átomo

por átomo. A técnica de sputtering apresenta limitações quanto a possibilidade não apenas de

formar grãos mas também controlar sua forma. Em contrapartida, ela é compensada por graus

de liberdade que não estão presentes no “cluster gun”. Quando as amostras são produzidas

pela deposição sucessiva de materiais, as espessuras nominais dos materiais magnético e anti-

ferromagnético podem ser controlados de maneira independente. Além disto, a interposição de

camadas não magnéticas é possível, aspecto que foi explorado parcialmente aqui. Para avaliar

os mecanismos de troca “Exchange Bias” entre os nanogrão de Co e matriz CoO foram realiza-

das medidas de transporte, especificamente, Efeito Hall Extraordinário e Magnetorresistência

Túnel nas amostras, uma vez que estes fenômenos reproduzem, de certa forma, resultados da

resposta magnética dos sistemas. Esta abordagem, medidas de transporte, serve como alterna-

tiva uma vez que a sensibilidade dos instrumentos para usados para medir a resposta magnética

das amostras deve ser alta. Acompanhando as medidas de transporte, foram realizadas medidas

termomagnéticas, conhecidas como curvas “zero field cooling” (ZFC) e “field cooling” (FC).

Estas medidas servem para observar a evolução das diferentes fases magnéticas dos nanogrão

de Co e a matriz de CoO.
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2 Propriedades Estruturais,
Magnéticas e de Transporte

Neste capítulo é apresentada uma revisão teórica, sobre as propriedades e fenômenos relaci-

onados com nano-grãos magnéticos. Por apresentarem dimensões na ordem de poucos nanôme-

tros, a formação de monodomínios é energeticamente favorável, e para valores de temperatura

maiores que um valor crítico que depende da barreira de energia anisotrópica dos grãos, uma

fase superparamagnética será observada. Para nano-grãos imersos em matrizes isolantes, o

mecanismo de transporte de carga, envolve o tunelamento quântico e o bloqueio de Coulomb.

Alguns aspectos de “Exchange Bias” em sistemas “core” FM e “shell” AFM são também apre-

sentados.

2.1 Propriedades Estruturais

As propriedades físicas dos nano-grãos podem ser alteradas pela variação de parâmetros,

como a fração volumétrica (xV ), ou seja, a razão entre o volume ocupado pelos grãos magné-

ticos e o volume total do filme, e o diâmetro (d), do grão [18]. Na figura 2.1 representada,

esquematicamente, a evolução da microestrutura de grãos quando o parâmetro (xV ), é variado

de 0 a 1. Experimentalmente, em amostras obtidas pela co-deposição de materiais imiscíveis,

observa-se que a percolação ocorre para xV ≈ xP ≈ 0.5−0.6.

Na situação em que (xV ) está abaixo do valor crítico para percolação, ou seja, xV < xP,

os grãos tendem a formar monodomínios e, dependendo da temperatura, podem estar na fase

superparamagnética. Em uma situação contrária, quando os grãos estão no regime de perco-

lação xV > xP, há a tendência da formação de multidomínios, e a fase magnética observada é

semelhante à de filmes contínuos.

Uma vez que xV e d são definidos, outras características estruturais dos grãos podem ser

estabelecidas. Em filmes granulares reais, as partículas apresentam-se com uma distribuição

nos tamanhos de grão e não são perfeitamente esféricas.
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Figura 2.1: Representação esquemática de um sistema de grãos, como função da fração volumétrica do grão
(0≤ Xv ≤ 1), e a fração volumétrica de percolação Xp [18]

Para determinar a densidade de grãos, ou mesmo a densidade de partículas, vamos consi-

derar uma situação ideal onde todos os grãos, ou partículas, têm diâmetro d = 2r e estão dis-

tribuídas randomicamente. Sob essas condições pode-se estimar que a densidade de partículas,

ou seja, numero de grãos por volume é [18]

n≈ 2xV

d3 , (2.1)

e a distância média entre grãos D, é

D =

(
1

2xV

)1/3

d, (2.2)

A área de interface por volume, proporcional à relação superfície/volume dos grãos, é dada

por

S =
6xV

d
, (2.3)

Os sistemas granulares em escala nanométrica apresentam relação superfície/volume muito

grandes, o que se reflete nas propriedades estruturais e magnética.

Todas as considerações acima aplicam-se a amostras que, em escala nanométrica, podem

ser consideradas isotrópicas. Este é o caso de amostras depositadas por co-sputtering. Quando

os sistemas granulares, tal como neste trabalho, são obtidos pela deposição sucessiva, planos

de grãos podem ser formados, ou seja, a amostra deixa de ser isotrópica. Distâncias inter-grãos

passam a representar distâncias entre grãos em planos paralelos ao substrato, exigindo uma
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adaptação das equações acima.

Figura 2.2: (a), (c) Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) de clusters de Co e (b), (d) suas
Transformadas de Fourier: (a), (b) clusters de Co fcc mono-cristal, (c), (d) clusters de Co hcp mono-cristal [19]

Uma ilustração do aspecto morfológico dos grãos pode ser visto na figura 2.2 que apresenta

microscopias eletrônicas de alta resolução de grãos de Co dentro de uma matriz de Al2O3. É

importante notar que os nano-grãos de Co apresentam duas fases distintas quanto sua estru-

tura cristalográfica dependendo do tempo de crescimento, isto é, o tamanho do grão. Podem

apresentar-se na fase fcc e hcp. É observado que para espessuras nominais aproximadamente

entre 0.2 nm e 0.8 nm os grãos estarão na fase fcc (que não é energeticamente favorável em

Co massivo), e terão forma esférica. Para espessuras nominais de Co, maiores que aproxi-

madamente 0.8 nm e menores que 2.5 nm (limite de percolação), a estrutura energeticamente

favorável será a hcp e terão a forma de pratos (“like platelet”).
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2.2 Propriedades Magnéticas

2.2.1 Superparamagnetismo

Nos sistemas granulares, os grãos magnéticos podem estar aleatoriamente imersos em ma-

trizes que do ponto de vista elétrico e estrutural podem ser isolantes ou condutoras, cristalinas

ou amorfas. Geralmente, no caso mais simples, considera-se que as partículas não estão correla-

cionadas e, dependendo do tamanho do grão, apresentam diferentes mecanismos para a inversão

da direção da magnetização sob a ação de um campo externo aplicado [20, 21]. Os grãos po-

dem ser monodomínios ou multidominíos, dependendo da dimensão, da forma, e do material

do grão. No caso de multidomínios, a inversão da magnetização, em primeira aproximação, se

dá inicialmente pelo movimento das paredes de domínios, seguido pela rotação dos momentos

magnéticos. Para partículas monodomínio maiores, a inversão da magnetização ocorre através

de rotação coerente, observando-se o enrolamento (curling), particularmente em grãos alon-

gados. Em partículas monodomínio menores, a inversão ocorre através de um movimento de

rotação em forma de leque (fanning) [20].

Para partículas, abaixo de um diâmetro crítico DS, as partículas tornam-se mononodomí-

nios, como mostra a figura 2.3 Podemos observar que para diâmetros menores que DS há um

decréscimo na coercividade intrínseca atingindo um mínimo em DP devido aos efeitos da tem-

peratura que se fazem predominantes, resultando em uma desordem magnética. Tais partículas,

que se encontram abaixo de DP, são chamadas de superparamagnética.

Figura 2.3: Variação da coercividade intrínseca com o diâmetro das partículas [20]
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Grãos ferromagnéticos, que possuem dimensões menores que alguns nanômetros, formam

monodomínios. Em 1949, Néel [22] mostrou que se um grão monodomínio for suficientemente

pequeno, flutuações térmicas podem alterar a orientação do momento magnético do grão. Esse

comportamento é semelhante à de um paramagneto ideal, exceto pelo tamanho do momento

magnético. Por estas similaridades Bean [23], introduziu o nome superparamagnetismo para tal

comportamento magnético.

Com a inexistência de um campo magnético externo, a energia térmica kBT é maior que a

barreira KV entre as duas orientações da magnetização em um grão com anisotropia uniaxial.

Estas orientações decorrem da relação entre a anisotropia magnetocristalina, anisotropia de

forma, e a anisotropia de tensão.

A figura 2.4 mostra o perfil da energia de anisotropia uniaxial efetiva na ausência de campo

magnético externo. Existem duas posições de equilíbrio do ponto de vista energético, uma em

θ = 0 e outra em θ = π , sendo que a altura da barreira de energia que separa essas duas posições

é KV .

Figura 2.4: Perfil da variação de energia de anisotropia uniaxial de uma partícula em função do ângulo entre o
vetor momento magnético e o eixo fácil, sem campo aplicado [23]

Assim, para que a magnetização do grão passe de uma posição de equilíbrio à outra, a ener-

gia térmica kBT ,onde kB é a constante de boltzmann e T a temperatura, deve ser maior que a

altura da barreira de energia KV . Nesta situação, o vetor magnetização do grão pode responder a

mudanças na temperatura ou a presença de campos magnéticos externos e o equilíbrio térmico

superparamagnético é estabelecido num tempo muito curto. Numa situação oposta, quando

kBT < KV , a barreira de energia anisotrópica obstrui a inversão dos vetores momento magné-
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tico, e o grão permanece num estado de equilíbrio com um tempo de relaxação característico τ

.

Quando um campo magnético é aplicado, a energia da partícula é dada por:

E = KV sen2
θ −µHcosθ , (2.4)

onde H é o campo magnético aplicado, µ é o momento magnético e θ é o ângulo entre o vetor

momento magnético e o eixo de fácil magnetização.

Neste caso, a orientação dos momentos magnéticos na direção do campo aplicado é favore-

cida e a barreira de energia é dada pela diferença entre os mínimos de energia, ou seja,

∆E = KV

(
1− HMS

2K

)2

, (2.5)

Tal situação esta mostrada na figura 2.5.

Figura 2.5: Perfil da variação de energia de anisotropia uniaxial de uma partícula em função do ângulo entre o
vetor momento magnético e o eixo fácil, com campo aplicado [23]

Devido às suas semelhanças com os sistemas paramagnéticos, o formalismo de Langevin

pode ser usado para determinar a magnetização M de um conjunto de grãos não interagentes,

cuja anisotropia pode ser desconsiderada, ou seja, K = 0. Dessa forma a teoria clássica do
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paramagnetismo pode ser aplicada e a curva de magnetização do conjunto de grãos magnéticos

em uma matriz não magnética, será dado por

M = nµL

(
µH
kBT

)
, (2.6)

onde M é a magnetização do conjunto, n o número de grãos por unidade de volume, µ = MSV

é o momento magnético por grão e nµ = MS é a magnetização de saturação do conjunto. A

magnetização reduzida M/MS é a própria função de Langevin.

O comportamento superparamagnético clássico impõe, no mínimo, duas condições:

• As curvas de magnetizações medidas a diferentes temperaturas sobrepõem-se quando

expressas em função de H/T .

• Não há curva de histerese, ou seja, a coercividade e a remanência devem ser zero.

Estes dois aspectos estão mostrados na figura 2.6.

No entanto, como essa é uma visão muito simplificada dos sistemas de nanopartículas,

geralmente são observados desvios em relação a esse comportamento clássico, causados pela

presença de uma distribuição de tamanhos, por efeitos de interações magnéticas e de anisotro-

pias.

Figura 2.6: Curvas de magnetização de partículas de ferro com 44 Å de diâmetro [23]. (a) mostra de curvas de
magnetização para três diferentes temperaturas, (b) mostra a superposição das curvas para H/T.

Para determinar o comportamento da magnetização, os valores críticos de temperatura e o

volume das partículas, é preciso considerar a taxa com que o sistema se aproxima do equilíbrio
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térmico. Supomos um conjunto de partículas com anisotropia uniaxial inicialmente sujeito a

ação de um campo magnético. Quando em t = 0 o campo for retirado, algumas partículas

terão a magnetização invertida, assim a magnetização do conjunto tenderá a diminuir. A taxa

para qualquer tempo, com que a magnetização irá diminuir será proporcional à magnetização

existente neste dado tempo e ao fator de Boltzmann e−KV/kBT . Este fator dá a probabilidade

de uma partícula ter energia térmica suficiente para superar a barreira de energia ∆E = KV ,

necessária para ocorrer à inversão. Segue que

−dM
dt

= foMe−KV/kBT =
M
τ
, (2.7)

onde τ é o tempo de relaxação e f0 é um fator de freqüência com valor aproximadamente de

109s−1 [20]. Para encontrar como a magnetização remanente decresce com o tempo, integramos

a equação acima. Logo

MR = MSe−t/τ , (2.8)

onde MS é a magnetização de saturação, t é o tempo após o campo ser retirado e τ é o tempo de

relaxação, dado por:

1
τ
= foe−KV/kBT , (2.9)

onde ∆E = KV é a altura da barreira de energia.

Em uma medida típica DC, o tempo de relaxação é de aproximadamente 100 segundos.

Atribuindo este valor para τ temos 10−2 = 109e−KV/kBT e o volume critico VC será dado por

VC = 25
kBT
K

, (2.10)

Esta expressão mostra que o volume crítico das partículas é diretamente proporcional à

temperatura de transição.

A partir da eq. 10 podemos definir para um volume específico, uma temperatura de bloqueio

TB, que numa medida típica da ordem de 100 segundos, é dado por

TB =
KV

25kB
. (2.11)
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Durante o tempo de medida, as partículas com volume V estarão no estado superparamag-

nético para temperaturas acima de TB, e no estado bloqueado para valores menores que TB. Com

a redução da temperatura do sistema, ocorre a aparecimento de histerese e consequentemente

o desaparecimento do superparamagnetismo. Se as partículas de certo volume V são resfriadas

até a temperatura TB, onde a energia térmica não é mais suficiente para vencer a barreira de

energia anisotrópica, estas ficam então com seus momentos magnéticos bloqueados e uma fase

ferromagnética será observada.

Este comportamento, no entanto, é bem descrito para sistemas constituídos de grãos mag-

néticos imersos em meios isolante como SiO2, Al2O3, ou meios metálicos como Ag, Cu. Para

grãos obtidos através de materiais não miscíveis, a TB aumenta de valor quando a concentração

do material magnético aumenta.

Na região abaixo de TB, as coercividades das partículas monodomínios são geralmente mai-

ores que aquelas de material em sua forma massiva. Logo, igualando a eq. 2.5 a 25kBT , temos

o campo coercivo HC das partículas dado por

HC =
2K
MS

(
1−

(
25kBT

KV

)2)
, (2.12)

Está equação descreve o campo coercivo a partir de T ≈ 0, onde HC aproxima-se de 2K/MS.

Para T ≈ KV/25kB , região da temperatura de transição, campo coercivo aproxima-se de zero e

o superparamagnetismo ideal começa [23].

A dependência do HC com a temperatura é dominada pela relaxação superparamagnética,

que a partir das equações 11 e 12 conduzem a

HC(T ) = HC(0) = 1−

(
T
TB

) 1
2

, (2.13)

Também é importante considerar o comportamento da susceptibilidade magnética com a

temperatura dos nano-grãos. Em geral, χ aumenta com o aumento da temperatura até um

máximo na temperatura TB. Acima de TB a χ cai hiperbolicamente [24].

Quando T > TB a partícula é superparamagnética, e a magnetização da partícula é dada pela

função de Langevin M = nµL(µH/kBT ). Em geral as medidas de susceptibilidade são realiza-

das aplicando campos pequenos às amostras. Sendo assim para pequenos valores de H e baixas

temperatura, a função de Langevin se aproxima de uma reta com inclinação (µH/kBT )/3.

Desta forma, a magnetização da partícula torna-se:
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M(H,T ) =
Nµ2H
3kBT

, (2.14)

e a susceptibilidade para a partícula superparamagnética χ = M/H é dada por

χ =
Nµ2

3kBT
, (2.15)

sendo µ = MSV o momento magnético da partícula, e N = 1/V o numero de partículas por

unidade de volume. Então

χsp =
MSV 2

3kBT
, (2.16)

Quando T < TB a partícula está bloqueada e sua magnetização se orienta de forma a mi-

nimizar a energia livre. Quando um pequeno campo magnético H é aplicado, formando um

ângulo α com a direção de fácil magnetização, temos que a energia livre será dada por

E = Ksen2
θ −MSHcos(α−θ), (2.17)

sendo θ o ângulo entre MS e a direção anisotrópica uniaxial. A susceptibilidade da partícula,

considerando a média das orientações possíveis entre o campo aplicado e a direção de fácil

magnetização, é dado por

χbl =
2
3

HS

Han
, (2.18)

onde Han é chamado de campo de anisotropia da partícula, Han = 2K/MS.

