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Resumo

Dissertação de Mestrado
Programa de Pós Graduação em Física
Universidade Federal de Santa Maria

CRESCIMENTO DE FILMES FINOS DE Ni81Fe19 PARA
APLICAÇÕES ENVOLVENDO

MAGNETORRESISTÊNCIA ANISOTRÓPICA

AUTOR: THIAGO JOSÉ DE ALMEIDA MORI
ORIENTADOR: LUCIO STRAZZABOSCO DORNELES
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 13 de maio de 2011

Magnetorresistência anisotrópica (AMR) consiste na variação da resistividade de um metal fer-
romagnético como uma função do ângulo entre a corrente e a magnetização, o que faz com que
sensores que utilizam este efeito sejam promissores para medidas de posição tanto angulares
quanto lineares. Estes dispositivos normalmente possuem a estrutura Ta/Ni81Fe19/Ta com a
espessura da camada de Ni81Fe19 sendo da ordem de 10 nm, para reduzir o campo desmagneti-
zante paralelo à superfície. Para obter alta sensibilidade (S) e baixos níveis de ruído Barkhausen
os filmes devem apresentar alta variação percentual da AMR (∆R/R) e baixa coercividade. En-
tretanto, durante o processo de fabricação as estruturas frequentemente são expostas à temper-
aturas maiores que 200oC, o que pode alterar as características das interfaces e reduzir ∆R/R.
Por outro lado, ∆R/R e S podem ser significativamente incrementados através da inserção de
nanocamadas de óxidos que atuam como barreiras contra difusão nas interfaces. O aumento é
atribuído ao maior nível de reflexões eletrônicas especulares nas interfaces mais lisas. Neste
trabalho, propomos verificar se é possível aumentar ∆R/R e S para estruturas com boa estabil-
idade térmica simplesmente acrescentando uma etapa de oxidação após o crescimento de cada
camada, pela formação de TaOx. Estudamos a influência dos parâmetros de deposição nas pro-
priedades estruturais e magnéticas das amostras e otimizamos o crescimento de filmes finos de
Ni81Fe19 pela técnica de magnetron sputtering. Verificamos também a influência do tratamento
térmico nas propriedades estruturais de nanoestruturas do tipo Ta/Ni81Fe19/Ta submetidas ou
não à oxidação das interfaces. Observamos que a nanocamada de TaOx pode desempenhar o
papel esperado, todavia a qualidade cristalina das camadas de Ni81Fe19 acarretou em valores
quantitativos de ∆R/R menores que os encontrados na literatura.

Palavras-chave: Ni81Fe19; Magnetorresistência Anisotrópica (AMR); Magnetron Sputter-
ing; Parâmetros de Deposição.
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Anisotropic magnetoresistance (AMR) consists in the change of the resistivity of a ferromag-
netic metal as a function of the angle between the current and the magnetization, what makes
AMR-based sensors promising to measure both angular and linear positions. These devices usu-
ally have a structure of Ta/Ni81Fe19/Ta and the thickness of the Ni81Fe19 layer is about 10 nm
so as to reduce the demagnetization field parallel to surface. In order to acquire high magnetic
field sensitivity (S) and low Barkhausen noise the films should have high AMR values (∆R/R)
and low coercivity. However, during fabrication, the structures are often exposed to tempera-
tures above 200oC, what changes the characteristics of the interfaces and reduces ∆R/R. On
the other hand, ∆R/R and S can be remarkably enhanced by insertion of nano-oxide layers that
act like difusion barriers on the interfaces. The enhancement is mainly attributed to the large
electron specular reflection at the flatter interfaces. In this work we have proposed to verify
the possibility of enhance ∆R/R and S in structures with good thermal stability just by adding
an oxidation step after growthing each layer, forming TaOx. We studied the influence of the
deposition parameters in the structural and magnetic properties of the samples and otimized the
growth of thin films of Ni81Fe19 by magnetron sputtering. We also verified the influence of
the annealing in the structural properties of nanostructures of Ta/Ni81Fe19/Ta exposed or not to
oxidation on the interfaces. We observed that the TaOx nano-oxide layer can work as expected,
however the poor cristalinity of the Ni81Fe19 layers leads to AMR values lower than the litera-
ture ones.

Key-words: Ni81Fe19; Anisotropic Magnetoresistance (AMR); Magnetron Sputtering; De-
position Parameters.



Lista de Figuras

1.1 Resistividade (esquerda) e variação relativa da resistividade (direita) em função da espessura

de filmes finos de permalloy. p = 1 significa que o espalhamento eletrônico nas interfaces é

totalmente especular e p = 0 que é totalmente difuso. Figura adaptada de [10]. . . . . . . . . 16

1.2 Variação percentual da magnetorresistência em função da temperatura de tratamento térmico

(a) e do campo magnético aplicado (b). Nota-se que para as amostras com barreira de difusão o

valor de ∆R/R aumenta com a temperatura (até um limite) em vez de diminuir. Figura adaptada

de [5]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3 Propriedades estruturais (microscopia eletrônica de alta resolução (esquerda) e difração de

raios-x (direita)) em função da temperatura de tratamento térmico. A barreira contra difusão

protege a interface da ocorrência de interdifusão durante o tratamento e ainda possibilita o

aumento do tamanho de grão até uma temperatura limite relativamente alta, a partir da qual

observa-se que o pico de difração nos difratogramas das amostras com nanocamadas de óxido

(b) desloca-se para a esquerda. Os difratogramas em (a) são da amostra sem nanocamadas de

óxido. Figuras adaptadas de [5]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1 Dependência da resistividade com a temperatura para um metal. São mostradas as contribuições

da temperatura, de impurezas e de defeitos. Figura adaptada de [16]. . . . . . . . . . . . . 21

2.2 Resistência em função da temperatura para Ni e Pd. As curvas são normalizadas em relação à

temperatura de Curie do níquel. Figura adaptada de [18]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3 Esquema representando a densidade de estados de spins up e down para (esquerda) metais

não-magnéticos ou ferromagnéticos acima da temperatura de Curie e para (direita) metais fer-

romagnéticos abaixo da temperatura de Curie. Figura adaptada de [17]. . . . . . . . . . . . 25

2.4 Esquema representando a origem do efeito de magnetorresistência anisotrópica. Figura adap-

tada de [17]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.5 Resistência em função do campo magnético externo para uma orientação paralela R‖ e outra

perpendicular R⊥ entre o campo magnético e a corrente elétrica. Figura adaptada de [17]. . . . 27



2.6 Resistência em função do ângulo entre ~M e ~J para um valor constante do campo magnético

externo maior do que Hs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.1 Sistema de vácuo para deposição por evaporação a partir de filamentos resistivos. Figura adap-

tada de [21]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2 Câmara para deposição por epitaxia por feixe molecular (MBE). Figura adaptada de [21]. . . . 33

3.3 Esquema simplificado de sistemas de sputtering (a) DC e (b) RF. Figura adaptada de [16]. . . 35

3.4 Esquema genérico representando os processos de interação íon-superfície. Figura adaptada de

[21]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.5 Representação do campo magnético para um catodo magnetron planar e circular. Figura adap-

tada de [20]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.6 Esquema simplificado do processo de desbastamento iônico. Figura adaptada de [20]. . . . . 40

3.7 Taxa de desbastamento para o caso de um alvo de Si e diferentes íons incidentes (figura adaptada

de [25]) (esquerda) e para o cado de íons de Ar+ e diferentes alvos (figura adaptada de [20])

(direita). As linhas sólidas são previsões teóricas a partir da teoria de cascatas lineares. . . . . 41

3.8 Nucleação, crescimento e coalescência de filmes de Ag sobre substrato de NaCl orientado na

direção (111). São apresentados também os padrões de difração. Figura adaptada de [16]. . . . 45

3.9 Modos básicos de crescimento de um filme fino. Figura adaptada de [16]. . . . . . . . . . . 46

4.1 Câmara de deposição de filmes finos por sputtering do LMMM. . . . . . . . . . . . . . . 55

4.2 Esquema do sistema para a realização de tratamentos térmicos do LMMM. . . . . . . . . . 57

4.3 Difratômetro Brüker D8 Advance com goniômetro na geometria de Bragg-Brentano, tubo de

raios-x com alvo de cobre e detector LinksEye de tiras de silício. . . . . . . . . . . . . . . 59

4.4 Exemplo de difratograma de uma amostra policristalina de Al2O3 (esquerda) e de um filme fino

da liga CoFeB com caráter amorfo (direita), ambas medidas no LMMM. . . . . . . . . . . 60

4.5 Exemplo de difratograma de um filme fino na forma de multicamadas (15 bicamadas) medido

na região de baixos ângulos para análise pela técnica de XRR. . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.6 Configurações do campo magnetizante e de gradiente (a) e (b); piezoelétrico, haste e amostra

(c); e visão geral do sistema (d). Figura adaptada de [57] . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.7 Diagrama representando o equipamento disponível no LMMM. . . . . . . . . . . . . . . 66

4.8 Exemplo de curva de histerese medida por um AGFM. Figura adaptada de [58]. . . . . . . . 67



4.9 Parte do aparato utilizado para aquisição das curvas Rxθ e RxH. . . . . . . . . . . . . . . 69

4.10 Circuito para medida de resistência pelo método de 2 pontas. . . . . . . . . . . . . . . . 69

4.11 Circuito para medida de resistência pelo método de 4 pontas. . . . . . . . . . . . . . . . 70

5.1 Medidas de magnetorresitência em função do campo magnético (topo) e do ângulo (centro) e

difratogramas de raios-x (baixo) para as tricamadas Ta/Ni81Fe19/Ta submetidas (direita) ou não

(esquerda) às etapas de oxidação e tratamentos térmicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.2 Difratogramas de raios-x para alguns dos filmes depositados na primeira etapa do estudo. . . . 75

5.3 Posição dos picos em função da potência, para as diferentes pressões de deposição utilizadas.

As linhas horizontais marcam as posições para uma amostra bulk, de acordo com a ficha crista-

lográfica PDF2007 número 01-071-8324. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.4 Intensidade dos picos em função da potência, para as diferentes pressões de deposição utilizadas. 77

5.5 Intensidade relativa entre os dois picos de difração em função da potência, para as diferentes

pressões de deposição utilizadas. A linha horizontal representa a razão para uma amostra bulk,

de acordo com a ficha cristalográfica PDF2007 número 01-071-8324. . . . . . . . . . . . . 77

5.6 Tamanho de grão em função da potência, para as diferentes pressões de deposição utilizadas. . 78

5.7 Difratogramas de raios-x para alguns dos filmes estudados na segunda etapa do estudo. . . . . 79

5.8 Posição dos picos para os diferentes fluxos de argônio utilizados. As linhas horizontais marcam

as posições para uma amostra bulk, de acordo com a ficha cristalográfica PDF2007 número

01-071-8324. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

5.9 Intensidade dos picos para os diferentes fluxos de argônio utilizados. . . . . . . . . . . . . 81

5.10 Intensidade relativa entre os dois picos de difração em função dos diferentes fluxos de argônio

utilizados. A linha horizontal representa a razão para uma amostra bulk, de acordo com a ficha

cristalográfica PDF2007 número 01-071-8324. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

5.11 Tamanho de grão cristalino para os diferentes fluxos de argônio utilizados. . . . . . . . . . 82

5.12 Difratogramas de raios-x para os sete filmes estudados na terceira etapa do estudo. . . . . . . 83

5.13 Curvas de magnetização (em três direções, 0o, 90o e 180o em relação ao eixo de fácil magneti-

zação) para uma das amostras estudadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.14 Variação da anisotropia magnética (esquerda) e do campo coercivo (direita) em função da

pressão de deposição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85



5.15 Variação de ∆A (esquerda) e Hc (direita) em função da potência da fonte RF. . . . . . . . . 86

5.16 Variação de ∆A (esquerda) e Hc (direita) em função do fluxo de argônio. . . . . . . . . . . 86

5.17 Difratogramas de raios-x para os filmes estudados nesta etapa do estudo. . . . . . . . . . . 87

A.1 Taxa de deposição em função da potência aplicada para as amostras produzidas durante a etapa

de otimização do processo de deposição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

A.2 Taxa de deposição em função da pressão de gás para as amostras produzidas durante a etapa de

otimização do processo de deposição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

A.3 Taxa de deposição em função do fluxo de gás na câmara para as amostras produzidas durante a

etapa de otimização do processo de deposição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

B.1 Medida de XRR e simulação para multicamadas da forma [Ni81Fe19/Ta]x15 produzidas para

o trabalho A. Nota-se que as espessuras das camadas de Ni81Fe19 e Ta são 19,61Å e 4,90Å,

respectivamente. A rugosidade interfacial calculada para a interface Ni81Fe19/Ta é de aproxi-

madamente 11,00Å e a densidade da camada de Ta é 12,358 g/cm3. . . . . . . . . . . . . 99

B.2 Medida de XRR e simulação para multicamadas da forma [Ni81Fe19/Ta/O2]x15 produzidas

para o trabalho A. Nota-se que as espessuras das camadas de Ni81Fe19 e Ta são 18,30Å e

12,20Å, respectivamente. A rugosidade interfacial calculada para a interface Ni81Fe19/Ta é de

aproximadamente 3,84Å e a densidade da camada de Ta é 7,900 g/cm3. . . . . . . . . . . . 99



Sumário

1 Introdução 15

1.1 Motivação e Delimitação do Problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2 Objetivo e Proposta de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 Propriedades de Transporte Eletrônico em Filmes Finos Magnéticos 20

2.1 Transporte Eletrônico em Filmes Finos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1.1 Espalhamento em Superfícies e Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.1.2 Espalhamento em Fronteiras de Grão . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Magnetorresistência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2.1 Magnetorresistência Normal e Magnetorresistência Negativa . . . . . . 24

2.2.2 Magnetorresistência Anisotrópica - AMR . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 Deposição de Filmes Finos 30

3.1 Técnicas de Deposição por Vapor Físico - PVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.1.1 Técnicas de Evaporação - Evaporação Térmica e MBE . . . . . . . . . 32

3.1.2 Técnicas de Desbastamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.2 O Processo Físico do Desbastamento Iônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.2.1 Influência da Energia dos Íons Incidentes . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2.2 Influência das Propriedades do Alvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.2.3 Distribuições Angular e Energética dos Átomos Desbastados . . . . . . 43

3.3 O Crescimento de um Filme Fino por Desbaste Iônico . . . . . . . . . . . . . . 44

3.3.1 Temperatura do Substrato e Taxa de Deposição . . . . . . . . . . . . . 46



3.3.2 Distância Alvo-Substrato, Pressão e Potência de Deposição . . . . . . . 48

3.3.3 Modificação dos Filmes Devido à Incidência de Partículas Energéticas . 49

3.3.4 Interdifusão em Filmes Finos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4 Técnicas e Procedimentos Experimentais 54

4.1 Produção das Amostras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.1.1 Sistema de Deposição por Magnetron Sputtering . . . . . . . . . . . . 54