A susceptibilidade, será

χbl =
M2

S
3K

, (2.19)

Para temperaturas elevadas, o sistema é superparamagnético e a χ é uma função decrescente

da temperatura, sendo na TB o valor máximo da χ .
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2.3 Exchange Bias

Um novo tipo de anisotropia magnética chamada anisotropia de troca foi descoberta há 50

anos por Meiklejohn e Bean [25, 26]. Esta anisotropia aparece em sistemas híbridos ferromagnético-

antiferromagnético, e é causada pelas interações de troca nas interfaces entre materiais ferro-

magnéticos (FM) e antiferromagnético (AFM). Quando este sistema, é resfriado abaixo da tem-

peratura de Néel (TN) do material AFM (com a temperatura de Curie (TC), do FM maior que

TN), a anisotropia de troca se manifesta como um deslocamento horizontal da ciclo de histerese

magnética. Este deslocamento foi atribuído à interação de troca direta entre o “core” (núcleo)

Co (FM) e a “shell” (casca) CoO (AFM), interação esta que foi designada “Exchange Bias”

[26, 27]. (ver figura 2.7). O valor do campo para o qual o centro do ciclo de histerese é des-

locado em relação ao zero, é conhecido como o campo de “Exchange Bias”, e sua direção é

oposta à direção do campo de resfriamento (FC). Uma característica presente em sistemas con-

tendo “Exchange Bias” é o efeito de treinamento ("training effect"). Este efeito está relacionado

à redução do HEB e do HC com número de ciclos de histerese magnética medidos consecutivos

em uma mesma temperatura [28, 29]. A anisotropia de troca é a única anisotropia magnética

unidirecional, enquanto todas as demais anisotropias magnéticas (forma, magnetocristalina)

são pelo menos uniaxial. Estes sistemas são um atraente para aplicações tais como spintrônica,

gravação magnética. Atualmente, estes sisitemas são amplamente usados para prender camadas

ferromagnéticas em sistemas de válvulas de spin [30, 31], e para memória magnéticas (MRAM)

[32]. O interesse fundamental no estudo do “Exchange Bias” é devido aos mecanismos que en-

volvem o acoplamento de troca na interface ferromagnético-antiferromagnético, que pode ser

muito diferente de um sisitema para outro. Além disso, o estudo de sistemas híbridos pode

trazer informações adicionais sobre as propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos

e antiferromagnéticos. O estudo do “exchange bias” em nanopartículas FM-AFM foi recen-

temente encontrado aplicação para a fabricação de materiais magnéticos permanentes, e para

gravação de mídia magnética [33, 34].

Meiklejohn e Bean sugeriram um modelo simples explicando o “Exchange Bias”. Eles

assumiram que uma interação de troca entre os spins ferromagnéticos e antiferromagnéticos é

estabelecido durante o resfriamento em campo abaixo da temperatura de Néel (TN) do material

AFM (com a temperatura de Curie TC, do FM maior que TN [25, 26, 27]. Se os spins na inter-

face antiferromagnética são não compensados (isto é, momento magnético resultante diferente

de zero), então uma barreira de energia adicional de troca surgi, o que implicará num campo ex-

terno necessário para inverter a rotação dos spins ferromagnéticos interfaciais. Após a rotação

dos spins ferromagnéticos, a energia de troca na interface muda o seu sinal, reduzindo assim a



28

Figura 2.7: Curvas de histereses de pequenas partículas de Co parcialmente oxidadas medidas à 77K. A curva
tracejada é obtida resfriando o material sem campo magnético (curva ZFC). A curva sólida é obtida resfriando o
material em um campo magnético. Figura extraída da referência [25].

barreira de energia que os spins ferromagnéticos tem de vencer para inverter sua orientação no

sentido contrário. Isto significa, que esta rotação contrária dos spins ferromagnéticos acontece

mais cedo do que seria esperado para o caso de um ferromagnetico isolado.

Apesar da clareza intuitiva do modelo desenvolvido por Meiklejohn-Bean, se fez neces-

sário alguns outros modelos para quantificar o campo de “Exchange Bias” para casos envol-

vendo sistemas formados por interfaces ferromagnético-antiferromagnético. Se assumimos

uma interface antiferromagnética totalmente não compensada, obtém-se valores de, “Exchange

Bias” até, duas ordens de magnitude maiores do que os valores observados experimentalmente

[35, 33, 36, 37, 38, 39]. Esta diferença implicou no desenvolvimento de novos modelos expli-

cando “Exchange Bias”. Mauri et al.[40] sugeriram que a formação de uma parede de domínio

no material antiferromagnético, paralelo à interface, podendo causar o “Exchange Bias”. Ma-

lozemoff [41] desenvolveu um modelo, baseado numa interface FM-AFM rugosa gerando um

campo magnético randômico que atua nos spins interfaciais produzindo a anisotropia de “Ex-

change Bias”. O acoplamento “spin-flop” [42, 43], paredes de domínios [44, 45], e interfaces
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FM-AFM de spins não compensados foram denominados dentre as possíveis razões para expli-

car o “Exchange Bias”. A interface não compensada dos spins interfaciais do material AFM

mostraram ser a origem do “Exchange Bias” em muitos sistemas, em particular sistemas en-

volvendo superfícies Co-CoO [46, 47, 48, 49]. A influência da orientação cristalográfica do

material AFM para o “exchange bias” foi demonstrada experimentalmente [50], provando as-

sim a importância dos spins não compensados AFM para a anisotropia de exchange. A principal

indicação da existência de exchange bias é o deslocamento da curva de magnetização ao longo

do eixo do campo aplicado, após o material ser resfriado em campo magnético desde uma tem-

peratura superior à TN , como mostra a figura 2.8. A curva passa então a estar centrada em torno

do campo de “exchange” (HE).

Figura 2.8: Representação esquemática dos principais efeitos induzidos pelo acoplamento de “exchange” na
interface de materiais AFM-FM. Curva de magnetização deslocada [33].

O fenômeno de “exchange bias” pode ser descrito em termos de um alinhamento paralelo

dos spins do material AFM e dos spins do material FM, na interface entre os dois, que ocorre

durante o processo de resfriamento em campo (“field cooling”). O acoplamento entre os spins

AFM e FM na interface exerce um torque adicional nos spins FM, que é superado por um

campo externo. De acordo com esse modelo, dois casos limites diferentes podem ser preditos,

dependendo da intensidade da anisotropia magnética do AFM. Se a anisotropia magnética do

AFM for grande, deve-se observar somente um deslocamento, em relacão a H = 0, na curva

de magnetização, enquanto para pequenas anisotropias magnéticas do AFM, o efeito observado

deve ser somente um aumento no campo coercivo. Em geral, ambos os efeitos podem ser

observados simultaneamente, devido, por exemplo, aos defeitos estruturais ou a distribuição do

tamanho do grão, que ocasiona variações na anisotropia da AFM.

Na figura 2.9 está mostrada esquematicamente a configuração do spin na camada FM e na
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AFM, antes e depois do processo “field cooling” [33].

Figura 2.9: Diagrama esquemático da configuração do spin de um acoplamento AFM-FM antes e depois do
processo “field cooling” [33].

Se um campo magnético é aplicado numa temperatura T de modo que TN < T < TC e

o campo magnético for intenso o suficiente, todos os spins no material FM se alinharão em

paralelo ao campo magnético aplicado H o que levará o material FM à saturação. Enquanto

isso, os spins no material AFM permanecerão distribuídos randomicamente, desde que TN < T .

Quando o material FM-AFM é resfriado passando por TN , uma ordem no material AFM é

estabelecida. Durante o processo de resfriamento, na interface AFM-FM, o mais provável é

que os spins de ambos interajam entre si. Além disso, a primeira camada de spins no material

AFM tenderá a alinhar-se paralelamente aos spins do material FM (assumindo uma interação

ferromagnética na interface), enquanto as sucessivas camadas do material AFM irão orientar-se

antiparalelas entre si, de modo que a magnetização no AFM seja zero.

Uma configuração intuitiva de spin, para o acoplamento AFM-FM, para diferentes estágios

de uma curva de magnetização é mostrada esquematicamente na figura 2.10 [33]. Após o pro-

cesso “field cooling”, os spins da interface dos materiais AFM e FM estão alinhados paralela-

mente [figura 2.10 (a)]. Quando o campo magnético externo é revertido, os spins FM começam

a rodar. No entanto, se a anisotropia for grande o suficiente, que é o caso mais freqüente, os
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Figura 2.10: Representação esquemática da configuração do spin de um acoplamento AFM-FM em diferentes
estágios de uma curva de magnetização deslocada, para um sistema com KAFM grande [33].

spins no AFM permanecerão fixos. Consequentemente, devido ao acoplamento na interface, os

spins AFM exercem um torque microscópico nos spins FM, forçando-os a manter-se na posição

original [figura 2.10 (b)]. Por essa razão, o campo magnético necessário para inverter a magne-

tização no FM, será maior que se o FM não estivesse acoplado com o AFM, isto é, um campo

magnético extra será necessário para superar o torque microscópico exercido pelos spins AFM.

Como resultado, o campo coercivo no lado negativo do campo magnético é aumentado [figura

2.10 (c)]. Inversamente, quando o campo magnético é invertido para valores positivos, a rotação

dos spins FM será mais fácil que para um FM não acoplado, já que a interação com os spins

AFM favorecerá a inversão da magnetização, isto é, o AFM exercerá um torque microscópico

na mesma direção do campo magnético aplicado [figura 2.10 (d)]. Portanto, o campo coercivo

do lado positivo do campo aplicado será menor. Esse efeito apresentará uma assimetria em rela-

ção ao zero do campo aplicado. Por isso, os spins AFM apresentam somente uma configuração

estável na magnetização, ou seja, anisotropia unidirecional. Para o caso em que valor de KAFM

é pequeno temos uma situação diferente, mostrada na figura 2.11.

Como no caso anterior, após o processo “field cooling” os spins nas duas camadas estão

alinhadas na mesma direção [figura 2.11(a)]. Neste caso, quando o campo magnético é invertido
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Figura 2.11: Representação esquemática da configuração do spin de uma bicamada AFM-FM, em diferentes
estágios, para um sistema com KAFM pequeno [33].

e os spins no FM começam a rodar, se a anisotropia for suficiente baixa, os spins no AFM

poderão ser carregados pelos spins FM [figura 2.11 (b)]. Em outras palavras, será mais favorável

energeticamente a rotação coerente dos spins FM e AFM. A anisotropia extra, associada com a

criação de uma irreversibilidade na estrutura AFM traduz a mudança acentuada na coercividade.

Um comportamento análogo é observado após a saturação em campo negativo [figura 2.11

(c)] e [figura 2.11 (d)]. Nesse caso, embora não seja observado o deslocamento da curva de

magnetização, o campo magnético necessário para inverter a magnetização em ambos os lados

torna-se grande, isto é, a curva de magnetização torna-se mais larga.

2.3.1 Efeitos de dimensão na anisotropia efetiva e na temperatura de or-
denamento magnético

A redução das dimensões de um material magnético leva a alterações consideráveis das suas

propriedades magnéticas. Além de formarem estruturas de monodominios e serem caracteriza-

dos pelo superparamagnetismo, esses sistemas de dimensões reduzidas podem ter estruturas
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cristalinas diferentes do que o material bulk. Em particular, há uma redução no numero de co-

ordenação na superfície, que leva à uma diminuição no grau de simetria, e portanto, um aumento

na relação superfície/volume que consequentemente aumenta consideralvelmente a anisotropia

magnetocristalina (anisotropia de superfície). Foi mostrado que a anisotropia magnética de um

cluster de Co único ferromagnético de 3 nm de diâmetro é determinada principalmente pelos

átomos de superfície [51, 52]. O crescimetno de clusters ferromagnéticos de Co sobre uma

superfície de Pt com anisotropia bem definida, aumenta consideravelmente a anisotropia do

cluster ferromagnético de Co, devido ao acoplamento spin-órbita na interface [53]. Esta di-

minuição na dimenção do material fanifestar-sê-a de maneira significativa na tempertatura de

ordamento magnético do mesmo.

Figura 2.12: Susceptibilidade DC, normalizada, em função da temperatura para H=100Oe, de muliticamadas
CoO/SiO2 com a espessura de SiO2 fixa em t = 5nm, e a espessura de CoO variada de t = 2.1, 2.5, 3.0, 3.4, e 3.9nm
[14].

A influência da espessura da camada antiferromagnética AFM sobre a temperatura de or-

denamento (temperatura de Néel) TN , foi explorado em diversos trabalhos [14, 54, 55]. A partir

de medidas de susceptibilidade magnética DC, o método mais convencional, e possível deter-

minar a TN do AFM, que é definido pelo máximo na curva χ(T) versus T, como mostra a figura

2.12. Os valores de TN , para as diferentes espessuras de CoO, variam desde 60K até 250K [14],

que são muito menores que a TN = 293K para o material bulk de CoO . A razão para esta de-

pendência, em função do tamanho do clusters, é devido a redução do numero de vizinhos que

terá como consequência à diminuição no valor da integral de exchange. Isto também é a razão
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para a redução do valor do campo “spin-flop” em nanopartículas antiferromagnéticas [56]. Os

efeitos das dimensões reduzidas, também se manifestam em bicamadas com exchange bias for-

mada por interface FM-AFM. De acordo com o modelo de Meiklejohn-Bean, a expressão para

o valor do excahnge bias em bi-camadas FM-AFM e dada por:

Figura 2.13: Campo de Exchange Bias e Campo Coercivo de uma bicamada NiFe/FeMn, em função da espessura
da camada de NiFe [57].

µ0HEB =−JSAFMSF

MStF
, (2.20)

onde J é a constante de acoplamento de troca, SF e SAFM são momentos magnéticos da

interface ferromagnética e antiferromagnética respectivamente, e MS é a magnetização de sa-

turação e tF a espessura do material ferromagnético. Desta forma, de acordo com a expressão

acima, o campo de exchange bias é HEB ∝ 1/tF . A figura 2.13 mostra a evolução do campo

de exchange bias e campo coercivo de uma bi-camada NiFe/FeMn em função da espessura do

material FM. A linha sólida mostra o ajuste dos valores experimentais com a dependência 1/tF
[57]. Este tipo de comportamento é, de certa forma, simples de interpretar, uma vez que o vo-

lume de camada ferromagnética é proporcional à sua espessura, e, portanto, o valor absoluto da

energia Zeeman do material ferromagnético é proporcional à H, onde H é o campo externo. Se
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energia de troca permanece constante (que é proporcional à área de interface FM-AFM), cam-

pos magnéticos externos mais altos, nas camdas menos espessas do FM, serão necessários para

ultrapassar a barreira de energia de troca, do que para os mais espessas. No entanto, esta abor-

dagem assume uma energia de anisotropia infinita armazenada na camada antiferromagnética.

Esta suposição deixa de ser válida quando a espessura da camada antiferromagnética diminui.

Como com sequência, dessa diminuição, há um descréscimo no valor efetivo do exchange bias,

em bi-camadas com interface ferromagnética/antiferromagnética [58]. De maneira a conside-

rar a espessura da camada antiferromagnética, Binek e colaboradores [59] desenvolveram uma

abordagem mais geral do modelo Meiklejohn-Bean. Este modelo conduz a uma expressão, no

limite da magnetização do material AFM tendendo a zero, uma orientação paralela dos momen-

tos FM-AFM, e um baixo valor da constante de anisotropia do material antiferromagnético

µ0HEB =−JSAFMSF

MSFtF
+

J3S3
AS3

F

8K2
AMFtFt2

A
, (2.21)

onde tAFM e KAFM são a espessura do AFM e a constante de anistropia magnetocristalina da

camada AFM, respectivamente. Esta expressão assume uma diminuição do valor do exchange

bias com a diminuição da espessura da camada antiferromagnético. Além disso, este modelo

prevê a presença de uma espessura crítica da camada antiferromagnética, abaixo do qual o

exchange bias desaparece. É importane notar que em alguns sistemas constituídos de bicamada,

há um aumento do valor exchange bias com a diminuição da espessura da camada do material

antiferromagnético. Em particular, para bicamadas NiFe/CoO [9], e F2O3/CoO [60], o valor do

campo de exchange bias aumenta gradualmente quando a espessura da camada de CoO varia,

como pode ser observado em (A) da figura 2.14. Por outro lado, uma pequena redução na

espessura da camada antiferromagnética conduz a uma diminuição abrupta do valor do campo

de exchange bias, como mostra (B) da figura 2.14. A figura 2.14 mostra a evolução do exchange

bias em função da espessura da camada de CoO para diferentes materiais ferromagnéticos. Estes

resultados entre outros mostram que o valor do campo de exchange bias em função da espessura

do material AFM não é tão simples como previsto por Meiklejohn-Bean.

A influência, da anisotropia do material AFM e a espessura da camada AFM, sobre o

exchange bias, em bi-camadas Fe/FeF2 e Fe/MnF2, foram também abordados devido ambos

sistemas apresentarem a mesma estrutura cristalina, mas por outro lado, apresentam campos

de anisotropia consideravelmente diferentes [61]. Esta semelhanças proporciona estabelecer,

de maneira direta, o efeito da anisotropia do material AFM sobre a espessura crítica, que de

acordo com a equação acima pode ser obtido uma vez que tc é proporcional a 1/KAFM, onde tc
é a espessura crítica do campo de exchange. A figura 2.15 mostra a evolução da anisotropia de
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Figura 2.14: Valores do campo de exchange He medidos em 80K e 250K para
NiFe(30nm)/CoO(xnm)/Cu(30nm) em função espessura da camada de CoO. A linha tracejada são os va-
lores para 1/tAF à 80K (A), figura retirada da referência [9]. Valores do campo de exchange bias em 0K
(extrapolados) em função da espessura da camada de CoO, para bicamadas de F2O3/CoO com orientação
cristalográfica [111] e [100] (B), figura retirada da referência [60].

troca, medida a 10 K, em função espessura da camada antiferromagnética.

A diminuição não progressiva do valor do eschange bias com a diminuição da espessura da

camada antiferromagnética, figura 2.15, pode ser explicada em termos da anisotropia magne-

tocristalina do material AFM para os valores do campo de exchange bias. Podemos assumor

que com a diminuição da espessura do filme AFM, a anisotropia magnetocristalina primeiro au-

menta devido a crescente influência da anisotropia da superfície [61, 63, 64]. A diminuição adi-

cional da anisotropia magnetocristalina é devido aos efeitos finito de tamanho, em uma camada

muito fina do material AFM [64, 14, 54]. Resumindo, nos sistemas formado por bi-camadas
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Figura 2.15: Campo de exchange bias em função da espessura do material antiferromagnético, em 10K . As
linhas tracejadas são os ajustes para o modelo geral de Meiklejohn-Bean. As linhas sólidas são apenas para guiar
os olhos. HFC = 2KOe [62].

com interface FM-AFM, o comportamento em um campo magnético externo é essencialmente

governado pela competição entre a energia Zeeman do material ferromagnético, a energia de

troca na interface e a energia de anisotropia magnetocristalina do material antiferromagnético.

Outras classes de sistemas que apresentam “exchange bias”, são partículas, que por oxi-

dação parcial, formam uma estrutura chamada “core-shell”, ou seja, estruturas “núcleo-casca”

onde o “núcleo” é o material ferromagnético e a “casca” é a superfície oxidada, que pode ser

um material Antiferromagnético ou Ferrimagnético [figura 2.16]. Muitos metais de transição

oxidados são conhecidos por apresentarem uma fase antiferromagnética, tais como CoO, NiO

e FeO.

Figura 2.16: (a) Desenho esquemático de uma estrutura “core-shell” e (b) imagem de Microscopia Eletrônica
de Transmissão (TEM) de uma partícula de Co oxidada [33].

Recentemente foi mostrado que um sistema de nanopartículas de Co “núcleo” CoO “casca”,
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são superparamagnéticas quando introduzidas numa matriz paramagnética de Al2O3 com TB =

10K. Por outro lado, quando este sistema Co “núcleo‘” CoO “casca” é introduzido numa ma-

triz antiferromagnética de CoO, é evidenciado o “exchange bias”. Ao ser introduzido na matriz

AFM, devido ao acoplamento de exchange na interface matriz-partícula, as nanopartículas apre-

sentam um comportamento coletivo. Este comportamento se manifesta com grande efeito na

espessura do AFM, além de aumentar a energia da barreira, que por sua vez aumentará a tem-

peratura de bloqueio superparamagnética dos Co “núcleos” para valores próximos à ambiente

[7], como mostrado na figura 2.17.

Figura 2.17: Variação do momento magnético das partículas Cocore CoOshell de 4 nm em função da temperatura
para os processos de ZFC (símbolos fechados) e FC (símbolos abertos). Partículas imersas numa matriz paramag-
nética de Al2O3 (losângulos) e partículas imersas numa matriz de CoO (círculos). O campo magnético aplicado
para realizar as medidas de FC foi de µ0H = 0.01T [7].

A figura 2.18 mostra curvas de histeres magnéticas ZFC e FC, realizada a 4.2K após res-

friamento desde temperatura ambiente, para a amostra CocoreCoOcasca imersos numa matriz

antiferromagnética de CoO, e numa matriz paramagnética de Al2O3. Na figura 2.19 a coervivi-

dade e a remanência são mostrados em função da temperatura, para os dois tipos de amostras.

Enquannto que para a amostra CocoreCoOcasca imersos na matriz paramagnética Al2O3, tanto

coercividade como a remanência são não nulos apenas a temperaturas muito baixas (abaixo

de 25K), para as nanopartículas imersos na matriz de CoO estas grandezes desaparecem para

valores de temperatura acima de 300K [7]. Este aumento da temperatura de bloqueio super-

paramagnética das nanopartículas é devido à anistropia de troca na interface, que estabiliza os

momentos magnéticos das nanopartículas ferromagnéticas, desde que haja um ordenamento dos

momentos antiferromagnético do CoO.
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Figura 2.18: Curvas de histereses, a 4.2K de partículas de 4nm CocoreCoOcasca imersos em diferentes matrizes.
As curvas de histerese após ZFC (linha tracejads) e FC (µ0H = 5KOe; linha sólida) são mostrados. (a) Imersos na
matriz paramagnética de Al2O3 e (b) Imersos na matriz AFM de CoO [7].

O liminte superparamagnético foi demonstrado em outros sistemas. Sort et al.[65] investi-

garam nanopartículas de Fe com tamanho médio de 7nm, incorporado em uma matriz de Cr2O3

antiferromagnético. Foi observado um comportamento semelhante ao de nanopartículas de Co

numa matriz CoO, dicutido acima. Tanto a coercividade quanto a magnetização remanente das

nanopartículas de Fe permanecen estáveis desde valores bem baixos até á temperatura de Néel

da matriz antiferromagnética. O exchange bias também mostra-se estavel na mesma faixa de

temperatura. A figura 2.20 mostra a dependência do campo de exchange bias em função da

temperatura. Podemos notar que o exchange bias desaparece na temperatura de Néel da matriz

antiferromagnético Cr2O3. A temperatura de bloqueio superparamagnética esperado para par-

tículas de 7nm de Fe, é aproximadamente em 40 K. A temperatura de bloqueio observado neste

trabalho excede 300K [65]
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Figura 2.19: Coercividade a remanência de partículas de 4nm CocoreCoOcasca. A coercividade HC em função da
temperatura (simbolos fechados) e remanência mR (simbolos abertos) após ZFC de 4nm CocoreCoOcasca imersos
em diferentes matrizes. Matriz paramagnética Al2O3 (quadrados) e matriz antiferromagnética CoO (círculos). As
linhas são para guiar os olhos [7].

Figura 2.20: Campo de exchange bias HEB em função da temperatura após resfriamento, apartir da temperatura
ambiente sob um campo magnético de HFC = 50KOe para nanoparticulas de 7nm imersas numa matriz de Cr2O3
[65].

É importante destacar que o aumento da temperatura de bloqueio superparamagnética dos

Co “núcleo”, devido tanto “exchange bias” quanto às interações dipolar, foi observado em siste-

mas FM-AFM [66, 67, 68] e FM-(Ferri-) [69, 70, 71, 72]. Além disso, foi mostrado que estados

coletivos, como “superspin-glass” [73, 74, 75, 76], “superferromagnetismo” [77, 78, 79] surgem
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em nanoestruturas ferromagnéticas devido a um aumento na intensidade das interações.

2.4 Transporte eletrônico em grãos Condutores Separados
por Matrizes Isolantes

2.4.1 Magnetorresistência Túnel e Bloqueio de Coulomb

Existem dois tipos de granulares metálicos, um quando incorporados em meios isolantes,

tais como SiO2 e A12O3 [80, 81], conhecidos há 40 anos, e outro, mais recente, quando incorpo-

rados em meios metálicos [82, 83]. Estes últimos sistemas levaram à observação de, entre outras

propriedades, fenômenos de magneto transporte. Entre as principais propriedades de magneto-

transporte, destaca-se à magnetorresistência gigante (GMR), descoberta em 1992 em granulares

magnéticos imiscíveis com matrizes metálicas tais como Co-Cu, Co-Ag e Fe-Ag [1, 2, 3]. As

propriedades elétricas de filmes descontínuos podem ser entendidas pelo tunelamento entre os

grãos metálicos separados pela barreira isolante, com a densidade de portadores dado pelo equi-

líbrio na densidade de carga dos grãos obedecendo à distribuição de Boltzmann [84]. Um valor

considerável na magnetorresistência (TMR) foi observado em filmes finos de grãos magnéticos

de Co imersos em óxidos, tais como SiOx [85, 86]; esta observação foi feita quase ao mesmo

tempo quando um grande valor na TMR foi descoberto em junções túnel Fe/AlOx/Fe.

Figura 2.21: Esquema mostrando o tunelamento de um elétron entre dois grãos, a magnetização inclinada de
um ângulo θ .

Os sistemas granulares superparamagnéticos exibem uma dependência, peculiar da resiti-

vidade com a temperatura, tal dependência decorre não do processo de tunelamento, mas do

numero de grãos com cargas disponíveis para ao tunelamento. Abeles et al. [81, 87, 88] expli-
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caram em termos de efeitos de cargas e características estruturais. Quando um elétron tunela

de um grão para outro grão vizinho, como ilustrado pela figura 2.21, a distribuição da carga e a

estabilidade de carga nos grãos é rompida. A energia interna destes grãos aumenta por causa da

repulsão coulombiana entre os elétrons nos grãos. Este aumento na energia é a energia eletrostá-

tica, que é escrito como Ec. Um par de grãos pode corresponder a um capacitor e Ec dependerá

do tamanho dos grãos e da distância entre eles. Portanto, Ec aumenta com a diminuição do ta-

manho dos grãos. Quando energia térmica (kBT) é menor do que a energia eletrostática Ec, um

elétron será impedido de tunelar para o grão vizinho devido a um aumento considerável na ener-

gia eletrostica Ec, este impedimento, de um elétron passar de um grão para outro, é chamado de

Bloqueio de Coulomb. No regime de altas temperaturas, um elétron é ativado termicamente e

terá energia suficiente para superar a energia eletrostática Ec e desta forma poderá tunelar para

grãos vizinhos. Portanto, a condutividade entre dois grãos é proporcional a exp(−Ec/kBT ). A

probabilidade de um elétron tunelar através da barreira túnel, com distância d entre dois grãos

vizinhos, e proporcional exp(−2χd/kBT ), onde χ = [2m∗(U −E f )]
1/2/h̄, onde m∗ é a massa

do elétron, U é a altura da barreira e EF a energia de Fermi. A condutividade entre dois grãos é

dada por:

σ ∝ exp[−2χd−Ec/kBT ]. (2.22)

Em filmes finos granulares, a distribuição da distância entre os grãos e o diametro dos

grãos deve ser levado em conta. Dessa forma, Abeles et al, explicaram a relação entre d e r.

Primeiramente considerando uma grande a proporção de volume de grãos metálicos e de óxidos

como igual para toda a amostra com composição fixa. Neste caso, os grãos de maior tamanho

deverão ser cercados por regiões mais espessas de óxido, onde r ∝ d. Uma vez que a energia

eletrostática é produzida pela interacção de Coulombina, pode ser assumido que Ec ≈ e2/r ∝

1/d . Essa relação é valida considerando um grão como um capacitor. Neste caso, Ec = e2/2C≈
e2d/2r2 ∝ 1/d, onde C é a capacitância do grão que pode ser expressa por C = 4πε0εd, onde ε

e ε0, são as permissividade do material e do vácuo, respectivamente. Em qualquer caso, pode-se

escrever Ec =C0/d, onde C0 é uma constante. Dessa forma a condutividade será dada por:

σ ∝ exp(−2χd−C0/kBT d). (2.23)

Assumindo ainda que a distribuição da distância entre os grãos d é suficientemente pequena

em comparação com a dependência d na condutividade σ . De acordo com esta hipótese, a

condutividade total da amostra pode ser determinada por meio da condutividade de um circuito
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em paralelo para as regiões de pequenas dimensões. Neste caso, a corrente flui através de

regiões que têm menor resistência. Isto é, a condutividade total é dada pela condutividade que

irá maximizar a relação exp(−2χd−C0/kBT d) para uma certa temperatura. Dessa forma a

condutividade será dado por:

σ ∝ exp[−2(2χC0/kBT )
1
2 ]. (2.24)

Este resultado mostra que a resistência R ∝ 1/σ aumenta de forma exp(1/T 1/2) com di-

minuição da temperatura , que está de acordo com os resultados experimentais encontrados. A

dependência da temperatura conforme a relação acima pode ser interpretado de maneira intui-

tiva, da seguinte maneira. O fator de boltzmann exp(Ec/kBT ) indica que há uma competição

entre a energia eletrostática e a energia térmica. Para altas temperaturas, os elétrons poderão tu-

nelar para grãos menores, mesmo se Ec for grande. Portanto, os elétrons preferem tunelar para

grãos menores, uma vez que a taxa de tunelamento exp(−2χd), é menor para este caso. Por

outro lado, para baixas tempoeraturas, os elétrons tenderão tunelar para os grãos maiores, pois

estes possuem menores energias eletrostáticas Ec. Na figura 2.22 está ilustrado o tunelamento

dos eletrons, para as situações em baixas e altas temperaturas.

Numa situação em que temos apenas um grão com elétrons tunelando pela aplicação de uma

tensão V , a relação entre V e o processo de tunelamento nos fornece degraus na curva I versus V

[87]. Os degraus da tensão têm largura e/C e no primeiro degrau da corrente a altura tem valor

e/2RC e nos degraus seguintes valores de e/RC [89, 90, 91]. Para o tratamento de sistemas

envolvendo grãos imersos em uma matriz isolante, a variação do tamanho dos grãos resulta em

potenciais de bloqueio que espalham-se em torno de um valor médio e, consequentemente, os

degraus não são observados.

A variação da Magnetorresistência túnel (TMR) em granulares é dado por [92]:

T MR =

(
ρ(0)−ρ(H)

ρ(0)

)
=

(
P2

1+P2

)
, (2.25)

que é apenas a metade da relação da TMR em junções túnel. Isto é devido à distribuição

aleatória da direção da magnetização dos grãos quando nehum um campo externo é aplicado.

Para ilustrar está situação, vamos considerar dois grão ferromagnéticos 1 e 2, como mostrado na

figura 2.21. A magnetização do grão 2 forma um angulo θ em relação a magnetização do grão 2.

Neste caso, a probalidade do elétron do grão 1 tunelar para o grão 2 mantendo o mesmo estado

do spin é dado por cos2(θ /2) e com estado oposto, a probabilidade será dada por sen2(θ /2).
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Figura 2.22: Esquema mostrando o tunelamento dos elétrons para altas e baixas temperaturas.

Logo, a probabilidade de um elétron tunelar entre os grãos 1 e 2, será dado por

J↑↑ = S2+S2+cos2(θ/2)+S1+S2−sen2(θ/2), (2.26)

J↑↑ = S1−S2−cos2(θ/2)+S1−S2+sen2(θ/2), (2.27)

onde S1+, S1−, S2+ e S2− são as densidades de estados dos spins do grão 1 majoritário e mi-

noritário, e do grão 2 majoritário e minoritário, respectivamente. Desta maneira a probabilidade

de tunelamento total será dado por:

J = J↑↑+ J↑↑ ∝ 1+P2cos2(θ), (2.28)

onde

P2 =
(S1+−S1−)(S2+−S2−)

(S1++S1−)(S2++S2−)
(2.29)
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É assumido que o spin se conserva no processo de tunelamento. A condutuvidade túnel na

ausência de campos magnéticos externos será dado por:

σ(0) ∝ 1+P2cos2(θ) = 1; (2.30)

por outro lado, quando um campo magnético externo é alplicado, a condutividade torna-se

σ(H) = 1+P2, (2.31)

que é igual equação qq, uma vez que a resistência R é definido como R ∝ 1/σ .