4.1.2 Sistema de Tratamento Térmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.2 Caracterização Estrutural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.2.1 Difração de Raios-X - XRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.2.2 Refletividade de Raios-X - XRR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.3 Propriedades Magnéticas e de Transporte Eletrônico . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.3.1 Magnetômetro de Gradiente de Campo Alternado - AGFM . . . . . . . 64

4.3.2 Medidas de Transporte Eletrônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5 Resultados e Discussões 72

5.1 Magnetorresistência anisotrópica em estruturas do tipo Ta/Ni81Fe19/Ta . . . . . 72

5.2 Otimização dos parâmetros de deposição para filmes finos de Ni81Fe19 . . . . . 74

5.2.1 Propriedades estruturais em função da potência e da pressão de deposição 75

5.2.2 Propriedades estruturais em função do fluxo de argônio . . . . . . . . . 79

5.2.3 Propriedades estruturais em função da inserção de uma camada buffer

de tântalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.2.4 Propriedades magnéticas em função dos parâmetros de deposição . . . 84

5.3 Inserção de nanocamadas de óxido nas interfaces Ta/Ni81Fe19 e Ni81Fe19/Ta . . 85

6 Conclusões 89

6.1 Perspectivas Futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Referências Bibliográficas 92



Apêndice A -- Influência dos Parâmetros de Deposição na Taxa de Deposição 96

Apêndice B -- Medidas de XRR para multicamadas com estruturas [Ni81Fe19/Ta]x15 e

[Ni81Fe19/Ta/O2]x15 98

Anexo A -- The distribution of oxygen at the Ni81Fe19 interface: a XAFS study 100



1 Introdução

Fenômenos de transporte dependente de spin têm se tornado um foco de grande interesse

da comunidade científica. Diferentes efeitos magnetorresistivos vêm sendo estudados em na-

noestruturas magnéticas devido ao seu grande potencial tecnológico, além de suas propriedades

interessantes do ponto de vista de física fundamental [1]. Entre os materiais disponíveis para

uso nestas nanoestruturas, os permalloys (ligas de Ni e Fe com alta permeabilidade magnética)

ocupam uma posição de destaque. Em particular, a liga desordenada de composição Ni81Fe19,

que forma uma estrutura cúbica de face centrada do tipo Ni3Fe, é um dos ferromagnetos macios

mais estudados [2].

O efeito de magnetorresistência presente em filmes finos baseados em Ni81Fe19 é uma

solução atrativa para a fabricação de sensores [3]. O comportamento da resistência em tais

amostras é anisotrópico com respeito à direção da magnetização, sendo que a magnetorresistên-

cia é positiva quando a magnetização é paralela à corrente e negativa quando esta é perpendicu-

lar à direção do vetor magnetização. Assim, o efeito chamado magnetorresistência anisotrópica

(AMR) é interessante para aplicações envolvendo desde cabeçotes de leitura em mídias mag-

néticas até sensores angulares e de posição, sendo largamente utilizado em robótica e nas in-

dústrias automobilísticas e aeroespaciais, por exemplo. Para obter alta sensibilidade à campos

magnéticos e baixo nível de ruído Barkhausen, o campo coercivo na direção do eixo de difícil

magnetização precisa ser pequeno e a variação percentual ∆R/R a maior possível [4].

Geralmente os filmes de Ni81Fe19 utilizados em dispositivos eletrônicos possuem a estru-

tura Ta/Ni81Fe19/Ta e espessuras da ordem de 10 nm ou até menos tendo em vista a diminuição

do campo desmagnetizante [5]. O valor ∆R/R diminui rapidamente com a diminuição da espes-

sura, pois a resistividade aumenta devido ao espalhamento em fronteiras de grão e interfaces.

Por outro lado, durante o processo de fabricação os filmes normalmente são expostos à temper-

aturas maiores que 200oC, o que pode alterar as características das interfaces e então reduzir

a variação percentual da magnetorresistência devido à formação de camadas mortas magneti-

camente (ligas não-magnéticas que se formam por causa da interdifusão) e rugosidade. Deste

modo, torna-se interessante a investigação de uma maneira de produzir filmes ultrafinos de
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Ni81Fe19 com altos valores para ∆R/R e alta sensibilidade à campos magnéticos e ainda com

boa estabilidade térmica. Técnicas de desbastamento iônico (sputtering) são as mais utilizadas

para a produção destes filmes finos.

Particularmente, magnetron sputtering tem se desenvolvido nas últimas décadas como uma

das principais técnicas para a deposição de uma grande variedade de materiais tanto em labo-

ratórios quanto em escala industrial [6]. A deposição por desbaste iônico (sputter) envolve um

mecanismo complexo. No processo básico do desbastamento, um alvo (catodo) é bombardeado

por íons energéticos gerados em uma descarga luminescente (plasma) à sua frente. O bom-

bardeamento iônico causa, entre outros fenômenos, a remoção (o desbaste) de átomos do alvo

que, eventualmente, podem condensar sobre um substrato e formar um filme fino. Portanto, a

energia com que os átomos ejetados do alvo chegam ao substrato desempenha um papel im-

portante nos mecanismos de crescimento do filme [7]. Desta forma, o conhecimento detalhado

da técnica e da influência dos parâmetros de deposição nas propriedades da amostra crescida é

fundamental para o crescimento de um filme fino com as características desejadas.

1.1 Motivação e Delimitação do Problema

Até o ano 2000 as maiores variações percentuais da magnetorresistência em filmes finos de

Ni81Fe19 crescidos em condições otimizadas era da ordem de 2,5%, quando então Lee et. al. [8,

9] e Dieny et. al. [10] mostraram, teoricamente, que é esperado um incremento significante em

∆R/R quando a reflexão eletrônica especular nas interfaces do filme é aumentada em detrimento

de espalhamentos difusos, conforme mostra a figura 1.1.

Figura 1.1: Resistividade (esquerda) e variação relativa da resistividade (direita) em função da espessura de
filmes finos de permalloy. p = 1 significa que o espalhamento eletrônico nas interfaces é totalmente especular e
p = 0 que é totalmente difuso. Figura adaptada de [10].

Yu et. al. [11] e Li et. al. [12] obtiveram maiores valores de ∆R/R com a inserção de

camadas buffer de Bi e NiFeCr, respectivamente. A inserção destas barreiras contra difusão
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proporcionou um aumento do tamanho de grão do Ni81Fe19 e evitou a formação de ligas entre

Ni, Fe e Ta, suprimindo a formação da chamada camada morta magnética (que forma-se em

uma espessura de 1,6 nm nas interfaces entre Ta e Ni81Fe19). Por outro lado, a presença de Bi

e NiFeCr alterou significativamente as propriedades magnéticas das amostras e, consequente-

mente, a sensibilidade dos filmes finos. Neste ponto, surgem os seguintes problemas:

• Como aumentar não só ∆R/R mas também a sensibilidade S para filmes ultrafinos de

Ni81Fe19 com boa estabilidade térmica?

• Como ∆R/R e S podem ser aumentados através de tratamento térmico quando a espessura

do filme é reduzida para poucos nm?

Em 2009, Ding et. al. [5] obteve variações de até 3% no valor percentual da AMR em

temperaturas de até 380oC por meio do encapsulamento das camadas de Ni81Fe19 com nanoca-

madas de óxido (Al2O3) de apenas 1,5 nm de espessura, e a sensibilidade S obtida foi com-

parável à de uma válvula de spin. Para filmes ultrafinos com estrutura da forma Ta/Al2O3/

Ni81Fe19/Al2O3/Ta, as nanocamadas de Al2O3 suprimiram a interdifusão entre Ta e Ni81Fe19 e

a formação de camadas mortas magnéticas, e ainda diminuiram o desvio (shunting) da corrente

pelas camadas de Ta. Além disso, as interfaces mais lisas entre Al2O3/Ni81Fe19 e Ni81Fe19/Al2O3

podem aumentar significativamente as reflexões eletrônicas especulares contribuindo para o au-

mento de ∆R/R. Finalmente, a texturização na direção dos planos (111) do Ni81Fe19 e o au-

mento no tamanho de grão provocados pelo tratamento térmico (até uma temperatura limite a

partir da qual passa a ocorrer interdifusão) também pode contribuir para o aumento do efeito da

AMR. Os resultados obtidos por Ding et. al. em [5] são apresentados nas figuras 1.2 e 1.3. O

mesmo grupo ainda publicou estudos com barreiras de difusão formadas por nanocamadas de

outros óxidos [13, 14].

Em um trabalho (não publicado) do grupo de magnetismo da UFSM [15] (ver apêndice B

e anexo A) analisando a distribuição dos átomos de oxigênio nas interfaces entre Ni81Fe19 e

Ta, foi demonstrado que a exposição da superfície da camada de Ni81Fe19 à uma atmosfera de

oxigênio induz a incorporação de átomos de oxigênio que ligam-se principalmente aos átomos

de Fe. Todavia, quando uma camada muito fina de Ta é depositada sobre esta superfície, o

estado oxidado funciona como uma barreira de difusão e protege a interface da ocorrência de

interdifusão. Ainda, durante o crescimento de aproximadamente duas monocamadas atômicas

de Ta, os átomos de oxigênio são extraídos da superfície do Ni81Fe19 e incorporados na camada

de Ta formando um óxido do tipo TaOx.
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Figura 1.2: Variação percentual da magnetorresistência em função da temperatura de tratamento térmico (a) e
do campo magnético aplicado (b). Nota-se que para as amostras com barreira de difusão o valor de ∆R/R aumenta
com a temperatura (até um limite) em vez de diminuir. Figura adaptada de [5].

Figura 1.3: Propriedades estruturais (microscopia eletrônica de alta resolução (esquerda) e difração de raios-x
(direita)) em função da temperatura de tratamento térmico. A barreira contra difusão protege a interface da ocor-
rência de interdifusão durante o tratamento e ainda possibilita o aumento do tamanho de grão até uma temperatura
limite relativamente alta, a partir da qual observa-se que o pico de difração nos difratogramas das amostras com
nanocamadas de óxido (b) desloca-se para a esquerda. Os difratogramas em (a) são da amostra sem nanocamadas
de óxido. Figuras adaptadas de [5].

1.2 Objetivo e Proposta de Trabalho

Combinando os resultados da literatura com os obtidos pelo Grupo de Magnetismo da

UFSM envolvendo os processos de oxidação em interfaces Ta/Ni81Fe19 e Ni81Fe19/Ta, o ob-

jetivo geral deste trabalho é verificar se é possível aumentar a variação percentual da AMR e

a sensibilidade para filmes ultrafinos na forma Ta/Ni81Fe19/Ta com boa estabilidade térmica

simplesmente acrescentando a etapa de oxidação entre o crescimento de cada camada. A pos-

sível formação de um óxido de tântalo (TaOx) pode funcionar como barreira difusora e também

diminuir a rugosidade interfacial aumentando as reflexões eletrônicas especulares nas inter-

faces.
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A proposta de trabalho envolve as seguintes etapas:

• Conhecer detalhadamente a influência das condições de crescimento nas propriedades

estruturais e magnéticas de filmes finos de Ni81Fe19 obtendo a otimização do processo de

deposição.

• Produzir tricamadas Ta/Ni81Fe19/Ta com e sem exposição à atmosfera de oxigênio entre

a deposição de cada camada.

• Realizar tratamentos térmicos em várias temperaturas.

• Analisar a magnetorresistência e as propriedades estruturais da camada de Ni81Fe19 em

função do tratamento térmico e da exposição ou não às etapas de oxidação.



2 Propriedades de Transporte
Eletrônico em Filmes Finos
Magnéticos

2.1 Transporte Eletrônico em Filmes Finos

O que se conhece sobre condução elétrica em materiais na forma bulk proporciona uma

boa base para o entendimento das propriedades de transporte eletrônico em filmes finos. En-

tretanto, há diferenças importantes que surgem de algumas características próprias de materiais

nanoestruturados [16], como:

• Efeitos de tamanho ou fenômenos que surgem devido às pequenas dimensões envolvidas,

como espalhamento em superfícies e interfaces e tunelamento de elétrons.

• O método de preparação de um filme pois, como visto nas seções anteriores, as condições

utilizadas durante o crescimento determinam propriedades como orientação cristalina

preferencial, tamanho de grão cristalino, concentração de defeitos e impurezas, densi-

dade, morfologia superficial e interfacial e composição química.

• A adesão interfacial, presença de tensões armazenadas, interdifusão e presença de im-

purezas, além de outras propriedades que podem alterar as características do transporte

eletrônico em uma interface.

• O grau de continuidade de um filme, pois os mecanismos de condução são diferentes em

filmes descontínuos e com estruturas de ilhas, em relação aos de filmes contínuos.

• A existência de fenômenos de condução por campos elétricos muito altos pois, devido às

pequenas dimensões, pequenas diferenças de potencial geram altos campos elétricos.

Em praticamente todos os casos filmes finos metálicos são mais resistivos que o seu re-

spectivo material em forma massiva. Consideremos a regra de Matthiessen’s, que diz que os
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vários processos de espalhamento que contribuem para a resistividade total ρT de um metal são

independentes e podem ser somados, ou seja,

ρT = ρt +ρi +ρd (2.1)

onde ρt , ρi e ρd são as resistividades devido à temperatura, impurezas e defeitos, respectiva-

mente. A parte térmica origina-se de colisões eletrônicas com vibrações da rede (fônons) e

aumenta com a temperatura, implicando no coeficiente térmico positivo da resistividade que

caracteriza o comportamento metálico. Por sua vez, átomos de impurezas e defeitos como

vacâncias e fronteiras de grão rompem localmente o potencial periódico da estrutura. Devido

à valência dos átomos e à diferenças de tamanho nestas singularidades [16], os elétrons são

efetivamente espalhados. Todavia, se a concentração de impurezas e defeitos for relativamente

baixa as contribuições de ρi e ρd são independentes da temperatura, conforme mostra a figura

2.1.

Figura 2.1: Dependência da resistividade com a temperatura para um metal. São mostradas as contribuições da
temperatura, de impurezas e de defeitos. Figura adaptada de [16].

Uma formulação alternativa da regra de Matthiessen em termos dos respectivos livres ca-

minhos médios eletrônicos λ entre colisões pode ser escrita como:

1
λT

=
1
λt

+
1
λi

+
1

λd
(2.2)

Esta equação resulta da proporcionalidade direta entre a condutividade σ e λ , de modo que ρ ∝

1/λ . Quantitativamente, os valores de λ são da ordem de centenas a milhares de ângstrons,ou

seja, são comparáveis às espessuras de filmes finos. Assim, em um filme de espessura d sufi-

cientemente fino para que d < λT existe a possibilidade que uma nova fonte de espalhamento -

devido à superfície e às interfaces - aumente sua resistividade.
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2.1.1 Espalhamento em Superfícies e Interfaces

O problema do espalhamento eletrônico nas interfaces de um filme fino, embora há bastante

tempo discutido, ainda não é livre de controvérsias. As principais dúvidas envolvem a natureza

da interface e/ou da superfície e o que acontece quando um elétron tem seu movimento inter-

rompido em uma colisão com a interface. Neste caso os elétrons sofrem um espalhamento de

caráter especular ou difuso.