A figura 2.23 mostra resultados experimentais da TMR para amostras granulares, tais re-

sultados são consistentes com os resultados teóricos à altas temperaturas. Por outro lado, a

variação da TMR aumenta repentinamente para baixas temperaturas, como pode ser observado

na figura 2.23. Este aumento na TMR em baixas temperaturas é consequência do bloqueio de

Coulomb.

Para explicar a influência do bloqueio de Coulomb nos valores da TMR em sistemas granu-

lares a baixas temperatruas, vamos considerar um sistema ideal, e bem controlado, como mostra

as figuras 2.24 e 2.25. Este sistema consiste de um grão separado de dois eletrodos ferromagné-

ticos por duas barreiras isolantes, este grão pode ser ferromagnético ou paramagnético. Quando

o grão é suficientemente pequeno, os efeitos do Bloqueio de Coulomb, tornam-se relavantes

[93, 94, 95]. Assumindo que o grão possui carga elétrica Ne. Desta forma podemos escrever a

energia eletrostática como segue

U(N) =
(Ne)2

2C
−NeV =

1
(2C)1/2 (Ne−CV )2−CV 2

2
, (2.32)

onde C é a capacitância efetiva do grão e, V o potencial eletrostático. Se nunhuma corrente

flui, a neutralidade de carga é satisfeita, e a carga será dada por Ne =CV . Quando uma corrente

começa a fluir, o número de elétrons no grão aumenta e a energia passa a ser e2/2C. Quando a

temperatura é suficientemente baixa e a tensão V é menor que e2/2C, nenhum elétron irá tunelar.

Numa situção contrária, ou seja, quando a tensão V for maior que a energia eletrostática e2/2C,

o número de elétrons disponiveis para o tunelamento irá aumetar. Como resultado, a corrente

aumenta gradualmente e a condutância varia de maneira oscilatória com o aumento da tensão.

Tal oscilação da condutância é chamado oscilação de Coulomb.

Quando os eletrodos são ferromagnéticos, a TMR também aparece e seu valor oscila de



46

Figura 2.23: Resultados experimentais da TMR obtidos para amostras granulares [85].

Figura 2.24: Esquema do circuito contendo uma dupla junção túnel com bloqueio de Coulomb.

acordo com a oscilação de Coulomb [96, 97]. É importante salientar que TMR ocorre mesmo

quando o grão está na fase paramagnética. Isto é porque a taxa de tunelamento através das duas

barreiras isolantes depende do alinahamento da magnetização dos eletrodos. Um exemplo dos

resultados teóricos da oscilação da TMR é mostrado na figura 2.26, onde o grão é assumido ser

paramagnético.

Um aspecto interessante, é que mesmo o grão estando no estado bloqueado, isto é Ec >>
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Figura 2.25: (a) Esquema da secção transversal de uma junção túnel, (b) Imagem de microscopia eletrônica de
transmissão (TEM), da secção tranversal da junção túnel, figura adaptada da referência [95].

kBT , existirá uma corrente fluindo. Na realidade, existe uma corrente de fuga que é causado

pelo fato de elétrons tunelarem do grão para o eletrodo 2 quase que simultaneamente, ao tu-

nelamento de elétrons do eletrodo 1 para o grão. Este processo é chamado de co-tunelamento

(“cotunnelling”), uma vez que os dois processos de tunelamento ocorrem quase que simultane-

amente.

A variação da TMR (“cotunnelling”) é proporcional ao produto das variações da TMR re-

ferentes ao tunelamento pela barreria entre o eletrodo 1 e o grão, e a barreira entre o grão e o

eletrodo 2. Neste caso, a TMR é duas vezes maior que a TMR habitual, uma vez que ambas bar-

reiras túnel contribuem para tunelamento, dependente de spin. Desta forma, o aumento da TMR

a baixas temperaturas mostrado na figura 2.23 pode ser explicada em termos do “cotunnelling”

[98].
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Figura 2.26: Resultados teóricos da TMR oscilatória no regime com bloqueio de Coulomb. O grão é assumido
ser paramagnético [97].

2.5 Efeito Hall Extraordinário (EHE) em Nanoestruturas Mag-
néticas

O Efeito Hall foi descoberto em 1879 por Edwin Hall, quando verificou uma mudança na

direção da força sobre uma partícula carregada sujeita a um campo elétrico e a um campo mag-

nético externo. Este efeito é chamado de Efeito Hall “Ordinário” e consiste na deflecção dos

elétrons na direção dos campos elétrico e magnéticos externos devido a força de Lorentz. Em

metais normais, o coeficiente Hall é pequeno devido à alta concentração de portadores de carga.

Por outro lado em materiais ferromagnéticos, devido a influência das interações spin-órbita (es-

palhamento assimétrico e/ou saltos laterais) no espalhamento dos elétrons de condução, há uma
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componente adicional, chamado efeito Hall “extraordinário”(EHE) ou “anômalo” [99, 100]. A

figura 2.27 mostra a geometria adotada para medir efeito Hall extraordinário. A resistividade

ρH consite de duas contribuições, o efeito Hall ordinário e o efeito Hall extraordinário, sendo o

segundo termo não proporcional ao campo magnético externo Hext , mas sim a magnetização da

material ferromagnético. A resistividade Hall ρH é dada por:

ρH = R0H +4πRSM, (2.33)

onde primeiro termo é o efeito Hall ordinário, o segundo termo o efeito Hall extraordinário,

R0 e RS são os coeficientes Hall ordinário e extraordinário respectivamente. Com o aumento

do campo magnético externo Hext , primeiro ρH varia rapidamente e então cresce proporcional

com campo magnético externo Hext . A variação inicial da ρH é causado pelo alinhamento da

magnetização, após este alinhamento da magnetização, a ρH muda proporcionalmente com o

campo magnético externo Hext . Uma vez que o coeficiente Hall extraordinário RS é comumente

muito maior que o coeficiente Hall ordinário R0, a dependência de ρH com o campo magné-

tico externo é semelhante a curva de magnetização, mas com uma inclinação finita acima da

saturação. O coeficiente Hall ordinário R0 pode ser obtido da inclinação da curva acima do

campo de saturação, enquanto que o valor extrapolado de ρH para Hext = 0 fornece o valor de

4πRSM. A figura 2.28, mostra como são extraídos os valores da resistividade Hall ordinário e

da resistividade Hall extraordinária.

Figura 2.27: Geometria usada para medir efeito Hall extraordinário (EHE), α é o ângulo entre o campo mag-
nético aplicado H e a normal à amostra, θ é o ângulo entre a magnetização M e a normal, e φ é o ângulo entre a
corrente e a componente da magnetização no plano.
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Em materiais “bulk” foi estabelecido, tanto em resultados experimentais quanto teóricos,

que há uma correlação direta entre o coeficiente Hall extraordinário e a resisitividade longitudi-

nal na forma RS ∝ ρn, onde n depende do mecanismo de espalhamento predominante involvido:

n=1 para espalhamento assimétrico, e n = 2 para saltos laterais [101, 102]. As duas contribui-

ções são usualmente relacionadas por R= aρ+bρ2, onde a e b são coeficientes correspondentes

ao espalhamento assimétrico e saltos laterais, respectivamente. O espalhamento assimétrico é o

mecanismo de espalhamento dominante em sistemas com baixa resistividade e materiais “bulk”

onde foi observado n = 1 [103]. Os demais resultados encontrados em estruturas ferromagné-

ticas homogêneas com alta resisitividade apresentam n∼=2 e o mecanismo saltos laterais passa

a ser dominante. Em sistemas granulares, pelo menos duas propriedades intrigantes do efeito

Hall extrardinário foram demonstrados por magnetorresistência gigante. Primeiro, um valor

anormal foi encontrado para o expoente n = 3,7 (ρ ∝ ρ3,7) em um sistema granular metálico

[104] e segundo, uma variação não gradual do campo magnético em função da resistividade

Hall extraordinária em sistemas granulares, multicamadas [105, 106]. Diversos estudos recen-

tes de efeito Hall extraordinário em materiais granulares próximo à percolação [107, 108, 109],

onde espalhamento de superfície tornam-se relevante, tem mostrado um aumento de três a qua-

tro ordens de grandeza na magnitude da resistividade Hall extraordinária em relação ao material

“bulk”, tais valores foram muito maior do que a previsto pela teoria de percolação [110].

Figura 2.28: Resistividade Hall em função da campo magnético externo, para uma amostra granular de SiO2/Co
medida à temperatura ambiente, mostrando como são obtidos os valores da resistividade Hall ordináro ρxy0 e
extraordinário ρxys.
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O interesse em filmes finos com potecialidades para aplicação em sensores magnéticos,

usando EHE têm aumentado continuamente [111]. Recentemente, o efeito Hall gigante (GHE)

foi observado em filmes granulares ferromagnéticos-isolantes Fe-SiO2 [108], que estão abaixo

do limiar de percolaçãoção, também foram encontrados aumentos significtivos que estão relaci-

onados aos efeitos provenientes do espalhamento de superfície, tal aumento no valore do EHE

foi também reportado em filmes finos de Fe/Ge [112] e um aumento na sensibilidade à baixos

campos foi obtido em filmes finos com forte anisotropia perpendicular ao plano do filme [113].

Materiais ferromagnéticos amorfos são conhecidos por apresentarem alto grau de desordem e

tornam-se bons candidatos para aumentar o espalhamento spin-orbita [114], um aspecto im-

portante para o aumento do EHE. Algumas propriedades de transporte, em particular EHE, em

multicamdas magnéticas amorfas de multicamdas FINEMET(Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9)/Cu, e

filmes final de FINEMET tem sido estudadas e apresentaram bons valores do EHE além de

apresentarem altos valores de ρxys para campos magnéticos relativamente baixos [115].
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3 Técnicas e Procedimentos
Experimentais

3.1 Sistemas de deposição por “sputtering”

A deposição por “sputtering” apresenta um conjunto de qualidades que a torna uma das

técnicas mais utilizadas para a produção de filmes finos. Entre os quais se destacam a

• boa aderência do filme ao substrato e a excelente reprodutibilidade,

• formação de estruturas compactas, pois em baixas pressões (alguns mTorr) átomos che-

gam ao substrato com energias comparáveis com as que possuíam quando saíram do alvo,

• facilidade de monitoramento de espessura, dependendo somente do tempo, se os outros

parâmetros forem mantidos constantes,

• semelhança ou a mesma identidade entre a estequiometria do filme e a do alvo.

A deposição de nanocamadas por “sputering” consiste na incidência de átomos sobre a su-

perfície do alvo. O efeito que predomina será determinado, na quase totalidade das vezes, pela

energia das partículas incidentes. Quando esta energia é da ordem da ligação química do mate-

rial a ser bombardeado (5eV), teremos reações químicas na superfície entre o alvo e os átomos

incidentes. Por outro lado, quando a energia for da ordem de alguns MeV, haverá a implantação

do átomo na superfície bombardeada, que provocará defeitos na estrutura cristalina, além de

aumentar a energia interna do alvo.

Portanto, “sputtering” propriamente dito é a ejeção, isto é a emissão de átomos, moléculas, e

até mesmo aglomerados do material, causada pela energia das partículas incidentes no material

bombardeado, que será responsável pela formação do gás a ser depositado no chamado processo

de deposição por “sputtering”.
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A taxa de “sputtering”, isto é, o número de partículas emitidas por partículas incidentes, está

relacionada com parâmetros importantes como energia da partícula incidente, da sua massa, do

ângulo de incidência, do material do alvo, da sua orientação cristalina, e de sua temperatura.

O bombardeamento de íons de mesma energia e direção, apesar de importante no estudo do

fenômeno de “sputtering”, é de pouco interesse quando a intenção é a produção de filmes finos,

uma vez que a sua taxa de deposição é baixa.

Para superar esse problema, a descarga elétrica em gases inertes (em geral Ar) a baixas

pressões (entre 10 e 100 mTorr) é utilizada. Esse processo consiste, em aplicar uma diferença

de potencial entre os eletrodos imersos no gás à baixa pressão. Este gás parcialmente ionizado

faz com que o mesmo número de íons e elétrons sejam acelerados respectivamente em direção

ao ânodo e ao cátodo. Como os elétrons são acelerados em direção ao ânodo, estes podem

ionizar outros átomos do gás, enquanto que os íons incidentes provocam o “sputtering” e a

emissão de elétrons secundários. Tal efeito é chamado de “efeito cascata”. A pressão do gás

inerte é um dos parâmetros mais importante na eficiência do processo de “sputtering”. Há dois

limites de pressão que devem ser evitados no processo.

Primeiro, para baixas pressões, temos situações em que o plasma se torna não estável. Para

o segundo limite, isto é, altas pressões, o livre caminho médio dos átomos se torna pequeno

em demasia, consequentemente os átomos sofrerão múltiplos espalhamentos antes de atingir o

substrato, isto implicará numa direção randômica dos átomos não somente na incidência destes

no material bombardeado, mas também na chegada dos átomos ejetados no substrato. Além

disso, destaca-se que durante o processo de “sputtering”, a energia dos átomos incidentes, a

taxa de íons e a pressão do gás inerte, não podem ser controladas independentemente. Para

o segundo limite, isto é, altas pressões, o livre caminho médio dos átomos se torna pequeno

em demasia, consequentemente os átomos sofrerão múltiplos espalhamentos antes de atingir o

substrato, isto implicará numa direção randômica dos átomos não somente na incidência destes

no material bombardeado, mas também na chegada dos átomos ejetados no substrato. Apesar

disto, a produção de filmes de diferentes tipos de metais, suas ligas, e até mesmo materiais die-

létricos, por “sputtering” torna-se de alta qualidade uma vez que exista controle dos parâmetros

de deposição.

O sistema de “sputtering” do Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos (LMMM)

está montado sob uma plataforma Balzers BAK 600. Na figura 3.1 está apresentado esquema-

ticamente o equipamento de Sputtering do LMMM. O vácuo de base ( 10−8 mbar) é obtido por

duas bombas, uma rotativa e outra difusora.
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Primeiramente, para a deposição dos filmes, a câmara é evacuada e é admitido um gás

inerte, nesse caso Ar. O “sputtering” começa, quando é aplicada uma grande diferença de po-

tencial entre o cátodo e o ânodo que ioniza os íons de argônio e os acelera em direção ao cátodo

ou alvo, fornecendo energia suficiente para, colidindo balisticamente, desbastá-lo. (“sputtering”

= desbaste iônico). O material ejetado pelo desbaste é jogado em todas as direções e uma parte

atinge o substrato onde acaba por depositar-se, e formar o filme. A espessura do filme é contro-

lada através do conhecimento da taxa de deposição de cada material e do tempo de exposição

do substrato ao plasma.

No LMMM, a taxa de deposição para cada material é calibrada através da análise do espec-

tro de difração de raios-X a baixos ângulos e do tempo de exposição do filme ao plasma.

Figura 3.1: Representação esquemática do equipamento de “sputtering” do LMMM.

O cátodo forma o que é chamado de canhão, como pode ser observado na figura 3.1. Ele

tem o formato de um cilindro sobre o qual é colocado o material a ser depositado (alvo). O
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cátodo é envolto por uma casca cilíndrica, chamada “shield”, que impede a abertura do plasma

em regiões onde o desbaste não é desejado.

A diferença de potencial aplicada é um parâmetro muito importante para a taxa de sputte-

ring, pois este é quem determina a energia dos íons incidentes no alvo a ser bombardeado. No

entanto, a relação entre a diferença de potencial e a energia dos íons deixa de ser linear quando

a diferença de potencial torna-se grande, conduzindo a taxa de “sputtering” para valores de

saturação.

Para a deposição de materiais metálicos e suas ligas, geralmente é utilizada uma diferença

de potencial fornecida por uma fonte DC. Este equipamento é constituído de dois eletrodos

planos posicionados de tal maneira que a distância entre eles seja a menor possível, pois isso

aumenta a quantidade de material que chegará ao substrato (aumentando a taxa de deposição)

e a temperatura dos elétrons secundários emitidos pelo alvo. No entanto, “sputtering” DC

deixa de ser efetivo se o alvo for composto por um material dielétrico. Os íons que chegam

ao alvo para o desbaste concentram-se na sua superfície criando um potencial de blindagem

que impede a aceleração de outros íons e a emissão de elétrons secundários, necessários para a

auto-sustentação do plasma próxima ao alvo. Este problema é contornado através de uma fonte

RF, criando o processo de “RF sputtering”. Podemos destacar como vantagem do sistema RF,

a menor pressão de Ar necessária para a auto-sustentação do plasma, pois os elétrons oscilam

devido à radiofreqüência aumentando as ionizações. Como desvantagem deste sistema está o

alto custo da fonte, e a necessidade de um casador de impedâncias para melhorar a transmissão

da potência RF.