Em um espalhamento especular (elástico) o elétron reflete com o mesmo ângulo de sua

incidência em relação à superfície, exatamente da mesma forma que um feixe de luz (fótons)

reflete na presença de um espelho. Neste caso o elétron pode continuar seu movimento e, desta

forma, o livre caminho médio do filme fino é igual ao do material bulk. Se isto ocorre, a resis-

tividade do filme será a mesma do material em sua forma massiva e, assim, não há influência

das dimensões do filme na sua resistividade total.

Por sua vez, quando o espalhamento é totalmente não-especular, ou difuso (inelástico), o

movimento eletrônico é interrompido pela colisão na interface. Após esta colisão a trajetória do

elétron é independente da direção de incidência, ou seja, o ângulo de espalhamento é aleatório.

Assim, a resistividade do filme aumenta em relação à do material na sua forma massiva devido

aos elétrons percorrerem um caminho menor até sofrer espalhamento difuso.

2.1.2 Espalhamento em Fronteiras de Grão

Fronteiras de grão, através das quais as orientações cristalinas mudam, são centros de es-

palhamento que essencialmente comportam-se como interfaces do filme. Conforme o tamanho

de grão diminui e torna-se menor que o livre caminho médio λ , espera-se uma contribuição do

espalhamento em fronteiras de grão para a resistividade total ρT do filme análoga à do espalha-

mento nas interfaces.

Em suma, a resistividade de um filme origina-se de três mecanismos de espalhamento:

um devido ao espalhamento massivo (fônons, impurezas e defeitos), um segundo devido às

interfaces e/ou superfície do filme, e um terceiro devido às fronteiras de grão. É importante

notar que é muito difícil separar os efeitos de espalhamento em interfaces dos de espalhamento

em fronteiras de grão.
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2.2 Magnetorresistência

O termo magnetorresistência refere-se à influência das propriedades magnéticas estáticas

no transporte eletrônico, em outras palavras, do arranjo dos spins em uma camada magnética

no movimento dos elétrons.

Na presença de um campo magnético externo, o arranjo dos spins altera a mobilidade dos

elétrons provocando uma variação na resistência. Este efeito, a magnetorresistência, possui uma

magnitude definida como:

MR =
R(H)−R(H = 0)

R(H = 0)
=

∆R
R

(2.3)

onde R(H) é a resistência para um determinado campo H. Este valor normalmente é expresso

como uma variação percentual. Por sua vez, a sensibilidade associada ao efeito é definida por:

S =
∆R
R

/Hs (2.4)

onde Hs é o campo externo mínimo que permite a saturação do efeito magnetorresistivo e a

unidade de S é dada em %/Oe.

Os tipos mais importantes de efeitos magnetorresistivos são [17]:

Magnetorresistência Normal

Ocorre em metais não-magnéticos como consequência da força de Lorentz.

Magnetorresistência Anisotrópica - AMR

É causada devido ao espalhamento anisotrópico dos elétrons de condução em metais mag-

néticos. A variação é de vários %.

Magnetorresistência Gigante - GMR

Ocorre devido ao espalhamento dependente de spin nas interfaces de filmes finos magnéti-

cos estruturados na forma de multicamadas. A magnitudade pode ser de cerca de 5% até várias

centenas de % mesmo à temperatura ambiente.



24

Magnetorresistência Colossal - CMR

Este efeito origina-se do espalhamento dependente de spin no bulk de alguns materiais

específicos. O efeito é da ordem de centenas de % à temperatura ambiente e pode alcançar até

108% em baixas temperaturas. Como Hs normalmente é alto, a sensibilidade é pequena.

Magnetorresistência Túnel - TMR

Ocorre devido à processos de tunelamento dependente de spin entre camadas magnéticas

separadas por um isolante.

2.2.1 Magnetorresistência Normal e Magnetorresistência Negativa

Em suma, a magnetorresistência normal é caracterizada pelo aumento da resistência devido

à aplicação de um campo magnético externo, o que faz com que também seja chamada de

magnetorresistência positiva. O campo magnético externo força os elétrons à deslocarem-

se em trajetórias espirais (força de Lorentz), diminuindo o livre caminho médio efetivo entre

duas colisões e consequentemente aumentando a resistência de um metal não-magnético. Já os

metais de transição ferromagnéticos, abaixo da temperatura de Curie, apresentam uma redução

na resistência em relação à de metais de transição não-magnéticos como paládio (figura 2.2).

Esta diminuição é chamada de magnetorresistência negativa.

Figura 2.2: Resistência em função da temperatura para Ni e Pd. As curvas são normalizadas em relação à
temperatura de Curie do níquel. Figura adaptada de [18].

Em metais de transição a corrente elétrica envolve principalmente elétrons s com massas

efetivas relativamente pequenas. A resistência pode ser explicada, então, através do espalha-
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mento dos elétrons s pelos estados vazios da banda d próximos à energia de Fermi EF . Como

os metais de transição possuem uma densidade de estados (DOS) alta da banda d no nível de

Fermi, a seção de espalhamento (ou seção de choque) é grande e, consequentemente, a re-

sistência é relativamente alta. Por outro lado, os metais nobres exibem uma baixa densidade de

estados em EF , resultando em resistências menores.

Figura 2.3: Esquema representando a densidade de estados de spins up e down para (esquerda) metais não-
magnéticos ou ferromagnéticos acima da temperatura de Curie e para (direita) metais ferromagnéticos abaixo da
temperatura de Curie. Figura adaptada de [17].

Considerando a figura 2.3 observa-se que a densidade de estados para metais não-magnéticos

ou ferromagnéticos acima da temperatura de Curie é idêntica para elétrons com spin up e down,

o que não é confirmado para o caso de um metal ferromagnético abaixo da temperatura de

Curie, onde ocorre uma separação (splitting) das bandas up e down. Como sequência desta

separação os elétrons majoritários s não podem mais ser espalhados pelos estados vazios d,

o que acarreta em uma maior mobilidade e resistência reduzida. Assim, na presença de um

campo magnético, o grau de ordenamento dos spins aumenta e consequentemente a resistência

diminui, observando-se o efeito de magnetorresistência negativa.

A magnetorresistência negativa possui um comportamento isotrópico, ou seja, não depende

da direção da corrente elétrica em relação à da magnetização, nem à do campo magnético

externo nem à dos eixos cristalinos.

2.2.2 Magnetorresistência Anisotrópica - AMR

O efeito de magnetorresistência anisotrópica é induzido pela corrente e existe em metais

ferromagnéticos na presença de campo magnético externo aplicado. A origem física da AMR

está no acoplamento spin-órbita nos orbitais 3d devido ao campo aplicado. Sem o acoplamento

spin-órbita, ou seja, com ~L ·~S = 0, o espalhamento s− d dos elétrons majoritários não pode
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ocorrer. Já para ~L ·~S não-nulo é possível a ocorrência de espalhamento com inversão de spin

(spin-flip), ou seja, elétrons s majoritários podem ser espalhados por estados d minoritários,

contribuindo para um aumento na resistência. Além disso, o momento de um elétron espal-

hado precisa ser conservado o que, juntamente com o fato de os orbitais d serem altamente

anisotrópicos, faz com que a seção de espalhamento seja diferente para uma orientação paralela

ou perpendicular entre a direção da magnetização e a da corrente elétrica (figura 2.4).

Figura 2.4: Esquema representando a origem do efeito de magnetorresistência anisotrópica. Figura adaptada de
[17].

A magnitude do valor da AMR depende do ângulo entre a densidade de corrente J (cujo

ângulo em relação à referência é θI ) e o ângulo θM da magnetização M com respeito à uma

dada direção de referência em um material ferromagnético. Quando o material encontra-se no

seu estado de saturação magnética o ângulo θM é geralmente igual ao ângulo θH entre o campo

aplicado e o eixo de referência, mas pode ser influenciado por outros fatores como anisotropias

magnetocristalina e de forma em filmes finos.

Conforme pode ser inferido da figura 2.4, a resistência de um filme fino ferromagnético

é máxima quando a corrente é paralela à direção da magnetização (R‖) e mínima quando a

corrente é perpendicular à magnetização (R⊥). A figura 2.5 mostra o comportamento da mag-

netorresistência anisotrópica com o campo externo. Com o campo nulo, não há diferença entre

R‖ e R⊥. Com a aplicação do campo, a diferença entre R‖ e R⊥ aumenta até Hs, quando alcança

seu valor máximo.

Do ponto de vista microscópico, os componentes Ei do campo elétrico no interior de um

condutor são relacionados aos J j da densidade de corrente por:

Ei = ∑
j

ρi jJ j (2.5)

onde os coeficientes ρi j formam o tensor resistividade. Supondo que um ferromagneto poli-

cristalino está saturado na direção z, a partir de argumentos de simetria, é possível mostrar [19]
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Figura 2.5: Resistência em função do campo magnético externo para uma orientação paralela R‖ e outra perpen-
dicular R⊥ entre o campo magnético e a corrente elétrica. Figura adaptada de [17].

que o meio isotrópico magnetizado possui um tensor resistividade da forma:

[ρij] =


ρ‖(B) −ρH(B) 0

ρH(B) ρ⊥(B) 0

0 0 ρ‖(B)


correspondendo à seguinte expressão para o campo elétrico:

~E = ρ⊥(B)~J+[ρ‖(B)−ρ⊥(B)][~α · ~J]~α +ρH(B)~α× ~J (2.6)

onde ~J é o vetor densidade de corrente e ~α é o vetor unitário na direção da magnetização. Os

ρi j(B) são funções da indução magnética ~B que, por sua vez, depende do campo externo ~H e do

fator desmagnetizante D da amostra pela seguinte expressão:

~B
µ0

= ~H + ~M(1−D) (2.7)

Por convenção, os coeficientes ρi j são separados em duas partes:

ρi j(B) = ρi j +ρ
0
i j(B) (2.8)

onde ρi j são os coeficientes espontâneos e ρ0
i j(B) são os coeficientes ordinários. Como é confir-

mado na figura 2.5, ρi j não pode ser medido diretamente sem algum tipo de extrapolação devido

à presença da força de Lorentz em virtude dos campos internos. Assumindo esta extrapolação

para B = 0 obtemos os três coeficientes espontâneos:

• ρ‖ = a resistividade para ~J paralelo à ~M em ~B = 0;
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• ρ⊥ = a resistividade para ~J perpendicular à ~M em ~B = 0;

• ρH = a resistividade Hall extraordinária.

O fato de os elementos diagonais ρ‖ e ρ⊥ serem diferentes significa que a resistividade

depende da orientação relativa entre ~M e ~J, ou seja, é a origem intrínsica do efeito de magne-

torresistência anisotrópica. Para uma geometria de medida na qual a densidade de corrente está

ao longo do eixo x, a resisitividade Hall é medida na direção do eixo y e o campo externo e a

magnetização estão no eixo z, mostra-se [19] que:

ρB=0 =
ρ‖+2ρ⊥

3
+(cos2(θM−θI)−

1
3
)(ρ‖−ρ⊥) (2.9)

e assim a anisotropia espontânea relativa da resistividade é definida como:

∆ρ

ρ
=

ρ‖−ρ⊥
1
3ρ‖+

2
3ρ⊥

(2.10)

É importante notar que a resistividade para o campo nulo depende da configuração de

domínios magnéticos no interior do filme, ou seja, depende da “história” da magnetização, não

sendo bem definida mesmo para uma determinada amostra em uma temperatura bem definida.

Da mesma forma, a variação na resistividade para campos menores que o de saturação depende

do processo de magnetização. Ainda, se o campo externo for maior que Hs e a temperatura não

for muito próxima à temperatura de Curie do material, podemos considerar que a variação na

resistência depende apenas do efeito de magnetorresistência positiva ou negativa, como também

pode ser observado figura 2.5.

Do ponto de vista empírico, a dependência angular da resistência devido à AMR pode ser

expressa como:

R(θ) = Rmin +∆RAMR · cos2(θM−θI) (2.11)

com ∆RAMR sendo a variação da resistência. De acordo com esta relação a resistência exibe

uma periodicidade de 180o quando o material ferromagnético é rotacionado sob a aplicação de

um campo magnético constante. Sabendo que:

∆RAMR = R‖−R⊥ (2.12)

∆Rmin = R⊥ (2.13)

podemos reescrever a equação 2.11 como:

R(θ) = R⊥+(R‖−R⊥) · cos2(θM−θI) (2.14)
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A figura 2.6 mostra o comportamento da resistência em função do ângulo entre ~M e ~J para

um valor constante do campo magnético externo aplicado.

Figura 2.6: Resistência em função do ângulo entre ~M e ~J para um valor constante do campo magnético externo
maior do que Hs.



3 Deposição de Filmes Finos

3.1 Técnicas de Deposição por Vapor Físico - PVD

Existem muitas tecnologias de deposição de filmes. Porém, aqui temos o interesse em

métodos de deposição de filmes finos com espessuras da ordem de nanômetros e assim o número

de tecnologias à serem consideradas diminui consideravelmente.

Basicamente, técnicas de deposição de filmes finos são puramente físicas (PVD - Physical

Vapor Deposition), como os métodos de evaporação e desbastamento (sputtering), ou pura-

mente químicos, como os processos químicos em fase gasosa (CVD - Chemical Vapor De-

position) ou líquida. Há ainda um número considerável de processos baseados em descargas

luminescentes e sputtering reativo que podem combinar processos físicos com reações quími-

cas, sendo então classificados como métodos físico-químicos. Um esquema de classificação é

apresentado na tabela 3.1 onde as técnicas de deposição de filmes finos aparecem agrupadas em

processos de evaporação, com descarga luminescente, químicos de fase gasosa, e químicos de

fase líquida.

A maior parte dos materiais interessantes para dispositivos spintrônicos são filmes finos de

metais de transição magnéticos ou perovskitas magnéticas. Para a sua preparação, os métodos

mais comuns e vantajosos são técnicas de deposição por vapor físico. Nestes métodos de de-

posição, que utilizam tecnologia de vácuo, os materiais que deseja-se obter na forma de filmes

finos são transferidos de uma fase precursora sólida, líquida ou gasosa para uma fase de vapor

através de diferentes métodos de vaporização e condensados, após o transporte na forma de um

feixe no vácuo ou então por difusão na atmosfera de base, sobre um substrato desejado e cuja

temperatura precisa ser mantida abaixo do ponto de fusão do material depositado.

As propriedades dos materiais evaporados podem ser fortemente influenciadas devido à en-

ergia e distribuição das partículas através do processo de vaporização, durante o transporte e

também sobre a superfície do filme em crescimento. Assim, as propriedades dos filmes deposi-

tados são determinadas essencialmente pelas condições de crescimento. Há muitos fatores que
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podem influenciar os processos de crescimento e modificar a estrutura dos filmes que, em geral,

é definida em três estágios principais do processo de crescimento: nucleação, coalescência, e

algum mecanismo de crescimento que normalmente é epitaxial, policristalino ou colunar. As-

sim, é evidente a importância da escolha da técnica ideal para determinado objetivo e, por sua

vez, dos parâmetros de deposição ideais; em outras palavras, é fundamental o conhecimento

detalhado da técnica e dos parâmetros envolvidos.

Tabela 3.1: Classificação das técnicas de deposição de filmes finos [20]

MÉTODOS DE EVAPORAÇÃO
Evaporação em Vácuo

Evaporação em Vácuo Convencional Epitaxia por Feixe Molecular (MBE)
Evaporação por Feixe de Elétrons Evaporação Reativa

PROCESSOS COM DESCARGA LUMINESCENTE
Desbastamento Processos com Plasma
Diodo Sputtering CVD Assistido por Plasma

Sputtering Reativo Oxidação com Plasma
Bias Sputtering (ou Galvanização Iônica) Anodização com Plasma

Magnetron Sputtering Polimerização com Plasma
Deposição por Feixe de Íons Nitridação com Plasma

Bias Sputtering Reativo Redução com Plasma
Deposição por Feixe de Cluster (CBD) Microondas ECR com Plasma CVD

PROCESSOS QUÍMICOS EM FASE GASOSA
Deposição por Vapor Químico Processos de Formação Térmica

Epitaxia por CVD Oxidação Térmica
CVD em Pressão Atmosférica (APCVD) Nitridação Térmica

CVD em Baixas Pressões (LPCVD) Polimerização Térmica
CVD Metalorgânica (MOCVD)
CVD Foto-assistida (PHCVD)

CVD Induzida por Laser (PCVD)
CVD Assistida por Elétrons Implantação Iônica

TÉCNICAS QUÍMICAS EM FASE LÍQUIDA
Processos Elétricos Técnicas Mecânicas
Eletrogalvanização Pirólise

Galvanização Técnicas de Pulverização
Anodização Eletrolítica Técnicas em Movimento Rotativo (Spin-on)

Galvanização com Redução Química
Galvanização com Deslocamento Químico

Deposição Eletroforética Epitaxia em Fase Líquida

Nas próximas subseções serão apresentadas algumas técnicas mais conhecidas de PVD que

utilizam processos de evaporação (evaporação térmica e epitaxia por feixe Molecular - MBE)

para, em seguida, dar atenção especial às técnicas de deposição por sputter, que é o foco deste

trabalho.
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3.1.1 Técnicas de Evaporação - Evaporação Térmica e MBE

Embora seja uma das técnicas mais antigas utilizadas para deposição de filmes finos, evap-

oração térmica ainda é utilizada largamente tanto em laboratórios quanto na indústria para

desposição de metais e ligas metálicas [20]. Em suma, as seguintes etapas estão presentes

durante o crescimento de um filme fino por evaporação:

• um vapor é gerado através de vaporização ou sublimação de um material precursor;

• o vapor é transportado do material precursor até o substrato;

• o vapor é condensado na forma de um filme fino na superfície do substrato.

Os materiais disponíveis como evaporadores cobrem uma extraordinária variedade de reativi-

dades química e pressões de vapor, o que gera uma grande diversidade de tipos de materiais

precursores que incluem filamentos resistivos, feixes de elétrons, cadinhos aquecidos por con-

dução, radiação ou indução por RF, arcos, fios explosivos, lasers, etc. As principais compli-

cações da técnica incluem interações entre material precursor e recipiente, exigência de alto

vácuo, movimento preciso do substrato (para garantir uniformidade) e a necessidade de mon-

itoramento e controle do processo. A figura 3.1 apresenta um esquema simplificado de uma

câmara para deposição por evaporação térmica.

Figura 3.1: Sistema de vácuo para deposição por evaporação a partir de filamentos resistivos. Figura adaptada
de [21].

Por sua vez, epitaxia por feixe molecular (MBE) (figura 3.2) é uma técnica sofisticada

e precisamente controlada que, devido às baixas taxas de deposição (normalmente da ordem

de alguns Å/min) permite o crescimento epitaxial de filmes monocristalinos. Devido às baixas

taxas de deposição, são necessárias pressões de ultra alto vácuo (10−11 torr) afim de impedir



33

a contaminação dos filmes e manter os mesmos níveis de impurezas que outras técnicas. Os

filmes são crescidos em substratos monocristalinos evaporando-se lentamente os constituintes

do filme em células de efusão Knudsen (cadinhos profundos em fornos refrigerados) sobre sub-

stratos mantidos à uma temperatura adequada para a reação química, epitaxia, e reevaporação

dos reajentes em excesso. O termo “feixe” é utilizado porque os átomos evaporados não inter-

agem entre si ou com moléculas da atmosfera da câmara antes de alcançar o substrato, devido

ao grande livre caminho médio das partículas garantido pelas baixas pressões. Os feixes pro-

duzidos pelos fornos possuem diâmetro relativamente pequeno. Shutters precisos e rápidos são

posicionados entre os fornos e o substrato, de maneira que através do controle dos mesmos e

com a assistência das técnicas de caracterização in situ normalmente presentes (especialmente

RHEED - Difração de Elétrons Altamente Energéticos) é possível crescer estruturas com con-

trole fino de uniformidade, casamento de parâmetros de rede, composição, concentrações de

dopantes, espessuras e interfaces, à níveis de camadas atômicas. Uma das principais vantagens

do MBE são as baixas temperaturas necessárias para obter-se epitaxia, entretanto, a operação

extremamente complexa e o custo altíssimo dos equipamentos e da manutenção são, atualmente,

as maiores limitações desta promissora tecnologia de deposição de fimes finos para aplicações.

Figura 3.2: Câmara para deposição por epitaxia por feixe molecular (MBE). Figura adaptada de [21].

3.1.2 Técnicas de Desbastamento

O processo de desbastamento (sputtering) e a deposição por desbaste (sputter) são técni-

cas amplamente utilizadas para o desbastamento de superfícies e para a deposição de filmes.
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O desbastamento iônico, também conhecido como cauterização por desbaste (ou sputter etch-

ing), é bastante usado para padronização de bolachas de semicondutores, limpeza de superfí-

cies, microusinagem, e para um número de aplicações que requerem cuidados como erosão mi-

croscópica de superfícies. Deposição por desbaste iônico é utilizada para deposição de filmes

em bolachas semicondutoras, em mídias magnéticas, como revestimento de superfícies para

resistência à algum tipo específico de desgaste (como superfícies de lâminas de barbear, por

exemplo), como revestimento de lentes anti-reflexo em óculos, partes internas de bolsas plás-

ticas e superfícies de peças de automóveis, além de um número enorme de outras aplicações

industriais.

Diferentemente dos métodos de evaporação, os métodos de desbastamento são caracteriza-

dos por um mecanismo não térmico para a transferência de material do precursor até o substrato

na fase de vapor e são normalmente utilizados através de plasmas gerados por partículas car-

regadas que podem ser aceleradas até uma superfície através de campo elétrico. O processo de

desbastamento iônico é simplesmente o processo de erosão de tal superfície devido à colisões

balísticas com as partículas altamente energéticas do plasma. Por sua vez, deposição por des-

baste iônico é nada mais do que a acumulação destes átomos arrancados do material precursor

(chamado de alvo) sobre uma superfície próxima (um substrato).

Deposição por desbaste é um nome genérico para uma variedade de técnicas [20], todavia,

uma perspectiva simples do processo pode ser visualizada a partir da figura 3.3, que apresenta

dois sistemas de sputtering (um DC e outro RF) simplificados. O alvo é um disco do material

à ser depositado ou então, no caso de sputtering reativo, do material a partir do qual o filme é

sinterizado. Como é conectado ao terminal negativo de uma fonte DC ou RF, o alvo também

pode ser chamado de catodo. O substrato, que fica em frente ao catodo, pode ser aterrado,

eletricamente flutuante, submetido à um potencial positivo ou negativo, aquecido, resfriado, ou

alguma combinação destes. Após a evacuação da câmara, um gás inerte, normalmente argônio,

é introduzido e funciona como meio através do qual a descarga é iniciada (ou “aberta”) e sus-

tentada. As pressões do gás durante a deposição normalmente estão na faixa de 1 até 100 mtorr.

Com o gás na câmara e a fonte DC ou RF ligada, observa-se visivelmente uma descarga lu-

minescente que é mantida entre os eletrodos, sendo que uma corrente iônica flui no sentido

do catodo e um filme do material desbastado é condensado sobre o substrato (anodo). Micro-

scopicamente, íons positivos na descarga colidem com o alvo e ejetam, por transferência de

momento, átomos nêutros. Estes átomos atravessam a região da descarga e, eventualmente,

depositam-se sobre o filme em crescimento. Além disso, o impacto das partículas energéticas

com o alvo resultam em alguns processos secundários (como mostra a figura 3.4) e na ejeção

de outras partículas (elétrons secundários, átomos do gás refletidos e íons negativos) e também
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radiação (tanto raios-x quanto fótons). Desta forma, íons carregados negativamente podem ser

acelerados na direção do substrato, bombardeando o filme em crescimento; este processo pode

ocasionar o desbastamento do material já depositado resputtering e, se não for controlado, pode

prejudicar o crescimento do filme.

Figura 3.3: Esquema simplificado de sistemas de sputtering (a) DC e (b) RF. Figura adaptada de [16].

Figura 3.4: Esquema genérico representando os processos de interação íon-superfície. Figura adaptada de [21].

Diodo Sputtering

O dispositivo de plasma mais simples, um diodo, é simplesmente um anodo e um catodo

no interior de um sistema de vácuo. Nas condições corretas, com voltagens e pressões de gás

adequadas, ocorrerá uma descarga. Utiliza-se um disco do material à ser depositado como
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catodo e o substrato como anodo, sendo que pode-se usar como alimentação tanto uma fonte

DC quanto uma RF (figura 3.3). Permite depositar filmes de metais puros ou ligas quando

utilizada com gases nobres (normalmente argônio) e alvos metálicos. A descarga luminescente

em um diodo DC é gerada e sustentada da seguinte forma:

• Após a aplicação de um potencial negativo ao catodo, uma corrente muito pequena flui

em um primeiro momento devido aos poucos portadores de carga presentes inicialmente

no sistema.

• Conforme a voltagem provida pela fonte é aumentada, é fornecida mais energia para os

portadores de carga criarem mais portadores, aumentando sua quantidade. Isto ocorre

através de colisões com o catodo, que geram elétrons secundários, e também com os

átomos neutros do gás, ionizando-os.

• Com a multiplicação das cargas a corrente aumenta rapidamente, entretanto, a voltagem

permanece constante, limitada pela impedância de saída da fonte. Esta etapa é conhecida

como descarga Townsend. Um grande número de elétrons e íons são criados através de

avalanches.

• Eventualmente, quando uma quantidade satisfatória dos elétrons gerados produzem íons

suficientes para regenerar o mesmo número de elétrons iniciais, a descarga torna-se auto-

sustentável.

• Neste momento, o gás começa a brilhar e a voltagem diminui acompanhada de um au-

mento acentuado na corrente. Neste estado ocorre uma “luminescência constante”.

• Inicialmente, o bombardeamente iônico do catodo não é uniforme, mas sim concentrado

próximo às bordas do alvo ou em alguma região irregular. Conforme mais potência é

aplicada, o bombardeamento ocorre em áreas cada vez maiores até que em um certo

momento é alcançado um estado de densidade de corrente uniforme.

• Neste momento, aumentar ainda mais a potência resultará em níveis maiores de voltagem

e corrente. Este regime é chamado “descarga anormal” e é nele em que os processos de

desbastamento são operados.

A descarga luminescente descrita acima é essencialmente um plasma, ou seja, um gás par-

cialmente ionizado composto de íons, elétrons e partículas nêutras e que é eletricamente nêutro

quando tomada a média das cargas de todas as partículas que o compõem.
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Plasmas oriundos de diodos DC foram historicamente usados para gravar em superfícies

e para deposição por desbaste [20]. Todavia, atualmente eles têm pouca aplicabilidade devido

principalmente às baixas taxas de deposição e à dificuldade de utilizá-los com alvos isolantes ou

com gases como oxigênio que pode oxidar as superfícies do alvo metálico e torná-lo isolante.

Um diodo RF difere de um DC pela fonte de alimentação, que é operada em alta frequência,

tipicamente 13,56 MHz. Os diodos RF funcionam um pouco diferente dos DC: em uma pe-

quena parte do ciclo RF, o catodo e o anodo são eletricamente invertidos. Esta inversão elimina

o acúmulo de carga sobre a superfície de um alvo isolante proporcionando um número igual de

íons, depois elétrons, íons novamente, e assim sucessivamente, permitindo que alvos isolantes

sejam desbastados ou então que alvos metálicos sejam utilizados em ambientes reativos. Uma

segunda vantagem do diodo RF é que a oscilação dos campos no plasma resulta em uma movi-

mentação adicional dos elétrons no plasma, o que aumenta a probabilidade de um determinado

elétron secundário colidir com átomos do gás, gerando mais íons e aumentando a densidade do

plasma. Este aumento de densidade resulta em maiores correntes iônicas na direção do catodo

e um processo de desbastamento mais rápido.

Para operar eficientemente, o diodo RF necessita de um circuito de casamento de impedân-

cias. Este circuito é responsável por otimizar a transferência de potência a partir da fonte, que

geralmente é projetada para uma carga de 50 ohms. O circuito casador de impedâncias mais

comum é o representado na figura 3.3, consistindo de dois capacitores e um indutor. Uma das

partes importantes deste circuito é a colocação do capacitor entre o indutor e o catodo pois, dev-

ido à grande mobilidade dos elétrons no plasma, o catodo tenderá a manter-se em um potencial

negativo. O capacitor possibilita a formação de um potencial DC líquido (bias) no catodo. O

bias DC pode ter um máximo de cerca de metade da tensão pico-a-pico RF aplicada pela fonte.

No plasma, diferentemente dos elétrons, os íons têm um momento de inércia muito grande para

responder à oscilações na frequência de 13,56 MHz, então eles tendem à responder ao bias DC.

Sputtering Reativo

É possível sinterizar compostos através de processos de desbastamento em atmosfera reativa.

A técnica é chamada sputtering reativo e é muito utilizada para deposição de filmes finos de óx-

idos ou nitretos a partir de alvos metálicos, por exemplo. A grande vantagem de utilizar alvos

metálicos em atmosfera reativa em vez de alvos dos próprios compostos é a taxa de deposição,

que é muito maior do que no caso de alvos que são isolantes.
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Bias Sputtering - ou Galvanização Iônica

Bias sputtering [16] é uma variação da técnica de diodo sputtering na qual os substratos

são bombardeados por íons durante e antes da deposição com a finalidade de serem limpos.