Uma alternativa para aumentarmos a eficiência do processo é através da inserção de ímãs

no alvo (cátodo). Estes ímãs criam um campo magnético na região do plasma. Em tal caso,

os elétrons que não se deslocam paralelamente às linhas do campo magnético, irão descrever

trajetórias helicoidais em torno destas, deslocando-se ao longo da direção de ~E×~B, aumentando

assim à distância percorrida e, portanto, o rendimento da ionização do gás na câmara para um

mesmo deslocamento linear. Esse sistema é chamado “magnetron sputtering” e está ilustrada

na figura 3.2.

No LMMM, o imã tem forma circular e a peça do pólo central cria um campo magnético

radial. A configuração das linhas de campo magnético dos canhões usados no LMMM está

melhor representada na figura 3.3.

A orientação deste campo magnético é transversal ao campo elétrico e os elétrons se des-

locam ao longo de um caminho fechado tornando-se efetivamente confinados numa região cir-

cular próxima ao alvo, resultando em aumento efetivo da ionização e uma melhora na taxa de
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Figura 3.2: Esquema ilustrando o processo de deposição de filmes finos por “magnetron sputtering” (adaptado
do Angstron Science, Icn).

Figura 3.3: Configuração das linhas de campo magnético dos canhões utilizados no LMMM para o crescimento
dos filmes (AJA Internacional Inc).

“sputtering”.

Neste trabalho, os grãos de Co foram depositados por “magnetron sputtering”, devido às

diversas vantagens (já mencionadas aqui) que esta técnica possui. O processo de formação do

filme sobre o substrato permite relacionar os parâmetros de deposição (pressão de Ar, dife-

rença de potencial entre o alvo e o substrato, corrente e potência das fontes, temperatura do

substrato), que em geral podem ser controlados, com as propriedades do mesmo (o filme). A

dinâmica de crescimento dos filmes sobre o substrato, é crescida de tal maneira que apresente

as propriedades desejadas. Os átomos que incidem sobre o substrato podem condensar-se e
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serem ejetados novamente. O tempo para ocorrer estes eventos dependerá da temperatura do

substrato, da energia de ligação, e da taxa de incidência de material sobre o substrato. O filme

começa a forma-se quando o tempo para dois ou mais átomos se unir for menor que o tempo de

permanência destes no substrato, uma vez que a energia para liberar dois átomos é menor que

para liberar apenas um. A energia para os átomos ligarem-se é menor que para sua reemisão e,

por essa razão, é provável que estes tenham energia suficiente para difundir-se pela superfície

do substrato iniciando a fase de nucleação do filme.

3.2 Caracterização Estrutural por Difração de Raios-X

Os raios-X são criados pela desaceleração de elétrons gerados termionicamente e acelera-

dos por uma grande diferença de potencial ao se chocarem com um alvo sólido. No instante

da colisão, uma pequena parcela da energia é convertida em radiação eletromagnética (RX),

enquanto, a maior parte da energia é dissipada no alvo na forma de calor. Se a energia cinética

dos elétrons for intensa o suficiente para arrancar um elétron da camada mais interna do átomo

este, por sua vez, alcançará um estado excitado. Esta vacância, causada pela ejeção do elétron,

será preenchida por um elétron da camada atômica seguinte. O átomo retornará ao seu estado

normal e neste processo um fóton de raio-X característico será liberado. O raio-X característico

de uma transição da camada L para a camada K do cobre (emissão Kα do Cobre), tem com-

primento de onda de λ = 1,5416 Å. Este é o comprimento de onda usado no LMMM para as

medidas de XRD, que são adquiridas por um difratômetro SHIMADZU modelo XD 7A, for-

mado de maneira simplificada, por um tubo de raios-X, um goniômetro que permite variar os

ângulos, e um detector de raios-X.

Há diversos métodos de difração raios-X, mas para o caso particular de multicamadas po-

licristalinas, a geometria Bragg-Brentano é a mais recomendada. Nessa geometria, fendas co-

limam os raios-X incidentes, que atingem a amostra a um ângulo θ . Após passar pelos “slits”

de detecção o feixe atinge o detector. A amostra então é girada com metade da velocidade an-

gular do detector, de modo que o feixe incidente e o feixe difratado formem o mesmo ângulo

com a superfície da amostra. Essa geometria, também conhecida por configuração θ −2θ , está

representada na figura 3.4.

Para distinguir as diferentes fases presentes em um determinado material é importante lem-

brarmos que um cristal consiste em planos de átomos separados por uma distância d, mas que

podem ser resolvidos em vários planos atômicos com diferentes espaçamentos. Para que pos-

samos distingui-los, introduz-se um sistema de coordenadas cujos vetores unitários a,b,c são
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Figura 3.4: Representação esquemática do difratômetro de raios-X na configuração de Bragg-Brentano.

as arestas de uma célula unitária. Para um cristal cúbico, eles formam um sistema ortogonal

e qualquer plano atômico pode ser distinguido pelos índices de Miller (hkl). O espaçamento

d entre planos (hkl) é denotado dhkl . Para um cristal cúbico, que é o caso mais simples, esse

espaçamento é dado por

dhkl =
a0√

h2 + k2 + l2
, (3.1)

onde a0 é o parâmetro de rede do cristal.

O fenômeno da difração de raios-X por um cristal, ocorre quando se faz incidir raios-X e

estes são espalhados pelos elétrons dos átomos. Suponhamos que ondas incidentes sejam refle-

tidas especularmente (na reflexão especular o ângulo incidente é igual ao ângulo de reflexão),

por planos de átomos que são paralelos no interior do cristal, sendo que cada plano reflete so-

mente uma pequena fração da radiação. Os feixes difratados formam-se quando as reflexões

provenientes de planos paralelos de átomos produzem interferência construtiva, conforme indi-

cado na Figura 3.5. Quando há interferência construtiva entre os feixes espalhados pelos planos

atômicos em um cristal, um pico de difração é observado. Assim, a estrutura de um filme fino

satisfará a lei de Bragg para todo ângulo θ tal que a condição para uma interferência construtiva

a partir de planos com espaçamento dhkl seja dada pela lei de Bragg, ou seja,

λ = 2dhklsenθhkl, (3.2)

onde θhkl é o ângulo entre os planos atômicos e os raios-X incidentes.
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Figura 3.5: Difração de raios-X por um cristal. O feixe um difere do feixe dois por SQ+QT = 2dsenθ .

A lei de Bragg é uma conseqüência da periodicidade da rede. A lei não se aplica ao arranjo

de átomos na base associada com cada ponto da rede. A composição existente na base determina

apenas as intensidades relativas das várias ordens n da difração produzida por um dado conjunto

de planos paralelos. A reflexão de Bragg só pode ocorrer para comprimentos de onda λ ≤ d.

Um aspecto de importância na análise de um padrão de difração, consiste em relacionar as

posições dos átomos com a intensidade difratada. Está intensidade relaciona-se com o número

de elétrons no átomo, mas é importante destacar que nem todos os elétrons espalham raios-X em

fase, pois estão distribuídos em todo o volume do átomo. Quando somadas as contribuições de

todos os elétrons, esta diferença de fase leva a uma interferência parcial e a um decrescimento

na amplitude espalhada por um átomo, de modo que o espalhamento é uma função do ângulo

de Bragg e cai com senθ/λ .

Para um filme fino epitaxial homogêneo, há uma única orientação dos planos atômicos (hkl)

onde essa condição de difração construtiva é satisfeita. Um filme fino constituído de nanocam-

das, no entanto, satisfará a lei de Bragg para qualquer ângulo θ tal que 2dsenθ = nλ , onde

d neste caso é a periodicidade da nanocamada na direção perpendicular ao substrato, e λ é o

comprimento de onda dos raios-X incidentes na nanocamadas, e n = 1,2,3 . . .. Para d da ordem

de alguns nanometros, a condição de Bragg é satisfeita para uma quantidade grande de ângu-

los e deveríamos ter, portanto, dezenas de picos espalhados por todo o espectro. No entanto,

não são todos os picos que são observados no espectro. Isto ocorre, porque as camadas, indi-

vidualmente, só apresentam espalhamento significativo para valores de θ acima do ângulo de

reflexão interna total e nas regiões onde a estrutura cristalina satisfaz a condição de interferência
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construtiva. Estas regiões são respectivamente chamdas de baixos e altos ângulos.

Na região de altos ângulos (≥ 10o), temos uma interferência dos picos de Bragg dos pla-

nos atômicos sobre os picos de Bragg dos materiais das camadas. As posições dos picos em

altos ângulos dependerão do período das bicamadas e da estrutura cristalina dos materiais nas

nanocamadas. Considerando o difratograma de um material amorfo (sem organização estrutu-

ral de longo alcance), como não há planos atômicos paralelos e separados por uma distância

constante, então não deve ocorrer a presença de picos de Bragg. Por outro lado, a figura de

difração de um cristal perfeito, deveria apresentar linhas de difração. Em amostras reais os pi-

cos de difração sempre possuem uma certa largura, se cosiderarmos duas situações extremas.

A primeira se a amostra for um monocristal, a largura dos picos só depende da resolução em

ângulos do difratômetro. A segunda se a amostra possuir um caráter amorfo observa-se, em vez

de um pico de Bragg, “calombo” de largura muito grande. Desta forma, podemos relacionar a

largura de um pico de difração ao comprimento de alcance da ordem cristalina do material. Tal

comprimento é chamado de tamanho de grão cristalino (L) e pode ser estimado, em Ângstrons,

pela fórmula de Debye-Scherrer:

L =
0,9λ

βcosθ
(3.3)

onde β é a largura à meia altura do pico de Bragg e θ sua posição angular. Assim, um material

amorfo possui tamanho de grão cristalino muito pequeno e um cristal perfeito possui tamanho

de grão infinito.

Na região de baixos angulos (≤ 10o), temos uma composição entre os picos de Bragg dos

planos atômicos e o espectro dos raios-X refletidos pelo filme. O espectro referente aos raios-X

refletidos pelo filme, decorre da diminuição da intensidade dos raios espalhados quando estes

penetram na amostra, para ângulos pouco maiores que o ângulo crítico. Como a diminuição dos

raios-X refletidos não é tão sensível à estrutura cristalina dos materiais, o espectro de raios-X a

baixos ângulo das nanocamadas, também não será. Mas por outro lado, a taxa com que ocorre

a diminuição dos raios-X refletidos com o ângulo é fortemente influenciado pela rugosidade da

superfície da amostra e pela interface com o substrato. Estas propriedades irão influenciar de

maneira significativa os espectros a baixos ângulos.

Para determinar a espessura de um filme fino, a análise pode ser realizada diretamente pela

extensão da formulação de Laue do problema da difração em um cristal para a região de baixos

ângulos de incidência. Equivalente à formulação de Bragg, a descrição de Max Von Laue mostra

que a condição de interferência construtiva é satisfeita quando a variação do vetor de onda da

radiação incidente for igual a um vetor da rede recíproca de um cristal, ou seja,
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~k−~k′ =~q (3.4)

Todavia, na região de baixos ângulos, conforme discutido, a interferência construtiva ocorre

entre feixes refletidos nas superfícies e interfaces das camadas de filmes finos, portanto convém

chamarmos~q apenas de vetor de espalhamento. Isolando ~k′ e elevando os membros da equação

3.4 ao quadrado, obtemos

k′2 = (~k−~q)2 = k2−2~k ·~q+q2 (3.5)

Como o espalhamento é elástico (hipótese que também está implícita na formulação de

Bragg), temos que k′2 = k2 e assim

2~k ·~q = q2 (3.6)

que significa que o plano bissetriz a um certo vetor ~q é um plano da família de planos respon-

sáveis pela difração na formulação de Bragg. Mostra-se isto facilmente observando que~k e ~k′

fazem o mesmo ângulo θ com relação ao plano perpendicular a~q. Desta forma, como o ângulo

entre os vetores de onda e de espalhamento é θ +90◦, podemos escrever

~k ·~q = kqsenθ (3.7)

portanto, das equações 3.6 e 3.7

kqsenθ =
q2

2
−→ q = 2ksenθ −→ q =

4πsenθ

λ
(3.8)

onde usamos k = 2π/λ . Como a relação 3.8 é equivalente à Lei de Bragg (2dsenθ = nλ ),

percebemos também que

q =

(
2π

d

)
n (3.9)

ou seja, a partir do coeficiente angular da curva de q vs n é possível obter o espaçamento in-

terplanar. Usando a relação entre o vetor de espalhamento q e o ângulo de incidência θ (3.8),

plota-se a refletância pelo módulo do vetor de espalhamento. Em seguida, atribui-se um índice

n a cada franja de Kiessig presente na figura de difração e toma-se os valores de q para o má-

ximo de cada franja (interferência construtiva), podendo-se plotar q vs n e então determinar a

espessura d do filme.
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3.3 Calibração da Taxa de Deposição

O controle na espessura é essencial para a reprodutibilidade das amostras, e é obtido pelo

tempo de exposição do substrato ao plasma. A calibração das taxas de deposição pode ser obtida

por medidas de difração de raios-X (XRD) a baixos ângulos, devido a interferência entre a parte

refletida na superfície do filme e a parte refletida na interface filme substrato. Um exemplo pode

ser extraído da figura 3.6, que apresenta uma medida de XRD a baixos ângulos de um filme de

Co.

Figura 3.6: Espectros de difração de raios-X (XRD) a baixos ângulos de filmes de Co despositados sobre Si,
para diferentes velocidades de deposição. (a) 12 passos/seg, (b) 24 pulsos/seg.

Os parâmetros de deposição desses filmes estão listados abaixo:

• câmara evacuada por duas bombas, mecânica e difusora respectivamente, até uma pressão

de base de (1x10−7 mbarr);
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• pré-sputtering dos alvos dos materiais em fluxo de Ar: 12 min, 5.2 mTorr , 17.9 sccm;

• plasma ligado e deposita o filme em fluxo de Ar: 5.2 mTorr, 19 sccm, 50 mA, 371 volts

DC.

Figura 3.7: Gráfico do vetor de espalhamento q versus o índice dos picos de Bragg (circunferências) e o ajuste
linear, para um filme de Co com velocidade de deposição de 12 passos/seg.

Figura 3.8: Gráfico da espessura de dois filmes de Co versus o tempo de deposição (circunferências) e o ajuste
linear com coeficiente angular de 1.10 Å/s (linha contínua).

Através da medida de XRD a baixos ângulos, pode ser atribuído um índice n relativo a cada

pico Bragg (identificados pelos números no espectro da figura 3.6) e um ângulo correspondente

na coordenada 2θ .
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A partir da indexação dos picos de Bragg, podemos construir um gráfico do vetor de espa-

lhamento q = 4πsen(θ)/λ , para cada pico, versus seu índice, tal como apresentado na figura

3.7. O coeficiente angular será igual a 2π dividido pela espessura do filme.

Portanto, com a espessura dos filmes e o tempo de deposição, é possível fazer um gráfico

da espessura versus tempo de deposição do substrato ao plasma, tal como mostrado na figura

3.8. A inclinação deste gráfico fornecerá a taxa de deposição do filme. Como exemplo, filmes

de Co com duas espessuras são apresentados na figura 3.8.

3.4 Produção de nano-grãos por “Magnetron Sputtering”

Todas as amostras estudadas neste trabalho foram depositadas no sistema de “magnetron

sputering” do Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos (LMMM). As amostras fo-

ram crescidas a partir de alvos de materiais puros (99,99 % de pureza), maciços ou sinterizados

a frio a partir de pós puros. Os pós e os alvos são comerciais e a sinterização, quando necessária,

foi feita no LMMM, com pressão de 40 ton por aproximadamente 40 min.

O processo de deposição das amostras no LMMM, devido à existência de quatro canhões

na câmara de deposição, permite a deposição seqüencial de filmes de até quatro materiais dife-

rentes sem a quebra de vácuo.