Para que ocorra tal fenômeno, o substrato é submetido à um potencial DC ou RF negativo

(cerca de 10% do valor aplicado ao catodo). O bombardeamento iônico durante a deposição do

filme pode produzir alguns efeitos como resputtering dos átomos fracamente ligados ao filme,

implantação iônica, dessorção de gases e modificações de algumas propriedades do filme. O

material precursor não precisa ser necessariamente um alvo metálico, mas pode ser alguma fonte

de evaporação, um gás reativo com constituintes condensáveis ou outros gases que reagem com

os constituintes condensáveis para formar compostos.

Sputtering por Feixe de Íons

Feixes de íons são produzidos no interior de uma descarga luminescente e extraídos dela

por meio de um sistema de bombeamento diferencial, sendo cada vez mais importantes em

sistemas de deposição de filmes finos para materiais especiais que precisam ser depositados em

áreas relativamente pequenas do substrato. As grandes vantagens da deposição por sputtering

por feixe de íons [22] incluem o fato de que o alvo e o substrato podem estar tanto no interior

de um sistema de alto vácuo quanto em um ambiente com descarga luminescente em pressões

relativamente altas, podendo-se evitar alguns efeitos indesejáveis da descarga e permitindo com

que os filmes cresçam com elevados níveis de pureza. Sputtering reativo e bias sputtering

também podem ser operados na presença de um canhão de íons independente.

Magnetron Sputtering

O efeito chamado magnetron [23, 24] trata-se da configuração de um campo magnético

na posição do catodo; as linhas de campo são paralelas à superfície do catodo. Assim, uma

variante das fontes de sputtering utiliza um campo magnético transversal ao campo elétrico na

superfície do alvo. Esta técnica é chamada magnetron sputtering. O campo transversal produz

modificações importantes no processo básico. Os elétrons secundários que são emitidos do

catodo devido ao bombardeamento iônico são forçados pelas linhas de campo à moverem-se em

uma direção perpendicular tanto ao campo elétrico (normal à superfície) quanto ao magnético.

Este efeito é conhecido como movimento ~E × ~B, o mesmo responsável pelo efeito Hall. Os

elétrons movimentam-se paralelamente à superfície do catodo em uma direção perpendicular

ao campo magnético. Se o campo magnético for configurado apropriadamente, o movimento
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dos elétrons pode ser manipulado para encerrar-se nele mesmo, formando um loop de corrente

de elétrons secundários (figura 3.5).

Figura 3.5: Representação do campo magnético para um catodo magnetron planar e circular. Figura adaptada
de [20].

Com a formação do loop de corrente os elétrons secundários não bombardeiam os sub-

stratos, evitando o aquecimento exagerado dos mesmos e possíveis danos provocados pela ra-

diação. Como o desbastamento do alvo é mais intenso na região do anel onde se dá o loop de

corrente de elétrons secundários, devido à maior probabilidade de ionização do gás, a erosão no

alvo é visivelmente muito mais intensa nesta região. Uma medida da alta densidade do plasma é

a corrente da descarga em diodo DC. Os magnetrons operam com uma relação corrente-tensão

não usual, I = kV n, onde I é a corrente de descarga, V a voltagem, e k e n são constantes depen-

dentes do gás e dos materiais envolvidos. Para um sistema comum com potência aplicada de

1kW, a corrente de íons costuma ser da ordem de 0,1 A para 10 kV. Por sua vez, em um sistema

com magnetron, a mesma potência gera correntes de descarga da ordem de 3.3 A para 300 V

[20]. Por este motivo, uma importante vantagem do magnetron é o fato dele proporcionar taxas

de deposição muito maiores que as outras técnicas (até uma ordem de grandeza maior do que

as outras técnicas de sputtering convencionais), o que faz com que magnetron sputtering seja

atualmente o método de desbastamento mais utilizado e comercializado [16].

3.2 O Processo Físico do Desbastamento Iônico

O processo de desbastamento ocorre quando alguma partícula colide balisticamente com

uma superfície tendo energia suficiente para deslocar um átomo dela [20]. Esta partícula inci-

dente pode ser de qualquer espécie: átomos, íons, elétrons, fótons, nêutrons e também moléculas

e íons moleculares. Para praticamente todos os casos, o desbastamento ocorre através de bom-

bardeamento iônico, tanto com íons de gases inertes como Ar+ e Kr+, ou então moleculares

como N+
2 e O+

2 , por exemplo. A taxa de desbastamento é simplesmente a razão do número de

partículas emitidas pelo número de partículas incidentes, Y =(no part.emitidas)/(no part.incidentes).
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A taxa de bombardeamento de uma superfície por um íon ou um átomo de mesma energia

é virtualmente idêntica, isto porque a física do processo de desbastamento iônico baseia-se na

transferência de momento e energia cinética da partícula incidente para os átomos da superfície,

e assim não depende da carga da partícula. A síntese do processo está representada generica-

mente na figura 3.6, onde observa-se que a partícula incidente colide com a superfície com

energia suficiente para quebrar ligações e deslocar átomos do sólido. Se, durante o desbasta-

mento, um ou mais átomos são removidos e emitidos do sólido, eles são considerados átomos

desbastados.

Figura 3.6: Esquema simplificado do processo de desbastamento iônico. Figura adaptada de [20].

Em geral, a taxa de desbastamento total varia suavemente com a energia dos íons incidentes,

primeiro aumentando até um máximo relativamente largo e depois diminuindo até chegar em

zero para energias muito altas (da ordem de Mev). Este comportamento é observado para a

maioria das combinações de pares íon/alvo. A figura 3.7 mostra um exemplo para o caso de

um alvo de silício e diferentes íons (esquerda) e para o caso de íons Ar+ e diferentes alvos

(direita). A taxa de desbastamento também varia em função do ângulo de incidência, sendo

que esta dependência também muda com o íon e com o alvo envolvidos, todavia, a variação é

menos notável para íons leves. Em suma, a taxa de desbastamento depende consideravelmente

do material do alvo para um dado íon de incidência, ângulo e energia.

3.2.1 Influência da Energia dos Íons Incidentes

A análise do processo de desbastamento iônico pode ser separada em quatro faixas de en-

ergia [20, 25], desde valores próximos às energias de ligação dos átomos do alvo até vários
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Figura 3.7: Taxa de desbastamento para o caso de um alvo de Si e diferentes íons incidentes (figura adaptada
de [25]) (esquerda) e para o cado de íons de Ar+ e diferentes alvos (figura adaptada de [20]) (direita). As linhas
sólidas são previsões teóricas a partir da teoria de cascatas lineares.

MeV. Na região de energias muito baixas, na qual os íons incidentes possuem de poucos eV

até 30-50 eV, ocorre muito pouco desbastamento. Alguns autores [26] sugerem que existe um

limite neste regime abaixo do qual nenhum desbastamento ocorre, sendo que a energia mínima

para ocorrer o desbastamento seria a energia de ligação do átomo da superfície mais fracamente

ligado. As taxas de desbastamento neste regime são normalmente menores que 10−2 na faixa

de 30-40 eV e caem para 10−6 em energias menores.

Na faixa de energias de 50 à 1000 eV há uma contribuição para a taxa de desbastamento

por meio do recuo dos átomos no interior do alvo. Após a primeira colisão, a partícula incidente

e a impactada podem mover-se no interior do alvo causando cada vez mais colisões (conforme

pode ser visualizado na figura 3.6). Eventualmente, estas pancadas podem resultar na ejeção de

um átomo próximo à superfície do sólido. O desbastamento iônico neste regime de energias

de pancadas (ou de knock-on) é o mais utilizado tanto para a deposição de filmes por desbaste

quanto para cauterização por desbastamento (sputter etching) e assim já foi bastante modelado

[27] por cálculos que levam em conta a trajetória de um grande número de partículas incidentes.

A taxa Y para cada sequência individual de colisões pode variar de 0 até 10 ou mais átomos por

íon incidente. O resultado médio destes valores caracteriza então a taxa total de desbastamento.

Algumas das principais características deste regime são as seguintes:

• A taxa de desbastamento aumenta quase que linearmente com a energia dos íons inci-

dentes;

• Um aumento na corrente de íons resulta em um aumento linear no número de átomos
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desbastados;

• Aumentando o ângulo de incidência cerca de 50o a partir da normal a taxa pode aumentar

significativamente para alguns materiais (1,5-3x);

• As maiores taxas ocorrem para as melhores combinações entre íons e materiais do alvo.

Os dois primeiros ítens sugerem que a taxa de desbastamento e, consequentemente, a taxa de

deposição não varie linearmente simplesmente com a corrente de íons, mas sim com o produto

desta e da energia dos íons incidentes, ou seja, com a potência. Assim, dobrando-se a potência

aplicada pela fonte DC ou RF em um sistema de deposição por desbaste, espera-se que a taxa

de deposição também aumente duas vezes.

Na faixa de 1 keV até cerca de 50 keV as partículas incidentes possuem energias suficientes

para quebrar todas as ligações entre os átomos dentro de uma região próxima à zona do impacto.

Este regime é chamado desbastamento por colisões em cascata. Embora este regime propor-

cione taxas maiores que as do regime de knock-on, as altas energias (e voltagens) necessárias o

tornam impraticável para a maior parte das aplicações.

Por sua vez, acima de 50 keV as partículas incidentes podem se deslocar para o interior do

alvo antes de transferir sua energia. Neste regime de implantação em altas energias, pouquís-

simo ou praticamente nenhum desbastamento ocorre, pois a energia é depositada longe da su-

perfície e a partícula incidente normalmente é implantada no sólido.

3.2.2 Influência das Propriedades do Alvo

Como uma função da energia dos íons e da orientação cristalográfica, a taxa de desbasta-

mento de alvos monocristalinos pode ser muito diferente da de alvos amorfos ou policristalinos

[25]. Embora nenhuma teoria em desbastamento de monocristais tenha sido formulada, pode-se

entender alguns aspectos com conceitos de transparência e canalização (channeling). O ordena-

mento na rede cristalina acarreta em uma certa blindagem das camadas subsuperficiais devido

ao sombreamento causado pelos átomos da superfície. Para íons que incidem ao longo destas

direções mais transparentes, a probabilidade de colisão com átomos subsuperficiais é reduzida

e pode-se dizer que o íon é canalizado. Como as colisões nas camadas pouco profundas são

as que originam o processo de desbastamento iônico, as partículas canalizadas contribuem para

uma redução na taxa de desbastamento.

Por sua vez, a maior diferença entre o desbastamento de alvos elementares e multicom-

ponentes (como ligas metálicas) é a possibilidade de ocorrer, nestes últimos, uma remoção



43

não-estequiométrica dos átomos da superfície provocando uma alteração na composição da

superfície [28]. Após um certo tempo de bombardeamento uma situação de equilíbrio nor-

malmente é alcançada, onde as taxas de desbastamento parciais refletem a estequiometria do

material bulk. Este efeito, que depende da energia de incidência, ângulo de incidência, fluxo

de íons, temperatura e composição do alvo, pode ser explicado considerando-se diferenças nas

energias de ligação dos diferentes constituintes da superfície, o que favoreceria a ejeção dos

elementos mais fracamente ligados [29]. Para baixas energias, também pode ser demonstrado

que a probabilidade de desbaste de um átomo mais leve é maior, o que pode contribuir para o

enriquecimento da superfície pelos átomos mais pesados [30].

3.2.3 Distribuições Angular e Energética dos Átomos Desbastados

No regime de knock-on, onde as colisões internas devido ao recuo dos átomos são determi-

nantes para a ejeção de uma partícula (figura 3.6), a distribuição angular dos átomos ejetados é

sub-cossenoidal para incidência normal pelo fato de a emissão se dar em ângulos polares altos.

Para ângulos de incidência rasantes a emissão é mais intensa na direção oposta, especular. Al-

gumas condições podem alterar a distribuição angular, tais como contaminação e topografia da

superfície. Além disso, em contraste com alvos amorfos, os monocristalinos apresentam uma

emissão altamente anisotrópica e, finalmente, alvos com diferentes componentes são desbasta-

dos com distribuições distintas para cada elemento individual.

Por sua vez, não existe um consenso no que diz respeito à distribuição enrgética. A teoria

linear de colisões em cascata diz que a distribuição de energia cinética E das partículas ejetadas

do alvo na direção normal à superfície é dada [29, 31] pela fórmula de Thompson:

dY
dE

∝
E

(E +Uo)3−2m (3.1)

onde Uo é a energia mínima para arrancar um átomo da superfície e m ' 0 para 0 < E ≤Uo e

m ' 0,25 para E ' 1keV . Para energias próximas à máxima energia que pode ser transferida

Tm, são necessários alguns ajustes na equação 3.1, pois E < Tm e a teoria diz que:

Tm = Ei
4MiMa

(Mi +Ma)2 (3.2)

onde Ei e Mi são a energia e a massa dos íons incidentes e Ma é a massa dos átomos de um

dos elementos do alvo. Alguns autores [31, 32] lidaram com o problema mas não conseguiram

chegar à uma expressão analítica; então, embora sem uma justificativa física, uma modificação
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da equação 3.1 normalmente é adotada:

dY
dE

∝ E
1−
√

(E +Uo)/Tm

(E +Uo)l+1 (3.3)

com 1 sendo um parâmetro ajustável.

Por outro lado, de acordo com a teoria de desbastamento iônico por spike (modelo de

hot spot), a distribuição de energia esperada deveria ser do tipo da distribuição de Maxwell-

Boltzmann:
dY
dE

∝ Eexp(−E/kT ) (3.4)

onde T = Tsp (' 103− 104K) é a “temperatura” no spike. A maior parte dos experimentos

reportados na literatura [25] segue as previsões da teoria linear de colisões em cascata (equação

3.1 com m = 0), exceto no regime de knock-on, onde a equação empírica 3.3 concorda bem com

os dados.

3.3 O Crescimento de um Filme Fino por Desbaste Iônico

As propriedades de um filme fino são determinadas pelas condições durante a deposição.

Há vários fatores que podem influenciar o processo de crescimento e modificar a estrutura final

do filme. Embora muitos detalhes deste processo possam ser explicados satisfatoriamente, uma

teoria completa dos mecanismos de crescimento de filmes finos ainda não existe, de maneira que

a otimização dos parâmetros de deposição normalmente é obtida por considerações empíricas

e pela experiência. Isto ocorre por causa da grande quantidade e complexidade dos parâmetros

envolvidos e da dificuldade em medir e monitorar in situ o crescimento de um filme.

Conforme já foi brevemente comentado, três etapas são essenciais para a deposição de um

filme sobre um substrato: nucleação, coalescência, e algum processo de crescimento que, para

o caso de materiais cristalinos, normalmente é colunar, policristalino ou epitaxial. Durante os

primeiros estágios da formação do filme, um número suficiente de átomos ou moléculas con-

densam e estabelecem uma posição fixa sobre o substrato. A sequência da nucleação e do

crescimento pode ser descrita considerando-se os gráficos da figura 3.8. Logo após a exposição

do substrato aos átomos incidentes, observa-se uma distribuição uniforme de pequenos aglom-

erados (clusters) e ilhas com grande mobilidade. Neste estágio os primeiros núcleos incorporam

átomos que estão chegando e também aglomerados menores, crescendo e fazendo com que a

densidade de ilhas aumente e sature rapidamente. O próximo estágio envolve a fusão das il-

has por um fenômeno de coalescência que, para substratos em altas temperaturas, é semelhante

ao de um líquido. A coalescência diminui a densidade de ilhas e gera alguns buracos sobre o
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substrato, onde novas nucleações podem ocorrer. As orientações e planos cristalográficos são

normalmente preservados nas ilhas e nas interfaces entre os grãos coalescidos. A coalescência

continua até que é formada uma rede conectada mas com alguns canais incompletos entre os

desenvolvidos. Finalmente, após todos os buracos serem preenchidos pode-se dizer que o filme

está contínuo.

Figura 3.8: Nucleação, crescimento e coalescência de filmes de Ag sobre substrato de NaCl orientado na direção
(111). São apresentados também os padrões de difração. Figura adaptada de [16].

Quando os átomos ou moléculas do material sendo depositado são mais fortemente liga-

dos entre eles do que com o substrato, os primeiros aglomerados nucleiam sobre o substrato

e crescem em três dimensões, formando ilhas, por isto este mecanismo chama-se crescimento
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por ilhas. Todavia, quando a situação é a oposta e a ligação com o substrato é suficientemente

forte, os clusters nucleiam em duas dimensões, formando um plano contínuo após a coalescên-

cia. A primeira camada completa é então coberta com uma segunda camada cuja energia de

ligação dos átomos é um pouco menor, e assim ocorre sucessivamente uma diminuição na en-

ergia de ligação até o valor para o cristal bulk; assim se dá o crescimento por camadas. Pode

ocorrer ainda uma combinação dos dois tipos, chamado crescimento de Stransi-Krastanov

[16], onde após a deposição de algumas camadas a energia de ligação passa a favorecer a for-

mação de ilhas. A figura 3.9 apresenta um esquema dos três modos de crescimento de filmes.

Para um filme fino crescer epitaxialmente ele deve necessariamente crescer por camadas sobre

um substrato monocristalino; para formar uma estrutura colunar, normalmente cresce por ilhas;

por sua vez, para depositar-se de forma policristalina, pode crescer por qualquer um dos modos.

Figura 3.9: Modos básicos de crescimento de um filme fino. Figura adaptada de [16].

Alguns dos parâmetros que podem ser controlados durante a deposição por sputter e que

são fundamentais na determinação do processo de crescimento e, consequentemente, nas pro-

priedades e qualidade dos filmes finos crescidos são: temperatura do substrato, taxa de de-

posição, energia dos átomos incidentes, pressão de deposição, pressão de base (relacionada ao

nível de contaminação na atmosfera), fluxo de gás, vazão de bombeamento do gás e distância

entre alvo e substrato. Assim, para otimizar a deposição de um determinado material, é extrema-

mente importante entender e verificar empiricamente o papel de cada um destes parâmetros no

crescimento de tal filme.

3.3.1 Temperatura do Substrato e Taxa de Deposição

Um dos parâmetros mais importantes relacionados à deposição é a temperatura do substrato

durante o crescimento do filme. Os átomos ejetados do alvo pelo processo de desbastamento
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chegam ao substrato com muito mais energia cinética do que os átomos provenientes de proces-

sos de evaporação, por exemplo. Durante a condensação, esta energia precisa ser dissipada pelo

substrato para que ele não aqueça excessivamente e prejudique a qualidade do filme, causando

tensões armazenadas, por exemplo. Por outro lado, se a energia dos átomos incidentes não for

suficiente, pode ser necessário um aquecimento do substrato afim de fornecer energia para os

átomos que chegam conseguirem se organizar na rede cristalina, ou seja, a temperatura pode

melhorar a cristalinidade do filme sendo crescido.

Através de considerações termodinâmicas dentro da teoria da capilaridade (bem descritas

em [16]), pode-se analisar qualitativamente a influência da temperatura do substrato e da taxa

de deposição por unidade de área no crescimento de um filme fino. Sendo r o raio de um

aglomerado durante a nucleação, r∗ é o raio crítico de um núcleo, ou seja, o valor de r em um

ponto de equilíbrio instável da energia livre ∆G (quando d∆G/dr = 0) e, da mesma forma, ∆G∗

é o valor da energia livre para r = r∗. Um aglomerado de raio menor que r∗ tende a desaparecer,

diminuindo a energia livre ∆G; da mesma forma, um núcleo com r > r∗ cresce para dimensões

supercríticas, também fazendo ∆G diminuir. Definindo-se a energia livre volumétrica como

sendo:

∆Gv =−
kT
Ω

ln
R
Re

(3.5)

onde k é a constante de Boltzmann, T a temperatura do substrato, R a taxa de deposição por

unidade de área, Re a taxa de evaporação de equilíbrio a partir de um núcleo e Ω o volume

atômico, e ainda assumindo-se que o substrato é inerte, chega-se [16] em quatro inegualdades

termodinâmicas: (
∂ r∗

∂T

)
R
> 0 (3.6)(

∂∆G∗

∂T

)
R
> 0 (3.7)(

∂ r∗

∂R

)
T
< 0 (3.8)(

∂∆G∗

∂R

)
T
< 0 (3.9)

Estas relações têm implicações interessantes e facilitam o entendimento de alguns efeitos

observados durante a deposição de um filme. Da inegualdade 3.6 podemos notar que um au-

mento na temperatura do substrato acarreta em um incremento no tamanho do raio crítico.

Assim, espera-se que uma estrutura descontínua de ilhas cubra uma área maior para temper-

aturas altas. A inegualdade 3.7 sugere que uma barreira de nucleação possa existir em altas

temperaturas, diminuindo sua magnitude para baixas temperaturas. Sabendo-se também [16]
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que a taxa de nucleação varia exponencialmente com ∆G∗, o número de núcleos maiores que

o raio crítico diminui rapidamente com a temperatura. Assim, um filme sendo crescido em

baixas temperaturas demora menos para tornar-se contínuo do que outro submetido à temperat-

uras elevadas. Da equação 3.8 fica claro que o aumento da taxa de deposição resulta em clusters

menores. Como ∆G∗ também é reduzido, os núcleos se formam com uma taxa maior, sugerindo

que o filme percola (torna-se contínuo) com menores espessuras. Desta forma, se associarmos

grandes r∗ e ∆G∗ com formação de cristalitos grandes e até mesmo monocristais, é equivalente

a deposição em altas temperaturas do substrato ou baixas taxas de deposição. Por outro lado,

baixas temperaturas do substrato e altas taxas de deposição geram filmes policristalinos.

3.3.2 Distância Alvo-Substrato, Pressão e Potência de Deposição

Na deposição por sputter a energia com que os átomos chegam ao substrato desempenha um

papel importante nos mecanismos de crescimento [33]. O fluxo de energia devido aos átomos

chegando sobre o substrato é uma vantagem para crescer filmes densos e bem compactados,

entretanto, a perda de energia através de colisões com o gás antes de chegar ao substrato, ou

seja, a “termalização”, pode proporcionar a preparação de filmes metaestáveis.

Um modelo proposto por Cadieu e Chencinski [34] utilizando uma seção de espalhamento

(seção de choque) térmico mostrou que, para o caso de filmes supercondutores de nióbio e

germânio, os átomos são completamente termalizados nas situações onde as maiores temperat-

uras críticas de transição são obtidas. Este modelo depende somente do livre caminho médio

clássico e assume uma perda de energia média por colisão. O número de colisões, para uma de-

terminada temperatura do gás, depende do produto PD, o produto da pressão do gás P durante

a deposição e da distância alvo-substrato D. Desta forma, tendo em vista a energia com que

os átomos chegam ao substrato e o processo de termalização, para uma determinada potência

aplicada, é equivalente aumentar a pressão de deposição ou a distância entre alvo e substrato.

Para temperaturas do gás menores que 1000K, foi previsto por [34] e [35] que a termalização

ocorre para valores do produto PD na faixa de 200-300 Pa mm.

O balanço de energia detalhado e a temperatura do gás Tg não são muito bem estabeleci-

das nem teoricamente nem experimentalmente devido à dificuldade da medida, pois pequenos

sensores de temperatura posicionados na região do gás aumentarão suas temperaturas até um

limite onde o balanço energético entrará em equilíbrio entre o fluxo de energia que chega e a

ligação térmica do sensor. Segundo Somekh [7], para estimar o efeito de Tg na termalização, é

suficiente considerar uma distribuição de velocidades (a temperatura do gás é associada à en-

ergia cinética média das partículas) que, em altas potências aplicadas, altas taxas de deposição
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e relativamente baixas pressões (< 1Pa), apenas seja mais concentrada do que para os átomos

desbastados e átomos nêutros refletidos. Assim, ele mostra que a “temperatura” do gás nos cál-

culos do modelo é apenas uma função da potência aplicada e da geometria do sistema, ou seja,

para um determinado sistema experimental, Tg pode ser relacionada diretamente com a potên-

cia. Quantitativamente, os valores para a temperatura do gás variam de cerca de 300 K para

baixas potências aplicadas até mais de 600 K para altas potências nas quais há transferências

de energia dos átomos desbastados e átomos nêutros refletidos mais significantes. Para experi-

mentos em uma determinada pressão fixa e variando-se a potência, haverá menos termalização

para maiores potências aplicadas.

3.3.3 Modificação dos Filmes Devido à Incidência de Partículas Energéti-
cas

O bombardeamento do substrato (algumas vezes causando resputtering) durante a deposição

por partículas muito energéticas (átomos nêutros refletidos do alvo, íons e elétrons do plasma,

átomos desbastados com energias muito altas, íons negativos criados na superfície do alvo,

átomos e íons provenientes de impurezas) é normalmente observado em técnicas que utilizam

plasma ou feixe de íons [25]. Este bombardeamento pode resultar em alterações estruturais

como redução no tamanho de grão, orientação cristalina preferencial, aumento ou diminuição

na densidade de empacotamento, tensões armazenadas (stress), adesão do filme ao substrato,

expansões ou contrações nos parâmetros de rede, efeitos topográficos na superfície, mudança

na densidade de nucleação nos primeiros estágios de crescimento do filme e outros efeitos rela-

cionados.

Tamanho de Grão

Vários autores [36, 37] reportam efeitos do bombardeamento por partículas altamente en-

ergéticas no tamanho de grão dos filmes finos resultantes. Na maioria dos casos, o resultado é

uma redução no tamanho de grão médio.

Orientação Cristalina

Um dos efeitos do bombardeamento do filme durante o crescimento pode ser a produção

de uma orientação cristalina preferencial. De acordo com [38] a orientação depende principal-

mente da energia liberada para a superfície do filme por átomo que chega. Para alguns casos

as mudanças nas orientações é dependente da espessura do filme, o que é explicado por con-
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siderações envolvendo a energia de superfície e tensões mecânicas, pois em filmes mais finos

a energia de superfície é mais importante e, conforme o filme torna-se mais espesso, processos

de recuperação do volume tornam-se mais importantes.

Densidade de Nucleação

Outro efeito freqüente resultante do bombardeamento do filme por partículas energéticas

nos primeiros estágios de nucleação e coalescência é o aumento na densidade espacial dos

núcleos na superfície. Este aumento na densidade de aglomerados pode, em alguns casos, ser

relacionado à redução no tamanho de grão cristalino discutido acima.

Defeitos Estruturais

O resputtering pode aumentar a densidade de vacâncias e deslocamentos na estrutura do

filme resultante. A energia das partículas incidentes sobre o filme influencia o tipo e a migração

dos defeitos introduzidos durante o crescimento ao passo em que a temperatura do substrato

pode eliminar alguns tipos de imperfeições.

Distorções na Rede Cristalina

O bombardeamento durante o crescimento do filme não somente induz orientação cristalina

preferencial mas também pode distorcer as dimensões da célula unitária da rede cristalina em

relação aos valores do material em forma massiva (bulk). Distorções da forma cúbica para a

tetragonal são frequentemente relatadas [39]. As distorções nos parâmetros de rede são de-

pendentes também [40] do ângulo de incidência entre as partículas energéticas e o substrato.

Desta forma, é possível provocar dilatações na rede induzidas pela alteração da energia dos íons

incidentes sobre o filme.

Densidade

Filmes formados por evaporação normalmente possuem uma estrutura característica que é

colunar aberta com longos espaços vazios entre as colunas. Por sua vez, filmes depositados por

sputter, dependendo das condições de deposição, podem crescer com uma variedade maior de

formas cristalinas. O bombardeamento durante o crescimento trabalha no sentindo de modificar

uma estrutura colunar e contribuir para a formação de grãos menores porém mais compactados,

ou seja, de um filme mais denso. Outra consequência é que os filmes bombardeados com
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partículas mais energéticas são menos porosos, possuem menos espaços vazios, sendo menos

susceptíveis à mudanças ambientais por mais tempo.

Tensões Mecânicas - Stress

O armazenamento de tensões em filmes sujeitos à bombardeamento durante o crescimento

é atribuído à vários fatores, como colisões de recuo internas ao filme, implantação de átomos

inertes do gás, armazenamento de energia térmica que resultam em um efeito de tratamento

térmico, alterações nos níveis de impureza [41, 42], alta mobilidade dos átomos na superfície, e

outros. Ainda, se os coeficientes de expansão térmica e/ou os parâmetros de rede do filme e do

substrato forem diferentes, certamente surgirá algum tipo de tensão na interface; se o chamado

mismatch for muito grande o filme pode inclusive descascar e escamar.

Topografia da Superfície

A morfologia da superfície de um filme depende fortemente do fluxo e tipo de partículas en-

ergéticas que chegam na superfície durante a deposição. Um aspecto importante da topografia é

relacionado ao tamanho de grão e à orientação cristalina. Outro aspecto pode ser relacionado à

difusão dos átomos na superfície, que pode sofrer um acréscimo devido à energia das partículas

energéticas. Um terceiro aspecto da topografia do filme é uma consequência do processo de re-

sputtering, consequência inevitável para colisões com partículas cujas energias são maiores que

a mínima para ejetar um átomo do filme. Como as partes mais salientes são desbastadas mais

rapidamente do que o restante do plano do filme, o resultado do resputtering é uma superfície

mais suave. Neste ponto é importante ressaltar que a rugosidade superficial pode influenciar

consideravelmente as propriedades magnéticas como coercividade, por exemplo, além da resis-

tividade.