A estrutura de grãos imersos em matriz isolante pode ser obtida por diversas técnicas de

deposição tais como “cluster gun”, “co-deposição”. No caso de “magnetron sputering”, a for-

mação de “clusters” não é tão trivial, devido ao seu caráter atômico. Para que exista a formação

de grãos é necessária que a energia livre de formação do material depositado seja diferente

daquela do material já depositado. Quando esta condição é satisfeita, clusters são formados

quando a espessura nominal depositada é pequena. Para o caso especial do Co, as espessuras

nominais do filme de Co devem variar de 0.2 a 2 nm, pois para valores próximos a 2 nm, os

clusters aproximam-se do limite de percolação [19, 116]. Um exemplo da formação de grãos

de Co, depositado por “sputtering” sequencial, pode ser visto na figura 3.9.

Foram produzidas no Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos (LMMM) amos-

tras com duas estruturas diferentes:

(a) SiO2/Co,

(b) SiO2/Co/CoO.

O processo de deposição das amostras (a) consiste da sucessiva deposição de filmes finos de
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Figura 3.9: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) da secção transversal de uma multicamada
granular de Co/SiO2.

SiO2 e Co. Para a estrutura (a) foram produzidas amostras, inicialmente variando a espessura

nominal de Co entre 0.7 nm e 1.5 nm, mantendo a espessura do filme de SiO2 constante em

2,0 nm, e por seguinte foi mantida constante a espessura nominal de Co em 1,0 nm e variada

a espessura do filme de SiO2 entre 0,5 nm e 3,0 nm. Estas amostras foram produzidas para

encontrar a melhor relação dos grãos de Co na matriz de SiO2. As etapas e os parâmetros de

deposição das amostras (a) estão descritas abaixo:

1. a câmara é evacuada até uma pressão de base de (∼ 1 x 10−7 mbar);

2. pré-sputtering dos alvos dos materiais em fluxo de Ar: 10 min, 5.0 mTorr , 19 sccm;

3. é depositado o filme de SiO2 em fluxo de Ar: RF de 50 Watts.

4. é depositado o filme de Co em fluxo de Ar: 5.0 mTorr, 18 sccm, 50 mA, 356 volts DC;

As rotinas 3 e 4 foram repetidas 10 e/ou 20 vezes, de forma a constituir uma multicamada

com 10 e/ou 20 bicamadas, tal como esquematizado na figura 3.10.



66

Figura 3.10: Esquema representando o processo de fabricação das amostras granulares SiO2/Co.

As amostras, do conjunto (b) foram depositadas usando um processo idêntico ao usado

para a deposição das amostras do conjunto (a). As espessuras nominais dos filmes de SiO2 e

Co foram fixas de 2,0 nm e 1,0 nm respectivamente. A produção das amostras (b), consiste

na sucessiva deposição dos filmes dos diferentes materiais. A espessura do filme de SiO2 foi

fixada em 2 nm, a espessura nominal de Co foi mantida fixa em 1,0 nm, e a espessura do filme

de CoO variada entre 0,5 nm e 3,0 nm.

As etapas e os parâmetros de deposição da tricamada descrita acima são listados a seguir:

1. a câmara é evacuada até uma pressão de base de (∼ 1 x 10−7 mbar);

2. pré-sputtering dos alvos dos materiais em fluxo de Ar: 25 min, 5.0 mTorr , 19 sccm;

3. é depositado o filme de SiO2 em fluxo de Ar: 5.24 mTorr, RF1 de 50 Watts.

4. é depositado o filme de Co em fluxo de Ar: 5.24 mTorr, 18.1 sccm, 47 mA, 346 volts DC;

5. é depositado o filme de CoO em fluxo de Ar: 5.24 mTorr, RF2 de 50 Watts.

As rotinas 4,5 e 6 foram repetidas 10 vezes de forma a edificar multicamadas com 10

tricamadas.

Todas as amostras foram depositadas sobre substrato de Si (1,1,1) com uma camada “buf-

fer” de 10 nm de SiO2 sobre o substrato de Si, esta camada serve para evitar fuga de corrente

para o substrato semicondutor de Si nas medidas de transporte, garantido assim que toda a cor-

rente injetada durante a medida circule somente no filme depositado. Uma outra camada de

SiO2 de 5,0 nm foi depositado sobre o filme para protejer a ultima camada, que são nanogrãos

de Co, à exposição para atmosfera.
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Tabela 3.1: Estrutura das amostras produzidas no Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos (LMMM).
Os valores entre parênteses são as espessuras nominais depositadas.

Amostras Estruturas
S1 SiO2(0.5 nm)/Co(1.0 nm)
S2 SiO2(1 nm)/Co(1.0 nm)
S3 SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)
S4 SiO2(3 nm)/Co(1.0 nm)
S5 SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)/CoO(0.5nm)
S6 SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)/CoO(1 nm)
S7 SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)/CoO(2 nm)
S8 SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)/CoO(3 nm)
S9 SiO2(2 nm)/Co(0.7 nm)/CoO(4 nm)

S10 SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)/CoO(4 nm)
S11 SiO2(2 nm)/Co(1.5 nm)/CoO(4 nm)

3.5 Curvas “Zero Field Cooling”(ZFC) e “Field Cooling” (FC)

As medidas de magnetização em função da temperatura foram realizadas por um magnetô-

metro, que opera com um dispositivo de interferência quântica supercondutora (superconduc-

ting quantum interference device - SQUID), modelo MPMS XL5 da Quantum Design. Este

equipamento exibe uma grande sensibilidade, podendo medir magnetização com valores da or-

dem de 10−7 emu, além de medir magnetização em função da temperatura, com valores de

temperatura podendo variar de 2 K a 400 K.

O princípio de funcionamento do SQUID é baseado no efeito Josephson e na quantização

do fluxo magnético em um circuito supercondutor fechado. Este efeito tem como característica

uma corrente crítica, abaixo da qual a junção é supercondutora. No estado supercondutor, o

circuito apresenta resistência nula, assim a diferença de potencial nos seus terminais será nula

mesmo quando percorrido por uma corrente elétrica.

A junção, no entanto, irá transitar para o estado normal, para valores de corrente superior a

corrente crítica. Dessa maneira, é possível detectar uma diferença de potencial não nula nos ter-

minais. Para um SQUID, a corrente crítica é função do fluxo magnético aplicado, apresentando

uma periodicidade equivalente ao quantum de fluxo h/2e, onde h é a constante de Planck, e e é

a carga do elétron. A medida da variação da corrente crítica permite determinar a variação do

fluxo que atravessa o dispositivo com alta resolução. Portanto, este dispositivo opera como um

conversor de variação de fluxo magnético em variação de corrente crítica de alta sensibilidade.

Uma curva ZFC é obtida resfriando a amostra à campo zero a partir de altas temperaturas,

onde as nanopartículas encontram-se na fase superparamagnética, até uma baixa temperatura.
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Figura 3.11: Medida de caracterização magnética obtida pelas curvas ZFC e FC.

Nesta temperatura é aplicado um pequeno campo magnético e, em seguida, é medida a magneti-

zação da amostra para temperaturas crescentes. Por outro lado, uma curva FC é obtida medindo

a magnetização da amostra para temperaturas descresentes mantendo o mesmo campo magné-

tico aplicado. Para sistemas granulares magnéticos estas curvas ZFC-FC apresentam algumas

caracteristicas peculiares. A curva ZFC apresenta um máximo num valores de temperatura,

comumente associado à temperatura de bloqueio TB do sistema, assim como a temperatura de

irreversibilidade é a temperatura onde as curvas ZFC e FC se separam (ver figura 3.11). Nesta

temperatura o tempo de relaxação das maiores partículas aproxima-se do tempo de medida τ0.

Para altas temperaturas, onde as nanopartículas encontram-se na fase superparamagnética, as

curvas ZFC e FC sobrepõe-se.

3.6 Medidas de Transporte Eletrônico: curvas IxV, Magne-
torresistência DC e AC, Efeito Hall Extraordinário

As medidas de transporte foram realizadas parte no LMMM e parte no Laboratório de

Magnetismo da Universidade de Santiago do Chile (USACH) em colabração com o Prof. Dr.

Juliano Casagrande Denardin. Diversas montagens foram realizadas para as medidas de IxV,

Magnetorresistência DC, Magnetorresistência AC (Magnetoimpedância - TMI) e Efeito Hall.

Para as medidas de TMI o esquema adotado foi de duas pontas, usando o amplificador

lock-in no modo corrente, ou seja, nesta configuração a tensão AC de entrada é aplicado na

amostra pelo amplificador lock-in que por sua vez mede, o módulo e a fase da corrente sobre

um resistor interno de 50 ohms e a amostra que estão ligados em série. Dessa maneira, tem-se a

parte real e a parte imaginária da impedância medida sobre a amostra. Para as medidas de TMR
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Figura 3.12: (a) método adotado para os contatos (4 pontas - colineares) nas medidas de magnetorresistência
e curvas IxV, (b) método adotado para os contatos (Van der Pauw) nas medidas de efeito hall. (c) e (d) mostra a
direção do campo magnético H (identificado pela seta) usado nas medidas de magnetorresistência e efeito Hall,
respectivamente.

e IxV os contatos estão dispostos de maneira colinear como mostrado em (a) na figura 3.12,

com a corrente DC sendo injetada nas extremidades por uma fonte de corrente Keithley 6221 e

a diferença de potencial lida nos dois contatos centrais por multímetro Agilent 34401A.

As medidas de magnetorresistência tunel (TMR) e magnetoimpedância túnel (TMI) (figura

3.13) foram obtidas, submetendo a amostra a um campo magnético externo de aproximada-

mente 17KOe aplicado por um eletroimã que é alimentado por uma fonte de corrente (Imáx =

40A), e com a distância entre os polos do eletroimã sendo aproximadamente de 1,7 cm. As

medidas foram realizadas com a corrente injetada paralelo ao campo magnético externo, sendo

ambos aplicados no plano da amostra, como ilustrado em (c) na figura 3.12.

Para as medidas de resistividade hall, foi utilizado a geometria de Van der Pauw [117],

que consiste em quatro pontas colocados de forma não colinear, isto é, os contatos devem estar

perfeitamente alinhados e perpendiculares. É importante salientar que uma mínima assimetria

dos contatos implica em uma medida da parte longitudinal da resistência da amostra que será

somado a resistência hall da amostra, tal medida será resultado de um sinal “parasita” oriundo da

magnetorresistência, mascarando assim o sinal da resistência hall. O metódo de Van der Pauw

é muito usado para medidas de resistivade hall e de Efeito Hall. Para as medidas de Efeito



70

Hall é importante diferenciar as contribuições da resistividade Hall para campos positivos e

campos negativos para eliminar as contribuições da resistência longitudinal. Para diferenciar

tais contribuições faz-se útil a ciclagem dos contatos [118] para determinar a resistividade Hall

sem precisar inverter o campo magnético, o esquema respresentativo do metódo de Van der

Pauw pode ser visto em (b) na figura 3.12.

Figura 3.13: Esquema do sistema de medida de TMR e EHE. A corrente na amostra é injetada por uma fonte
de corrente operacinal na faixa 100fA - 100mA. A tensão sobre a amostra é armazenada pelo computador que está
interligado via RS-232 a um multimetro com impedância de entrada selecionada para o valor >10GΩ. O campo
magnético é gerado pelo eletroimã alimentado pela fonte de corrente (Imáx = 40A) que é controlado pelo lock-in
interligado via RS-232 ao computador.

As curvas de Efeito Hall foram realizadas submetendo a amostra a um campo magnético

externo de aproximadamente 15KOe aplicado por um eletroimã. Para medir a resistência hall, é

injetada na amostra uma corrente fornecida por uma fonte de corrente Keithley AC/DC modelo

6221 que está acoplado a um nanovoltimetro que mede a diferença de potencial e permite fazer

a ciclagem dos contatos automaticamente por um sistema “matrix cards 6 x 8”. As medidas a

baixas temperaturas foram obtidas por um criostato Displex DMX - 19 em ciclo fechado numa

faixa de 12K a 310K. Em todas as medidas de Efeito Hall a corrente é injetada no plano da

amostra e o campo magnético externo é aplicado perpendicular ao plano da amostra 3.12 (d). A

figura 3.14 mostra a foto do sistema de medidas usado para medidas de MR e EHE.

A figura 3.15 mostra as curvas de efeito Hall extraordinário obtidas a partir da geometria

van der Pauw. Inicialmente é obtida uma curva da resistência hall, aplicando uma corrente nos

terminais 1 e 4 e medindo a tensão Hall entre os terminais 2 e 3 (RHall =V13/I24), em função do
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Figura 3.14: Foto do eletroimã acoplado com o sistema de baixas temperaturas utilizado nas medidas de efeito
Hall e magnetorresistência.

Figura 3.15: (a) medidas das resistências Hall antes de ciclar os contatos, (b) resistividade Hall da amostra, após
ciclar os contatos.

campo magnético externo H. Em seguida os contatos são ciclados e então obtida a outra curva

da resistência Hall, ou seja, a corrente é aplicada nos terminais 2 e 3 e a tensão Hall medida nos

terminais 1 e 4 (RHall =V24/I13). O resultado destas duas curvas é a medida de resistência Hall

da amostra, que é dado por:
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ρHall =
t

2H

(
I24

V13
− I13

V24

)
, (3.10)

onde t é a espessura da amostra, H o campo aplicado, e Ii j a corrente injetada e Vkl a tensão

Hall medida.
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4 Apresentação e Discussão dos
Resultados

As amostras S1, S2, S3 e S4 foram produzidas para servir como baliza para as amostras S5,

S6, S7 e S8. Uma vez que, como será visto mais adiante por imagem de microscopia eletrô-

nica de transmissão (TEM), para tais amostras ocorre a formação de grãos de Co. As demais

amostras foram produzidas com o intuito de avaliar a formação de grãos e verificar o possível

acoplamento de troca (“exchange bias”) entre os grãos de Co ferromagnéticos e a matriz antifer-

romagnética de CoO. Na última seção são apresentados alguns resultados obtidos de efeito Hall

extraordinário e magnetorresistência em filmes finos amorfos e multicamdas ferromagnéticas-

metálicas, mais específico filme fino amrofo de FINEMET e multicamadas FINEMET/Cu. Este

trabalho foi realizado em colaboração com o Dr. Juliano Casagrande Denardin, da Universidade

de Santiago do Chile (USACH) durante o doutorado e foi o viés para o tema central desta tese.

4.1 Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM)

A figura 4.1 mostra imagens de microscopia eletrônica de transmissão dos filmes de Co

imersos em matriz SiO2, CoO e SiO2/CoO produzidas no LMMM. Estas microscopias foram

realizadas pelo Dr. Juliano Denardin no microscópio eletrônico do LNLS. Pode-se observar nas

imagens que o modo de crescimento do filme de Co é bastante diferente quando a matriz de

SiO2 é substituída por uma matriz de CoO. Na amostra com matriz de SiO2, a energia livre de

superfície entre os dois materiais é minimizada, favorecendo a formação de nano-clusters quase

esféricos de Co com diâmetro médio de 3 nm. Com a matriz de CoO, mesmo com pequenas

espessuras nominais de Co, nano-clusters aparecem somente na primeira camada e em parte da

segunda camada. Isso ocorre, provavelmente, devido ao fato que as camadas iniciais de CoO

não formam filmes contínuos quando este é depositado sobre SiO2, permitindo a chegada dos

átomos iniciais de Co sobre a superfície de silício parcialmente oxidada. Quando os átomos

subseqüentes de Co estão sendo depositados sobre o CoO, o metal “molha” a superfície, for-

mando um filme contínuo ou grandes aglomerados de Co com forma de pratos (“platelet like
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”).

Figura 4.1: Imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) da secção transversal de multicamadas
crescida por “sputtering” sequencial de (a) [CoO/Co]x10, (b) [SiO2/Co]x10 e (c) [SiO2/Co/CoO]x10.

Devido a diferença de energia livre de superfície entre o Co metálico e o óxido SiO2 (1857

erg/cm2 e 307-605 erg/cm2, respectivamente [119]), o modo de crescimento Stranski-Krastanov

é favorecido quando o Co é depositado sobre SiO2. Tais resultados mostrados em (a) e (b) da

figura 4.1 sugerem uma forma de produzir, com deposição sucessiva, os clusters de Co cercados
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por CoO. Com a interposição de uma camada de óxido de silício SiO2 antes de cada deposição

de Co, a formação de clusters é induzida. Na deposição de CoO subsequente, o material de-

positado irá preencher o espaço vazio entre os grãos e, se o filme de CoO for suficientemente

espesso, irá cobrir estes grãos. Este tipo de morfologia é observado em (c) na figura 4.1. Como

a espessura nominal de cada camada pode ser escolhida independentemente, pelo menos até

certo ponto é possível controlar o tamanho de grão de Co, o grau de CoO que irá cobrir os

grãos, e a distância entre as camadas magnéticas de Co-CoO. Em todos os casos os grãos de Co

serão assimetricamente rodeado por CoO, com o cobalto metálico depositado sobre SiO2.