Implantação de Átomos do Gás

Partículas energéticas do gás (que são normalmente átomos inertes) bombardeando o filme

em crescimento podem ser aprisionadas dependendo da energia da partícula, da temperatura

do gás e do ordenamento cristalino do filme. Em filmes metálicos policristalinos [43] a prob-

abilidade de implantação de um átomo do gás cai rapidamente em temperaturas de deposição

maiores que cerca de 350oC, o que é explicado em termos do aumento na difusão destes em

direção às fronteiras de grãos e de uma menor probabilidade de encapsulamento pelos átomos

do filme.
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Resistividade

A resistividade elétrica de um filme pode ser modificada pelas alterações estruturais. Este

efeito resulta principalmente da diminuição do tamanho de grão em filmes bombardeados por

partículas energéticas. Isto geralmente aumenta a resistividade devido ao acréscimo do espa-

lhamento nas fronteiras de grão. Além disso, o papel do bombardeamento e do resputtering na

determinação dos níveis de impurezas incorporadas também pode influenciar as propriedades

de transporte elétrico.

Estequiometria

Embora mais notável para o caso de técnicas de sputtering reativo, o bombardeamento por

partículas com energia suficiente para provocar resputtering também desempenha papel impor-

tante na determinação da estequiometria de filmes finos de ligas metálicas. Isto ocorre devido

às diferentes taxas de desbastamento de cada elemento do composto, o que pode ocasionar a

deficiência de algum dos elementos em relação à estequiometria do material bulk.

3.3.4 Interdifusão em Filmes Finos

Interdifusão entre substrato e filme ou entre camadas adjacentes de um filme fino com várias

camadas é um problema relacionado à formação e propriedades dos filmes finos altamente influ-

enciado por fenômenos de transporte de massa. Quando as dimensões características dos filmes

tornam-se comparáveis aos comprimentos de difusão atômicos, são esperadas mudanças nas

composições das interfaces. Estas reações podem contribuir para a formação de novas fases,

precipitados ou até mesmo compostos em forma de camadas que alteram a integridade e as

propriedades iniciais do filme. Algumas consequências são instabilidades no funcionamento de

dispositivos devido principalmente à mudanças na condutividade, propriedades óticas, adesão

do filme ao substrato, e surgimento de tensões armazenadas.

Os problemas devido à interdifusão normalmente aparecem quando combinam-se materiais

vizinhos que são quimicamente reativos. Os principais mecanismos de transporte de massa

envolvem difusão entre materiais miscíveis [44] e/ou difusão em fronteiras de grão [45]. Este

último é uma consequência dos tamanhos de grão relativamente pequenos e da alta densidade

de fronteiras de grão em certos materiais. A rápida difusão em uma fronteira de grão aliada à

sua abundância estabelece um excelente caminho através do qual o transporte de massa pode

ocorrer, mesmo em temperaturas relativamente baixas, pois as as energias de ativação de difusão

normalmente são pequenas.
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Barreiras contra Difusão

Barreiras contra difusão são camadas de filmes finos utilizadas para prevenir que dois mate-

riais difundam e reajam entre si. Em uma situação ideal, uma camada de barreira X depositada

entre duas camadas A e B deveria possuir as seguintes características:

• Constituir uma barreira cinética ao tráfego de A e B entre si. Em outras palavras, a

difusividade de A e B em X deve ser muito pequena.

• Ser termodinamicamente estável em relação à A e B até a maior temperatura em que o

filme será utilizado. Em outras palavras, a solubilidade de X em A e B deve ser pequena.

• Possuir boa adesão e baixa resistência de contato com A e B, tendo condutividades elétrica

e térmica altas.

• Algumas considerações práticas também requerem poucas tensões armazenadas, facili-

dade de deposição e compatibilidade com o processo.



4 Técnicas e Procedimentos
Experimentais

4.1 Produção das Amostras

4.1.1 Sistema de Deposição por Magnetron Sputtering

O sistema de deposição de filmes finos por sputtering do LMMM está montado sobre um

sistema de vácuo Balzers BAK 600 que, bombeado por uma bomba rotativa e outra difusora,

é capaz de atingir pressões de base da ordem de 9x10−8mbar. Os principais componentes e

acessórios, em parte representados na figura 4.1, são:

• circuitos de água utilizados para resfriar ou aquecer a câmara, e refrigerar a bomba difu-

sora;

• circuito pneumático, alimentado por um compressor de ar, com diversos pistões Festo

responsáveis pela abertura e fechamento dos registros do circuito de circulação de água e

diversas válvulas que automatizam o sistema de bombas;

• quatro canhões para alvos com diâmetro de 2”, sendo dois produzidos pela AJA e dois

pela oficina mecânica do instituto de física da UFRGS, todos com conjunto de ímãs per-

manentes para configuração do magnetron sputtering;

• quatro fontes de alimentação para os canhões, sendo duas DC Advanced Energy MDX500

e duas AC, uma RF5S RFPP e outra AJA 600, com seus respectivos controladores e

circuitos casadores de impedância;

• um controlador de fluxo de massa MKS 1179A, operando na faixa de 0 a 200 sccm, para

controle do fluxo de argônio na câmara, e uma válvula do tipo agulha para controle da

admissão de oxigênio;
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Figura 4.1: Câmara de deposição de filmes finos por sputtering do LMMM.

• diversos manômetros para medidas de pressão nas diferentes partes do sistema de bom-

bas e um manômetro para medir baixas pressões (< 10−2) posicionado junto à câmara

principal;

• um manômetro capacitivo de alta resolução Baratron MKS (0 a 100 mTorr), para medida

da pressão durante a deposição;

• porta-substratos de aço inox, na forma de cruz, permitindo a deposição de até 4 amostras

distintas por rodada de deposição;

• shutter, que consiste em um disco de alumínio com uma abertura circular e que permite,

ou não, a exposição de um dos substratos ao plasma;

• dois motores de passo SLO SYN Warner Electric, um com resolução de 40.000 pas-

sos/volta acoplado ao porta-substratos e outro com resolução de 10.000 passos/volta

conectado ao shutter;

• dois computadores, um para controlar o fluxo de gás e outro para comandar o movimento

dos motores de passo.

O processo de deposição pode ser sumarizado da seguinte forma:
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1. Com a câmara aberta e aquecida, o porta-substratos (com os substratos posicionados), o

shutter e os alvos são devidamente arranjados em suas posições e as fontes são conectadas

aos canhões.

2. A câmara é fechada e então inicia-se o bombeamento, primeiramente pela bomba rotativa

e, após atingir-se cerca de 10−2 mbar, pela difusora. Durante o evacuamento, as paredes

da câmara são resfriadas.

3. Quando a pressão de base é alcançada, admite-se fluxo de argônio na câmara.

4. Para obter a pressão de deposição desejada, utiliza-se uma persiana posicionada na en-

trada da bomba difusora. Ela é fechada parcialmente, por meio de uma válvula magnética,

até que a pressão medida pelo manômetro Baratron seja a escolhida.

5. O próximo passo consiste em setar as fontes de alimentação e ligá-las, dando início ao

plasma.

6. Após o pré-sputtering, onde o shutter é mantido fechado por alguns minutos enquanto os

alvos são desbastados para remoção de camadas oxidadas e de sujeira, pode-se iniciar a

deposição dos filmes.

7. O crescimento dos filmes finos é controlado pelos motores de passo que, por sua vez, são

programados a priori. O shutter seleciona qual alvo é exposto ao porta-substratos, e a

velocidade com que o substrato passa através da região aberta dele permite o controle da

espessura de cada camada, uma vez que a taxa de deposição para cada alvo e conjunto de

parâmetros é previamente determinada.

Para alguns filmes utilizados neste trabalho há ainda a etapa de oxidação. Tal procedimento

consiste em expor os filmes (ou camadas), previamente depositados, à atmosfera com gás ox-

igênio (∼ 100 mTorr). Após a rodada de deposição, as fontes de alimentação são desligadas e

o fluxo de argônio interrompido; assim que a pressão de base é atingida novamente, a câmara é

isolada do sistema de bombas (ou seja, é fechada) e admite-se oxigênio até a pressão desejada.

Passado o tempo de oxidação (∼ 10 min), abre-se a câmara por um instante até que a pressão

parcial de oxigênio diminua permitindo que a bomba difusora volte a bombear sua atmosfera,

evacuando-a até a pressão de base.

4.1.2 Sistema de Tratamento Térmico

O sistema de tratamentos térmicos do LMMM (figura 4.2) permite a realização de trata-

mentos com temperaturas de até 600oC e pressões da ordem de 10−5 mbar. O sistema de vácuo
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Figura 4.2: Esquema do sistema para a realização de tratamentos térmicos do LMMM.

é formado por uma bomba rotativa e outra difusora, ambas Boc Edwards. O controlador de

temperatura, Novus N2000 com sensor termopar tipo J, permite a programação de rampas de

tratamento com até 10 etapas. O controle da pressão é realizada por dois manômetros Boc Ed-

wards, um para pressões próximas à atmosférica e outro Active Gauge para pressões menores

que 10−2 mbar. O aquecedor consiste em uma lâmpada halógena com potência de 500 W.

4.2 Caracterização Estrutural

4.2.1 Difração de Raios-X - XRD

Em cristais, as distâncias interatômicas são da ordem de ângstroms. Desta forma, se in-

cidirmos sobre um cristal radiação com comprimento de onda desta ordem de grandeza, poder-

emos obter informações sobre sua estrutura cristalina, pois nestas condições o cristal se com-

portará como uma rede de difração tridimensional. A radiação mais utilizada na cristalografia

é a radiação eletromagnética, de modo que difração de raios-x (XRD) ainda é a técnica mel-

hor adaptada e a mais utilizada em estudos cristalográficos. Devido ao enorme banco de dados

disponível com padrões de difração de praticamente todas as fases cristalinas dos materiais já

estudados (padrões de difração de pó), é possível identificar fases em materiais policristalinos

e ainda determinar suas quantidades relativas à partir das intensidades dos picos de difração,

obtendo-se ainda informações como parâmetros de rede e geometria da célula unitária, orien-

tação preferencial em policristais, tamanho de grão cristalino, defeitos, stress, etc.
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Na formulação de Bragg para a difração de radiação por um cristal, considera-se que este

seja formado por planos atômicos paralelos entre si e que sejam separados por uma distância

d constante. Assim, para que um feixe seja refletido intensamente pelo cristal é necessário que

um plano cristalino reflita parcialmente e especularmente a radiação incidente e que os raios

refletidos por planos sucessivos interfiram construtivamente. A condição para que ocorra esta

interferência construtiva é a famosa Lei de Bragg:

2dsenθ = nλ (4.1)

onde θ é o ângulo de incidência do feixe, λ o comprimento de onda da radiação e n é um

inteiro. Desta forma temos que, para que haja interferência construtiva entre raios refletidos

por dois planos sucessivos, a diferença de caminho ótico percorrido entre os raios (2dsenθ )

deve ser igual à um número inteiro de comprimentos de onda. Esta lei é consequência direta da

periodicidade da rede cristalina e impõe uma correspondência estrita entre θ e λ . Se incidirmos

radiação branca sobre um cristal segundo um ângulo qualquer, ocorrerão feixes espalhados em

ângulos bem definidos que correspondem às várias famílias de planos cristalinos com diferentes

espaçamentos d. Por outro lado, se a radiação for monocromática e incidir segundo um ângulo

qualquer, em geral não haverá feixe difratado.

O equipamento disponível no LMMM (figura 4.3) trata-se de um difratômetro Brüker D8

Advance que possui goniômetro na geometria de Bragg-Brentano (ou θ −2θ ), tubo de raios-x

com alvo de cobre e detector LinxEye de tiras de silício. Para selecionar apenas o comprimento

de onda característico de uma transição eletrônica da camada L para a K de um átomo do alvo

(emissão Kα de cobre, λ = 1,54056 Å), são utilizados filtros que absorvem o espectro con-

tínuo e as outras emissões menos intensas características do cobre. O feixe ainda é colimado

através da utilização de sollers e slits na saída do tubo e entrada do detector. Como a radiação

é monocromática, um difratograma medido pelo equipamento nesta geometria constitui-se em

uma varredura em ângulos da intensidade de radiação que chega ao detector. Como o porta-

amostras é mantido fixo, o tubo e o detector são movidos por motores de passo de modo que o

ângulo entre eles é sempre 2θ , conforme mostra a figura 4.3. Cada vez que o ângulo medido

é tal que satisfaz a condição de interferência construtiva para raios refletidos por uma determi-

nada família de planos (hkl) do cristal, ou seja, para um determinado d e para o λ utilizado, a

intensidade de radiação detectada aumenta e surge um pico de Bragg no difratograma.

O método de medição descrito acima é uma variação do conhecido como “Método do Pó

ou de Debye-Scherrer”. Considerando que o cristal seja reduzido a um pó muito fino, cujos

eixos cristalinos de cada um dos grãos são orientados aleatoriamente, a figura de difração pro-

duzida pelo pó é aquela que se obteria combinando todas as difrações possíveis para todas as
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Figura 4.3: Difratômetro Brüker D8 Advance com goniômetro na geometria de Bragg-Brentano, tubo de raios-x
com alvo de cobre e detector LinksEye de tiras de silício.

orientações possíveis de um monocristal. Cada partícula do pó é um pequeno cristal orientado

aleatoriamente com relação à direção do feixe incidente, de modo que cada família de planos

(hkl) produzirá um pico de difração (um resultado idêntico é esperado para a figura de difração

de um material policristalino). Assim, pela análise das posições angulares dos picos, é possível

calcular os parâmetros de rede da célula unitária da estrutura cristalina. No entanto, a interpre-

tação completa de um difratograma de pó depende também da análise da forma e intensidade

dos picos difratados.

Dentre os fatores que determinam as amplitudes dos picos de Bragg estão o fator de forma

atômico e o fator de estrutura geométrico. O primeiro é dado por um número que depende da

densidade eletrônica dos átomos que constituem o cristal e de como tais elétrons são distribuí-

dos no espaço. Em suma, o fator de forma atômico descreve a eficiência do espalhamento dos

raios-x por um dado átomo numa certa direção e para uma determinada radiação, ou seja, de-

pende do comprimento de onda da radiação incidente, do número atômico do átomo presente

no cristal e do ângulo de espalhamento. Por sua vez, o fator de estrutura geométrico está rela-

cionado ao espalhamento coerente por todos os átomos da estrutura, levando em conta os vários

tipos de átomos presentes no cristal e também as posições que estes ocupam na célula unitária.

Em certas estruturas cristalinas é possível, então, que algumas linhas de difração estejam muito

atenuadas ou mesmo ausentes, embora permitidas pela condição geométrica de Bragg. Estes

fatores permitem que dois difratogramas de compostos diferentes, embora que possuam célu-
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Figura 4.4: Exemplo de difratograma de uma amostra policristalina de Al2O3 (esquerda) e de um filme fino da
liga CoFeB com caráter amorfo (direita), ambas medidas no LMMM.

las unitárias e parâmetros de rede semelhantes, sejam completamente distintos. Desta forma,

conhecendo o padrão de difração de pó para uma determinada fase cristalina pode-se identificá-

la em amostras desconhecidas e, analisando a intensidade relativa dos picos de difração em

comparação com a ficha cristalográfica padrão, é possível perceber se existe alguma direção

preferencial de crescimento em um policristal.