4.2 Curvas Termomagnéticas à baixos campos (curvas ZFC-
FC)

Para atentar as diferentes fases magnéticas dos nanogrãos de Co e a interação dos momentos

interfaciais dos mesmos com os momentos da matriz de CoO que os envolve, foram realizadas

medidas termomagnéticas a baixos campos, isto é curvas da resposta magnética da amostra

em função da temperatura, também conhecidos como ciclos ZFC e FC, “zero field cooling” e

“field cooling”, respectivamente. Foram realizadas medidas ZFC-FC em dois diferentes tipos

de amostra. O primeiro consiste de multicamadas de Co granular envolvidos por uma matriz de

SiO2/CoO onde foi variada a espessura nominal de Co mantendo constante a espessura de SiO

e CoO. Para o segundo tipo, tem-se fixa a espessura nominal de Co e SiO2 com a espessura do

material AFM de CoO variada.

As curvas ZFC-FC para as amostras cuja a espessura nominal de Co foi variada estão mos-

trados na figura 4.2. A amostra com a espessura nominal de 0,7 nm é composta de camadas de

grãos de Co quase esféricos. Na amostra com espessura nominal de 1,0 nm os grãos não estão

longe do limite de percolação. Finalmente, para a curva com espessuran de 1,5 nm a percola-

ção já está iniciada sendo a amostra formada por camadas compostas de redes de grãos de Co.

Para as três amostras, a magnetização atinge um máximo quando a temperatura aproxima-se

de 300 K. Neste ponto o ordenamento antiferromagnético começa a ser formado no CoO, que

progressivamente começa a estabilizar e “congela” os momentos magnéticos no Co pelo acopla-

mento de troca na interface FM/AFM. Abaixo de 300 K a magnetizaçao em ambas curvas ZFC

e FC diminui conforme vai diminuindo a temperatura, sendo o valor para cada temperatura um

pouco maior para as curvas FC, isso porque a distribuição aleatória logo acima da temperatura

de Neel é alterada pelo campo magnético aplicado para realizar o ciclo de refrigeração (curva

FC). Além destes aspectos gerais, apresentado nas três amostras, diferentes caracteristicas po-

dem ser identificados entre a amostra com 1,5 nm, grãos percolados, e aqueles com grãos de
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Figura 4.2: curvas zero field cooling (ZFC) e field cooling (FC = 200Oe) para as amostras (a) S9,(b) S10 e (c)
S11.

Co isolados. Em primeiro lugar, nas amostras com espessura nominal de Co de 0,7 nm ou 1,0

nm, as curvas FC e ZFC separam-se próximo a temperatura onde a magnetização assume seu

valor máximo T ≈ 300K, enquanto que para as camadas percoladas eles se separaram em um

valor inferior (290K). Segundo, a diminuição da magnetização é estendida sobre uma ampla

faixa de temperatura (de 300K até valores abaixo de 250K) nas amostras granulares, enquanto

que a magnetização ZFC já está perto de zero a 275 K para a amostra percolada. Finalmente, a

magnetização em ambas as curvas ZFC-FC apresenta pequenas variações quando a temperatura

diminui de 250 K para 10 K no filme percolado, em contraste com uma variação da magneti-

zação, para as amostras granulares, que é evidenciado e um tanto complexo. A partir dessas

acentuadas diferenças, podemos classificar as amostras de duas maneiras distintas. A primeira

amostra, com a espessura nominal de 1,5 nm, a curvas FC e a ZFC são afetados pela percolação

de grãos e aproximam-se do comportamento esperado para camadas continuas policristalina de

Co/CoO. A segunda classe, temos amostras com espessuras de Co nominal de 0,7 nm e 1,0 nm,
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onde as características FC-ZFC são determinadas pela morfologia do Co e grãos CoO e pela

interação magnética de troca nas interfaces.

Figura 4.3: Curvas experimentais zero field cooling (ZFC) e field cooling (FC) usando H = 200 Oe. (a) para
amostra [SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)], e (b) para amostra [SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)/CoO(4 nm)]. As linhas tracejadas
azul e verde são as curvas ZFC e FC respectivamente, obtidas subtraindo mFC e mZFc a partir da função lei de
Curie (linha sólida vermelha). O gráfico anexado em (b) é o valor do momento magnético FC em função do inverso
da temperatura. A linha sólida vermelha é o melhor ajuste, para baixas temperaturas, usando a expressão Lei Curie.

Nas multicamadas granulares observa-se um aumento considerável no momento magné-

tico macroscópico quando a temperatura aproxima-se do limite inferior. Esse tipo de com-

portamento é freqüentemente encontrado em sistemas granulares depositados por deposição de

co-sputtering ou sucessivos. É geralmente atribuída ao aglomerado de átomos de Co (ou “mo-

léculas“) que não são incorporados aos grãos maiores durante o processo de deposição, e que

para valores bem baixos de temperatura acabam “congelando” sem orientação magnética, le-

vando a um sistema do tipo “superspin glass (SSG)”[76, 55]. Esta explicação é compatível com

uma discrepância encontrada entre o volume de Co que é depositado e que é quantificado por

microscopia eletrônica de transmissão (TEM) [19]. Tais aglomerados de Co, além de influenci-

arem no < D > médio de nanogrãos de Co, irão interferir de maneira significativa na magnitude

da anisotropia efetiva dos nanogrãos [120]. Este aumento na magnitude da anisotropia efetiva,

é pelo fato de os atomos Co, que estão distribuídos na periferia dos nanogãos, cotribuirem a
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aumentar a anisotropia de superfície que acaba por obter valores de mesma magnitude da ani-

sotropia efetiva. Também podemos associar este aumento na magnetização a contribuição de

possíveis defeitos nos materiais AFM, com deficiência em oxigênio levando a momentos mag-

néticos locais não compensados. Uma vez que estamos interessados somente na parte granular

da amostra, faz-se útil o desconto da contribuição paramagnética para o limite T→ 0. Podemos

identificar três regiões distintas se plotarmos o momento magnético m(FC) versus T−1 como

mostra o inset na figura 4.3. A região de altas temperaturas (acima de 220K) não foi plotados,

pois é a contribuição dos momentos AFM do CoO que acaba sendo irrelevante na região de

baixas temperaturas, onde há predominantemente grãos muitos pequenos de Co. A linha sólida

é o ajuste encontrado usando a lei de curie mFC =C/T +mFC
0 onde C = 2,08x10−5emu.K, para

baixas temperaturas, com um offset mFC
0 . Podemos observar claramente que abaixo de 220K

temos duas contribuições para a magnetização, uma paramagnética com Tb (temperatura de blo-

queio) ou Tg (temperatura de “gelo” ) muito baixa e outra contribuição dos cluster maiores de

Co com Tb (temperatura de bloqueio) aproximadamente 100K. Isto torna-se claro, subtraindo

o mFC e mZFC da função lei de Curie C/T , identificado pelas linhas tracejadas como pode ser

visto na figura 4.3.

A figura 4.4, mostra curvas ZFC-FC para um conjunto de amostras no qual foi variada a

espessura nominal de matriz de CoO. Essa curvas podem ajudar na interpretação dos resultados

encontrados para os valores de Heb nas medidas de efeito hall extraordinário (EHE). Podemos

observar que para as três amostras tCoO = 3,0 nm, tCoO = 2,0 nm, tCoO = 1,0 nm, a magnetização

ZFC é praticamente constante a baixas temperaturas e então aumenta significamente até atingir

um patamar onde o Heb começa a diminuir, como pode ser observado na figura 4.13, até ir a

zero coicidindo com a bifurcação das curvas ZFC-FC. No entanto, a curva ZFC para amostra

com tCoO = 1,0 nm apresenta um diminuição, mesmo que pequena, na faixa de baixas tempera-

turas. Isto deve-se ao fato que os grãos de CoO, que são menores, estabilizam-se na fase AFM

para valores de temperaturas menores do que as amostras tCoO = 3,0 nm, tCoO = 2,0 nm. As

caracteristicas das curvas ZFC-FC sugerem grãos AFM de CoO na forma alongada (grãos com

formato de “prato”), consequentemente essas caracterísiticas podem ser explicadas em termos

da estrutura de domínios magnéticos. Quando a amostra é resfriada sem campo, passando pela

temperatura de Néel, os domínios AFM são formados. Essa configuração é influenciada pelos

grãos de Co adjacentes não magnetizados por meio do acoplamento de exchange, de modo que

serão efetivamente acoplados quando um campo magnético é aplicado a baixas temperaturas.
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Figura 4.4: curvas zero field cooling (ZFC) e field cooling (FC) usando H = 200Oe para as amostras (a) S6,(b)
S7 e (c) S8.

4.3 Magnetorresitência Túnel

Para avaliar quanto ao caráter granular das nanocamadas de SiO2/Co, foram realizadas me-

didas de magnetorresistência (MR). A figura 4.5, mostra a magnetorresitência tunel da amostra

S3 medida a 300K. É importante notar que a curva de resistência em função do campo magné-

tico externo H é típica de um sistema superparamagnético, pois segue uma relação M2 com a

curva de magnetização, além disso podemos notar que a curva não apresenta histerese, além de

ser necessário um alto valor de campo magnético externo para saturar os nano-grãos FM de Co.

Foram realizadas medidas TMR AC (TMI). Observa-se que quando a frequência f → 0 o

módulo da magnetoimpedância túnel aproxima-se do valor da TMR DC como pode ser visto

na figura 4.5. Em contrapartida quando a frequência f aumenta o valor da TMI diminui con-
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Figura 4.5: Curva de magnetorresistência DC (a) e valores da TMI obtidos em função da frequência (b)

sideravelmente devido ao “shunting” das inumeras barreiras isolantes entre os nano-grãos de

Co. Estes resultados obtidos nas amostras sem matriz AFM de CoO, mostram características de

sistemas granulares superparamgnéticos e já foram abordados e bem estudados na literatura, e

serviram de baliza para as amostras produzidas com a matriz AFM de CoO.

Após realizar as medidas de TMR, que de certa forma comprovam o caráter granular das

amostras, foram realizadas medidas de magnetorresistência nas amostras contendo a matriz

AFM de CoO. A figura 4.6 mostra curvas da ρxx em função do campo magnético externo H.

Podemos observar um deslocamento da curva em relação à H = 0, para a medida realizada em

100K após ser resfriada sob um campo magnético de 5kOe (Field cooling-FC) na mesma di-

reção do campo externo H aplicado pra realizar o “loop”. Tal deslocamento pode evidênciar

“Exchange Bias” entre a matriz AFM de CoO e os nanograõs de Co, em outra palavras, afirma

a presença de uma forte anisotropia uniderecional de exchange entre os nanogrãos FM de Co e

a “casca” AFM de CoO. É possível observar que o campo Heb dimnui até ir a zero em 200K,

o mesmo acontecendo para 300K. Percebe-se que para ambas temperaturas 200K e 300K as

curvas não apresentam deslocamento em relação a H = 0, no entanto, a curva medida em 200K

observa-se uma coercividade que não percebe-se para a medida a 300K. Isso está associado com

o desbloqueio dos grãos de Co que para esta temperatura apresentam-se na fase paramagnética
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Figura 4.6: Resistividade em função do campo magnétcio externo H para amostra S6 medida em diferentes
temperaturas, sob um campo H = 5 kOe.

mas ainda permanecem, mesmo que fracamente, acoplados com a matriz AFM dos grãos de

CoO o que implica no aumento da coercividade. Por outro lado, quando a temperatura e au-

mentada para 300K ambos materiais encontram-se na fase paramagnética, como consequência

há o desaparecimento da coercividade nesta temperatura.

4.4 Curvas I x V

O mecanismo pelo qual ocorre a variação da resistência em função do campo magnético,

foi investigado a partir de curvas I x V, para diferentes valores de temperatura. A figura 4.7,

mostra curvas I x V medidas para temperaturas de 10K e 300K. Podemos observar, para todas

as amostras, que as curvas tornam-se não lineares a partir de um certo valor de tensão, essa

não linearidade inicia-se para valores de tensão cada vez maiores a medida que a temperatura
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decresce, como pode ser observado comparando as curvas em 10K e 300K. A diferença nas

curvas é resultado do aumento da resistência conforme diminui a temperatura, uma vez que a

inclinação da curva I x V é a condutividade σ que é definido como o inverso da resistividade σ =

1/ρ . Essas curvas mostram, ao menos qualitativamente, que o transporte se dá por tunelamento

através das inúmeras barreiras isolantes formada pela matriz de SiO2/CoO.

Figura 4.7: Curvas IxV para as amostras S5, S6 e S7. Símbolos fechados em T = 10K e os símbolos abertos em
T = 300K.



83

4.5 Efeito Hall Extraordinário - EHE

O comportamento magnético das multicamadas granulares S5, S6, S7 e S8 foi investigado

por medidas de resistividade Hall (ρxy), uma vez que a parte extraordinária da resistividade Hall

é proporcional a magnetização da amostra. A figura 4.8, mostra a resistividade Hall medida a

300K para a amostra SiO2(2 nm)/Co(1.0 nm)/CoO(3 nm). Pode-se observar que a resistividade

hall de saturação tem valores acima de 15 kOe, implicando em um efeito Hall extraordinário

(EHE) maior que 5,0µΩcm. É importante notar que a curva de resistividade Hall em função do

campo magnético externo é caracteristico de um sistema superparamagnético, como era de ser

esperado.

Figura 4.8: Curva de Resistividade Hall em função do campo magnético externo para amostra SiO2(2
nm)/Co(1.0 nm)/CoO(3 nm) em T = 300K.

Por outro lado, quando a amostra é resfriada, a partir da temperatura ambiente até 40K,

sem campo magnético (ZFC) e com campo magnético (FC) nota-se claramente o deslocamento

da curva de resistividade hall em relação a H=0, como pode ser visto na figura 4.9. Podemos

observar que o campo coercivo Hc ≈ 5,2 kOe, com a resistividade hall de saturaçao maior

que 12 kOe que leva a um efeito hall extraordinário (EHE) próximo a 6,5µΩcm. O valor

do EHE apresenta uma diminuição quando o campo magnético vai a zero (H = 0), este valor

é a resistividade hall remanente presente na curva (ZFC). Em contrapartida, na curva (FC)

observamos o “excahnge bias” com valor de He≈ 1,9kOe, com a resistividade hall de saturação

(ρxys) próximo a 8µΩcm e que permanece praticamente constante para H = 0. Este aumento
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na ρxy (FC) em relação a ρxy (ZFC) para H = 0, pode estar associado ao fato que quando a

amostra é resfriada com campo de 5 kOe os nanogrãos(FM) de Co ficam “grampeados” pelos

grãos (AFM) de CoO. Este “grampeamento” por sua vez, pode aumentar o espalhamento dos

spins FM na interface FM-AFM, que por consequência aumenta o valor da resistividade Hall.

Figura 4.9: Curva de Resistividade Hall em função do campo magnético externo para a amostra SiO2(2
nm)/Co(1.0 nm)/CoO(3 nm). Curva ZFC (simbolos abertos) e curva FC = 5kOe (simbolos fechados) para T =
40K.

O comportamento do exchange bias nas amostras S5, S6, S7 e S8 foi extráido a partir

de medidas da resistência Hall para diferentes temperaturas. Podemos observar (figura 4.10)

que o campo de exchange bias diminui conforme aumenta a temperatura no qual foi realizada

a medida. Todas as medidas de resistência Hall foram realizadas desde 40K até a temperatura

ambiente. Este valor mínimo de temperatura (T = 40K), foi escolhido pois para valores menores

de temperatura, a campo magnético máximo gerado pelo eletroimã não é suficiente para saturar

a material. Desta forma os valores de exchange bias encontrados são uma estimativa, uma vez

que estes valores podem ser muito maiores caso fosse possível saturar as medidas de EHE. Para

ilustrar este comportamento a figura 4.10 mostra a resistência Hall, da amostra S8, medida para

diferentes temperaturas com um campo de resfriamento de 5kOe.

A figura 4.11 mostra a evolução da resistividade hall remanente (ρxyr) em função da tem-

peratura para as amostras com diferentes espessuras de CoO, normalizadas em T = 40K. Estes

resultados servem para avaliar a estabilidade magnética dos nano-grãos de Co. Podemos obser-

var que para todas as amostras a ρxyr é maior que zero para valores de temperatura acima de
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Figura 4.10: Curva de Resistência Hall em função do campo magnético externo para a amostra SiO2(2
nm)/Co(1.0 nm)/CoO(3 nm) medida em diferentes temperaturas com o campo de resfriamento de 5kOe.

TB ≈ 100K dos nano-grãos de Co quando estes estão imersos numa matriz isolante de SiO2, e

que ρxyr é maior que zero também para T < TN . É possível notar também que a estabilidade

magnética dos nano-grãos de Co é fortemente dependente do tamanho de grão AFM de CoO

que os envolvem. Podemos observar que ρxyr vai a zero para maiores valores de temperatura,

quanto maior a expessura nominal de CoO. Isso sugere que a barreira de energia anisotrópica

dos nanogrãos é maior para uma espessura nominal maior de CoO, onde estes permancem orde-

nados na fase AFM numa faixa maior de temperatura e dessa forma estabilizando, por exchange

bais, os nanogãos de Co.

A figura 4.12, mostra os valores de Heb, estimados a partir das medidas de efeito Hall, em

função da espessura de CoO para diferentes valores de temperatura. Podemos observar que o

Heb diminui com o aumento da temperatura, para todas as amostras analisadas. O Heb para a

amsotra tCoO = 2nm possui maior magnitude, em relação as outras espessuras, na faixa de baixas

temperaturas até atingir um valor maximo em 100K. A partir deste valor, com o aumento da

temperatura, o campo de Heb diminui e cai abruptamente entre 100K e 150K. Além disto, nesta

mesma faixa de temperaturas, o Heb passa a ter menor magnitude do que a amostra com tCoO =

3 nm. Estes resultados, podem ser entendidos se olharmos para as curvas ZFC-FC mostrado em

(b) da figura 4.4. Podemos notar que momento magnético FC para amostra com tCoO = 2nm,

é praticamente constante até começar a subir em aproximadamente T = 150K até atingir um
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Figura 4.11: Resistividade Hall remanente, normalizada para T = 40K, em função da temperatura, para diferentes
espessuras de CoO. As linhas tracejadas são guia para os olhos.

máximo em seu valor que estende-se até a temperatura ambiente. Por outro lado, na mesmo

região de temperatura onde a curva FC atinge seu máximo, a curva ZFC começa a aumentar até

um maximo em aproximadamente 300K. A máxima derivada na curva FC acontence na faixa

de temperatura onde exatamente o Heb torna-se muito pequen. Este comportamento díspar da

curvas ZFC-FC para tCoO = 2nm, em relação as demais, pode ter se entendido para os valores

de Heb obtidos por EHE.

O comportamento magnético das multicamdas granulares foi examinada por curvas de his-

terese obtidas a partir de medidas de EHE. Em particular, foi analisado a evolução dos valores

estimados Heb em função da temperatura. As curvas de EHE foram obtidas a partir de medidas

da resistividade hall ρxy em função do campo magnético externo submetendo a amostra a um

campo de H = 5 kOe durante o resfriamento para diferentes temperaturas. A dependência Heb

e HC em função da temperatura está resumida na figura 4.13 para diferentes espessuras do ma-

terial AFM CoO que pode, com uma primeira aproximação, ser descrito por uma relação linear

do tipo Heb ∝ (1−T/THE), onde THE é a temperatura onde termina o Heb. Esta diminuição

aproximadamente linear do Heb em função da temperatura foi reportado em diversos sistemas

incluindo nanoparticulas [121], “spin glasses” [122, 15] e bicamadas magnéticas [36, 123]. De

maneira similar a campo coercivo pode ser aproximado à uma relação do tipo HC ∝ (1−T/THC)

onde THC é a temperatura onde o HC vai a zero.

Podemos observar que THE , para as três amostras, é menor que THC porque o campo de
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Figura 4.12: Campo de Exchange bias Heb, em função da espessura de CoO, para diferentes valores de tempe-
ratura. As linhas tracejadas são guia para os olhos.

exchange somente existe se uma quantidade apreciável de spins AFM de CoO permanecem

ordenados antiferromagneticamente no processo FC (resfriamento com campo). Um aumento

na coercividade pode ocorrer mesmo que os spins AFM invertam sua orientação devido a um

campo magnético externo em conjunto com os momentos magnéticos do FM. O aumento do

HC diminui com a temperatura junto com a anisotropia magnética. O Heb tem uma dependência

com a temperatura semelhante à anisotropia magnética, mas uma condição adicional da con-

figuração dos spins AFM “congelados” tem que ser satisfeita. Dito de outra forma, para que

o Heb exista, a ordem AFM tem que ser estável contra excitações térmicas e contra a campos

externos que são aplicados durante a medida do ciclo de histerese. Os valores de Heb, mostra-

dos na figura 4.13 tornam-se zero para valores de temperatura menores que a temperatura de

ordenamento AFM do CoO (TN=293K do CoO) como era esperado. Tal resultado no entanto,

é devido a uma distribuição no tamanaho de grão do CoO que conduz à valores menores de

temperatura de ordenamento AFM do CoO.
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Figura 4.13: Campo de Exchange Bias (Heb) (círculos fechados) e Campo Coercivo (HC) (quadrados abertos)
em função da temperatura, para as amostras S5, S6, S7 e S8. As linhas sólidas são os ajustes encontrados usando
as expressões para o Heb ∝ (1−T/THE) e HC ∝ (1−T/THC).

4.6 Efeito Hall Extraordinário (EHE) e Magnetorresistência
Gigante (GMR) em multicamdas FINEMET/Cu

Neste trabalho foram estudados as propriedades magnéticas e de transporte de filmes amor-

fos de FINEMET e multicamadas FINEMET/Cu. Foram realizadas medidas de EHE nos dois

tipos de amostras e discutidas em termos de estruturas e espessuras das amostras. Para as amos-
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tras mais espessas uma forte anisotropia magnética no plano foi observado, e com a diminuição

da espessura, tanto a resistividade Hall quanto a sensibilidade Hall aumentam. Um valor de

20µΩcm foi encontrado para um filme fino de FINEMET de espessura de 100 nm à 12K e

uma sensibilidade de 1,3 Ω/T à temperatura ambiente. Para as multicamdas FINEMET/Cu, um

aumento na condutividade elétrica e um decréscimo na resistividade elétrica foram observados.

Estes altos valores encontrados para a ρxys para valores relativamente pequenos de campo apli-

cado, refletem numa sensibilidade de quase três vezes maior do que encontrado em compostos

metal-isolante produzidos por co-sputtering. Devido a anisotropia dos filmes estar no plano,

o campo de saturação torna-se extremamente grande, como pode ser visto nas figuras 4.14 e

4.15. Por outro lado, quando as amostras são compostas de multicamados intercaladas com o

material metálico Cu (cobre), este campo necessário para levar a saturação torna-se menor. Em

contrapartida a resistividade da amostra e a resistividade hall diminuiem indicando a formação

estruturas granulares.

Figura 4.14: Curvas de resistividade Hall em função do campo magnético, para amostras com diferentes espes-
suras de FINEMET [115].

Além das medidas de EHE, foram realizadas medidas de magnetorresistência nas multi-

camadas FINEMET/Cu. Para explorar as diferentes estruturas cristalográficas presentes nestes

sistemas, e avaliar como estas influenciam nas propriedades de transporte, foram realizados tra-

tamentos térmicos à 450graus/1h, nas multicamadas estudadas. As figuras 4.16 e 4.17 mostram

curvas da resistência em função da campo magnético, medido à temperatura ambiente sem tra-

tamento térmico. As medidas de magnetorresistência realizadas após o tratamento, apresentam

diferença consideráveis nos campos de saturação. Para as medidas realizadas sem tratamento

térmico, as curvas saturam em altos campos aproximadamente 15kOe além de não apresen-

tarem histerese, tal comportamento é tipico de sistemas granulares superparamagnéticos. Por
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Figura 4.15: Curvas de resistividade Hall em função do campo magnético, para todas as amostras [115].

outro lado, após o tratamento térmico, as medidas apresentam histerese e campos de satura-

ção menores, em torno de 2 kOe. Tais resultados indicam o surgimento de uma anisotropia no

plano da amostra. Estes comportamemtos, claramente diferentes nas curvas, sugerem que antes

do tratamento térmico há grãos muito pequenos amorfos de FINEMET. Quando a amostra é

tratada térmicamente, ocorre a critalização da respectiva fase cristalográfica e um aumento dos

grãos de FINEMET, indicando à coalescência e a formação de camadas quase contínuas. Os

resultados foram obtidos através medidas de difração de raios-x, e o tamanho de grão analisados

pela expressão de Debye-Scherrer. Além das medidas de XRD para região de altos ângulos, fo-
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ram realizadas medidas de XRD à angulos rasantes, nas amostras antes e depois do tratamento

térmico, não mostrados aqui. Em ambos difratogramas, pode ser observado os picos de Bragg,

relativos à interferência construtiva na modução química da bicamada FINEMET/Cu. Em con-

trapartida, as franjas de Kiessing desaparecem nas medidas após o tratamento. As franjas de

Kiessing, são equivalentes ao picos de Bragg, mas referentes a interferência contrutiva entre

substrato-filme e filme-atmosfera. Desta forma podemos concluir que, após o tratamento tér-

mico, ocorre uma desorganização do arranjo periódico, devido ao aumento na rugosidade nas

interfaces.

Figura 4.16: Curvas de magnetorresistência em função do campo magnético, para multicamdas FINE-
MET(100nm)/Cu(Xnm), com diferentes espessuras de Cu, antes do tratamento térmico.
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Figura 4.17: Curvas de magnetorresistência em função do campo magnético, para multicamdas FINE-
MET(100nm)/Cu(Xnm), com diferentes espessuras de Cu, após o tratamento térmico.
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5 Conclusões

A partir das medidas de magnetorresistência, tanto pelo modo DC e AC e efeito Hall, as

amostras apresentaram características de sistemas granulares. As curvas I x V obtidas nas amos-

tras com menor espessura nominal de CoO comprovam que a magnetorresistência medida é do

tipo túnel, ou seja, o transporte eletrônico se dá pelo tunelamento dos elétrons pela matriz

isolante de SiO2/CoO. Para a amostra em que não foi observado MR, pode-se ter como justi-

ficativa o fato das curvas I x V, não mostradas aqui, serem lineares até para altos valores de

tensão. Como consequência, o spin pode perder a memória (“spin flip”) na matriz de CoO,

que possivelmente depende da espessura do filme depositado, mostrando que há uma espessura

crítica do material AFM onde ocorre o tunelamento pela barreira isolante de SiO2/CoO. Por

outro lado, a curva de MR apresenta claramente uma resposta devido ao acoplamento de troca

existente entre os nanogãos de Co e matriz CoO. Uma diferença entre os campos de “Exchange

Bias” é notório ao compararmos a curva medida a temperatura ambiente e a 150K, na primeira

a curva de MR centrada em H = 0, por outro lado, a segunda apresenta-se deslocada em relação

ao eixo H = 0.

O campo de HEB, é mais sensível e foi melhor abordado nas medidas de resistividade hall.

O acoplamento entre os grão Co e matriz de CoO é estável até valores relativamente altos

de temperatura onde os clusters de Co estariam na fase paramagnética. Esta estabilidade é

fortemente dependente do tamanho de grão do AFM CoO, pois o ordenamento na configuração

AFM termina em valores de temperatura bem abaixo do valor esperado TNel ≈ 293K para o

CoO, mostrando que a temperatura de Néel, TN do CoO “bulk” é diferente para filmes finos,

pois alguns fatores, como por exemplo, a orientação cristalina do filme pode interferir na fase

de ordenamento AFM do CoO. Outro aspecto que pode justificar o fim do “exchange bias” nos

filmes com menor espessura de CoO e a presença de pequenas partículas que “congelam” de

forma randômica que podem estar ligados a fenômenos de frustração dos grãos e na diminuição

do “exchange” associada com o envolvimento apenas parcial dos grãos. Todos estes aspectos

são oriundos dos efeitos de dimensão reduzida ( “ finite size effects”) sob a anisotropia efetiva

e na temperatura de ordenamento magnético que acabam sendo cruciais nestes sistemas.
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Algumas peculiaridades no uso do Efeito Hall Extraordinário para explorar o fenômeno de

Exchange Bias, são interessantes e foram abordadas neste trabaho. Primeiro, em contraste com

o convencional, aqui o campo magnético externo aplicado durante o resfriamento (FC) foi per-

pendicular ao plano da amostra, isto é, paralelo ao campo magnético usado durante a medida de

resistividade Hall. Para o caso ideal, um conjunto de clusters esféricos isolados, os resultados

seriam os mesmos independentemente da direcção do campo magnético de resfriamento. Mas

na situação presente, devido as interações dipolares entre os clusters de Co, e também devido a

anisotropia magnetocristalina proveniente da orientação preferencial durante o crescimento da

amostra, o eixo fácil da magnetização está no plano. Quando o campo magnético externo é apli-

cado, o campo desmagnetizante aumentará até a magnetização de saturação. Como o campo de

resfriamento de 5kOe é aplicado à temeperatura ambiente, o material não está saturado, desta

forma o alinhamento do CoO não é completo quando a temperatura diminui passando pela tem-

peratura de Néel. Os valores de HEB encontrados a partir dessas medidas não são os máximos

que podem ser alcançados pelas amostras. Mas a razão para o uso de 5KOe de campo magné-

tico usado para resfriar as amostra surge pelo fato das limitações do aparato experimental, se

altos campos de resfriamento fossem usados para realizar as curvas de efeito Hall extraordinário

certamente a curva ficaria incompleta. O campo de exchange HEB, campo coercivo e a rema-

nência certamente teriam magnitudes maiores se um campo de resfriamento mais alto fosse

usado, mas o mesmo não aconteceria para o THE . Como os grãos de Co estão em contato com

SiO2 em um dos lados, e como a quantidade de CoO que cobre os grãos de Co são controlados

independentemente, é possível ajustar o grau de assimetria existente na estrutura FM-AFM.

Medidas de efeito Hall extraordinário foram realizadas nas multicamadas de FINEMET/Cu

e em nanocamdas de FINEMET. Foi observado um aumento no valor do efeito Hall nos filmes

finos de FINEMET. Os altos valores de resistividade Hall encontrados, para campos magnéticos

realitivamente baixos, implicam numa sensibilidade Hall considerável comparando com outros

materiais tipo metal-isolantes. A forte anisotropia no plano do filmes usualmente observado em

filmes finos de FINEMET amorfos, o que torma muito mais difícil a saturação quando medido

fora do plano, reduz quando a espessura dos filmes diminui e quando crescidos na forma de

multicamdas interlcaladas com Cu. Por outro lado, as multicamdas FINEMET/Cu apresentam

resistividade menores e favorece a formação de filmes com estruturas granulares levando a

baixos valores de resistividade Hall.
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5.1 Perspectivas

Alguns fenômenos envolvendo tanto Efeito Hall Extraordinário como Magnetorresistên-

cia com Exchange Bias além das curvas IxV, não puderam ser abordados neste trabalho. A

continuidade deste trabalho se dará através de etapas que são discutidas a seguir.

• Realizar medidas de magnetização com o campo perpendicular ao plano da amostra para

quantificar os valores em (emu/cm3) da anisotropia efetiva e comparar com os obtidos a

partir do Efeito Hall Extraordinário (EHE).

• Investigar a contribuição da anisotropia efetiva para diferentes direções, realizando medi-

das de EHE com o campo de resfriamento (FC) aplicado no plano da amostra.

• Abordar, para maiores espessuras do CoO, as medidas de EHE para avaliar se há uma

espessura crítica para que haja variação do fenômeno de Exchange bias.

• Extender para diferentes tamanhos de grão de Co a abordagem do EHE com Exchange

Bias.

• Apartir de medidas RxT interpretadas com a teoria de Abeles, para as multicamadas de

SiO2/Co/CoO, que possuem diferentes espessuras de CoO, estudar as contribuições da

energia eletrostática, distância entre grãos e a densidade de grãos.

• Com os resultados obtidos a partir das medidas RxT (descrito acima) e medidas de con-

dutância diferencial em função da tensão, estudar os fenômenos de tunelamento quântico.

Em particular, tunelamento elástico para baixas tensõs (teoria de Simmons) e tunelamento

inelástico para estados localizados (teoria de Glazman e Matveev (GM)). Estas duas últi-

mas etapas já em andamento em parceria com os doutorandos Rafael Dellapace e Thiago

Mori.
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