Considerando o difratograma de um material amorfo (sem organização estrutural de longo

alcance), como não há planos atômicos paralelos e separados por uma distância constante, en-

tão não deve ocorrer a presença de picos de Bragg. Por outro lado, a figura de difração de um

cristal perfeito, se o equipamento de medição permitisse, deveria apresentar linhas de difração.

Em outras palavras, os picos deveriam possuir a largura de uma função delta e a amplitude

relacionada aos fatores discutidos acima. Em amostras reais os picos de difração sempre pos-

suem uma certa largura (figura 4.4). Considerando situações extremas, se a amostra for um

monocristal, a largura dos picos só depende da resolução em ângulos do difratômetro; se a

amostra possuir um caráter amorfo observa-se, em vez de um pico de Bragg, apenas um calombo

de largura muito grande. Assim, pode-se relacionar a largura de um pico de difração ao compri-

mento de alcance da ordem cristalina de um 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
(4.2)

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
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de grão infinito.

4.2.2 Refletividade de Raios-X - XRR

O difratograma de raios-x obtido pela geometria de Bragg-Brentano é normalmente divido

em duas regiões, baixos ângulos (≤ 10o) e altos ângulos (≥ 10o). Enquanto a região de altos

ângulos depende fortemente da estrutura cristalina de uma amostra, a interferência na região de

baixos ângulos resulta da modulação química de uma estrutura na forma de camadas finas. De

fato, ocorre reflexão total ou parcial da radiação incidente na interface entre dois materiais com

diferentes índices de refração. Assim, para um filme fino, por exemplo, os feixes refletidos nas

interfaces do mesmo podem se combinar e formar um padrão de interferência, e a análise deste

padrão fornece informações sobre a estrutura do filme e das camadas.

Kiessig foi o primeiro a notar os efeitos de interferência em refletividade de raios-x, de

modo que as franjas de interferência vistas nas figuras de difração são chamadas de franjas de

Kiessig. Nos primeiros estudos sobre a técnica, Kiessig [46, 47] mostrou como a espessura de

filmes finos poderia ser determinada a partir de medidas de reflectometria de raios-X. No início

dos anos 1950, Parrat [48] desenvolveu a teoria de como aplicar a técnica para amostras na

forma de multicamadas e obter o perfil de densidade eletrônica da região superficial. Em 1959

a reflectometria de raios-X foi utilizada para determinar a densidade de filmes finos [49] e em

1960 para estudar o tratamento térmico e oxidação de filmes crescidos por técnicas de evap-

oração [50]. A técnica permaneceu então relativamente desconhecida até os anos 90, quando

foram desenvolvidas maneiras [51, 52] para se levar em conta a rugosidade superficial e ru-

gosidade e interdifusão interfacial nos procedimentos analíticos. A partir de então XRR passou

a atrair muito mais atenção como técnica de caracterização estrutural de superfícies e filmes

finos. No entanto, a técnica só pode ser aplicada para estudos de superfícies relativamente

suaves e lisas, sendo que rugosidades da ordem de algumas dezenas de nm tornam-na imprat-

icável. Devido ainda à absorção de radiação pelo material estudado e à resolução instrumental

do difratômetro de raios-x utilizado, ela só pode ser utilizada para cálculos de espessuras em

filmes finos e/ou multicamadas de espessura menor que algumas centenas de nm.

Para a determinação da espessura de um filme fino, como utilizado para a maioria das

amostras tratadas neste trabalho, a análise pode ser realizada diretamente pela extensão da for-

mulação 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 radi-
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ação incidente for igual a um vetor da rede recíproca de um cristal, ou seja,

~k−~k′ = ~Q (4.3)

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

4.3 ao quadrado, obtemos

k′2 = (~k− ~Q)2 = k2−2~k · ~Q+Q2 (4.4)

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 (4.5)

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 (4.6)

portanto, das equações 4.5 e 4.6

kQsenθ =
Q2

2
−→ Q = 2ksenθ −→ Q =

4πsenθ

λ
(4.7)

onde usamos k = 2π/λ . Como a relação 4.7 é equivalente à Lei de Bragg (2dsenθ = nλ ),

percebemos também que

Q =

(
2π

d

)
n (4.8)

ou seja, a partir do coeficiente angular da curva de Q vs n é possível obter o espaçamento

interplanar. O que se faz no LMMM para conhecer a espessura de um filme fino monocamada a

partir de uma medida de XRR é justamente isto, usando a relação entre o vetor de espalhamento

Q e o ângulo de incidência θ (4.7), 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 máximo de cada franja (interferência construtiva), podendo-se

plotar Q vs n e então determinar a espessura d do filme.

Enquanto os períodos da modulação de R em função de Q são relacionados à(s) espessura(s)

da(s) camada(s) e a posição do ângulo crítico (até o qual ocorre reflexão externa total da radi-



63

Figura 4.5: Exemplo de difratograma de um filme fino na forma de multicamadas (15 bicamadas) medido na
região de baixos ângulos para análise pela técnica de XRR.

ação incidente) depende da densidade da superfície, a amplitude da modulação e a atenuação

de R com Q caracterizam as interfaces do filme. A refletividade de uma interface perfeita é pro-

porcional à diferença nas densidades eletrônicas dos constituintes das camadas, mas é reduzida

pela desordem causada por interdifusão ou rugosidade nas interfaces. Para obter o perfil de

profundidade químico de uma amostra, as refletividades de estruturas modelo são calculadas e

comparadas às observadas por XRR. Cada camada é caracterizada por sua densidade ρ (g/cm3)

e espessura z (Å), e a rugosidade e/ou interdifusão através das interfaces. A desordem através

de uma interface pode ser calculada conectando-se uma camada à outra através de um perfil de

densidade caracterizado por uma função erro, cuja derivada Gaussiana possui largura rms de σ

(Å). Para ajustar as curvas calculadas aos dados experimentais e obter essas informações pode-

se utilizar o algoritmo de Marquardt [53], que baseia-se em um teste de mínimos quadrados.

Um software que realiza este tipo de cálculo é o “software para modelagem de propriedades

ópticas IMD”, cujos métodos são descritos em [54].

A figura 4.5 mostra um exemplo de difratograma, plotado no formato R vs θ , medido na

região de baixos ângulos para um filme fino na forma de multicamadas (15 bicamadas). Após

o ângulo de reflexão externa total nota-se a presença de franjas de Kiessig, cuja periodicidade

é relacionada à espessura total do filme (interferência construtiva entre feixes refletidos nas

interfaces ar/filme e filme/substrato). Os dois picos de maior intensidade, cuja periodicidade é
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maior (o que significa distância interplanar menor), estão relacionados à espessura de cada bica-

mada. Ainda observa-se que, após o primeiro pico mais intenso, as franjas de Kiessig começam

a perder resolução até que somem completamente devido às imperfeições na superfície e nas

interfaces da estrutura.

4.3 Propriedades Magnéticas e de Transporte Eletrônico

4.3.1 Magnetômetro de Gradiente de Campo Alternado - AGFM

Em geral, as propriedades magnéticas são medidas determindando-se a força em uma

amostra magnetizada, a indução magnética ou uma perturbação do campo magnético nas viz-

inhanças de um material, ou ainda através de várias técnicas indiretas nas quais são utilizadas

relações conhecidas entre fenômenos detectáveis e propriedades magnéticas, como medidas

elétricas de efeito Hall, por exemplo. Em um magnetômetro, a amostra produz uma força,

fluxo, ou sinal indireto que é captado por um detector e resulta em um sinal de saída que nor-

malmente é um sinal elétrico DC ou AC. Assim, o coração de um magnetômetro é o detector,

pois é ele que define o princípio envolvido e a resposta obtida. Um detector de fluxo é sensível

à mudança na distribuição de fluxo produzida por uma amostra magnetizada. Um sensor deste

tipo é normalmente uma bobina, embora possam existir outros tipos de sensores de fluxo indire-

tos. Por sua vez, uma amostra em um campo não uniforme experimenta uma força que pode ser

detectada por um transdutor de força. Métodos como estes que utilizam força (como é o caso do

AGFM) ou detecção de fluxo (como é o caso do Magnetômetro de Amostra Vibrante - VSM)

são classificados como técnicas diretas, e todas as outras são chamadas de técnicas indiretas.

As técnicas diretas envolvem medidas macroscópicas das propriedades magnéticas.

Normalmente quando métodos AC são escolhidos obtém-se um considerável aumento na

sensibilidade e resolução. O uso de métodos de força alternada requer um meio de variar o

gradiente do campo magnético de maneira alternada (através de bobinas de gradiente inde-

pendentes). O primeiro Magnetômetro de Gradiente de Campo Alternado (AGFM) foi de-

senvolvido por Zijlstra [55], em 1970, e detectava a amplitude de vibração de uma amostra

opticamente utilizando um microscópio. Em seguida, em 1972, Reeves [56] passou a detectar

a amplitude de vibração utilizando um cristal piezoelétrico como transdutor de força, todavia,

este cristal não fazia parte da haste que servia como porta-amostra. O AGFM do LMMM, uti-

lizado para as medidas apresentadas neste trabalho, foi montado com base no artigo de Flanders

[57], de 1988, cujo esquema é mostrado na figura 4.6.

A amostra é fixada na extremidade de uma haste de vidro e imersa em um campo magnético
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Figura 4.6: Configurações do campo magnetizante e de gradiente (a) e (b); piezoelétrico, haste e amostra (c); e
visão geral do sistema (d). Figura adaptada de [57]

alternado produzido por um par de bobinas chamado de bobinas de gradiente. A amostra, assim

como as bobinas de gradiente, são posicionadas em uma região de campo homogênio no centro

de um eletroímã. O material magnético sofre a ação de uma força magnética alternada ~Fm que

é proporcional ao momento magnético ~m da amostra e ao gradiente do campo ∇~H e é dada

por ~Fm = ~m ·∇~H. Como na configuração utilizada a força está na mesma direção do campo

magnético aplicado, podemos considerar apenas a componente da força na direção x, assim:

Fmx = mx
d
dx

H ′x (4.9)

Mantendo o gradiente de campo constante na região da amostra, a força será função apenas

do momento magnético. A amplitude de oscilação da haste com a amostra é proporcional à esta

força produzida sobre a amostra. A extremidade superior da haste de vidro é presa à parte infe-

rior de um cristal piezoelétrico e, por sua vez, a extremidade superior do piezoelétrico é presa

firmemente a um grampo rígido. Assim, a força do gradiente de campo na amostra magneti-

zada produz uma tensão mecânica no cristal que, quando tensionado, faz surgir uma diferença

de potencial entre seus dois eletrodos cuja amplitude é proporcional à tensão mecânica. Em

suma, a amplitude do sinal elétrico gerado nos eletrodos do piezoelétrico é proporcional à força

magnética atuando na amostra, ou seja, ao seu momento magnético. Tal sinal é detectado em
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Figura 4.7: Diagrama representando o equipamento disponível no LMMM.

sincronia com a frequência do gradiente de campo. Para melhorar a razão sinal-ruído de uma

medida, a frequência utilizada é a mesma da ressonância mecânica do sistema formado pela

amostra, haste de vidro e piezoelétrico. Desta forma, antes de realizar uma varredura do sinal

elétrico pelo campo magnético DC aplicado pelo eletroímã, de modo a obter-se uma curva de

histerese magnética, costuma-se medir uma curva do sinal elétrico pela frequência do gradiente

com o objetivo de encontrar a frequência de ressonância do sistema.

O diagrama do magnetômetro AGFM utilizado no LMMM aparece na figura 4.7. O sinal

elétrico proveniente do piezoelétrico é lido nas entradas A - B do amplificador lock-in, o gra-

diente de campo alternado é aplicado por um par de bobinas de gradiente cuja frequência e

amplitude é controlado pelo sinal de saída do lock-in, e o campo magnético é lido por um

gaussímetro e aplicado por um eletroímã alimentado por uma fonte de corrente controlado por

uma saída auxiliar do lock-in. A amplitude do campo alternado é da ordem de 0,5 Oe rms. Toda

a rotina de uma medida é controlada pelo computador através de um software desenvolvido em

plataforma HP VEE.

Como lê-se apenas um sinal proporcional ao momento magnético e, consequentemente, à

magnetização da amostra, e não valores absolutos destas grandezas, costuma-se normalizar a

curva medida e plotar-se então a razão M/Ms (magnetização por magnetização de saturação) em

função do campo aplicado. Uma curva de histerese deste tipo carrega informações sobre nucle-

ação, movimento de paredes de domínio e rotação coerente. A figura 4.8 apresenta um exemplo

de medida obtida para um material com estrutura cúbica. Na figura da esquerda, o segmento de
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Figura 4.8: Exemplo de curva de histerese medida por um AGFM. Figura adaptada de [58].

movimento reversível de paredes (1→ 2) onde 0 ≤ M/Ms . 0,1 é a “curva de magnetização

inicial” ou “curva virgem” e possui uma inclinação aproximadamente constante. O segmento

2→ 3 envolve saltos Barkhausen irreversíveis e, por sua vez, o segmento 3→ 4 é novamente

reversível e envolve rotação coerente da magnetização até a região de saturação, na qual a estru-

tura de domínios é completamente eliminada e 0,9 . M/Ms ≤ 1,0. O ponto 5 correspondente

à remanência (magnetização remanente quando o campo aplicado é nulo) e o ponto 6 ao campo

coercivo Hc (campo aplicado no sentido contrário à magnetização e suficiente para reduzí-la à

zero). Em qualquer ponto no segmento reverso entre a remanência e o campo coercivo (5→ 6)

domínios reversos nucleiam e começam a se propagar, eventualmente induzindo uma estrutura

multidomínios na amostra que, no campo coercivo, não possui magnetização líquida.

As curvas de magnetização ainda fornecem informações sobre o campo de anisotropia Hk

e a energia de anisotropia de um material com anisotropia uniaxial, definida [59] como

∆A =

(∫ Ms

0
HdM

)
eixoduro

−
(∫ Ms

0
HdM

)
eixo f acil

(4.10)

ou seja, o trabalho realizado para levar a amostra até a magnetização de saturação quando

o campo magnético é aplicado na direção de fácil magnetização menos o trabalho realizado

quando o campo é aplicado no eixo de difícil magnetização. Em outras palavras, ∆A pode ser

estimada como sendo a área entre as curvas de histerese medidas no eixo fácil e no eixo difícil,

considerando-se apenas o primeiro quadrante (M positiva). Como as medidas realizadas no
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AGFM do LMMM não fornecem valores absolutos de Ms, os valores de ∆A apresentados neste

trabalho foram calculados fazendo-se M/Ms ser o limite superior das integrais, o que implica

que são apenas quantidades adimensionais proporcionais à energia de anisotropia das amostras.

4.3.2 Medidas de Transporte Eletrônico

Para avaliar a magnetorresistência anisotrópica, foram realizadas medidas de resistência

elétrica em função do ângulo entre a corrente e a magnetização (Rxθ ) e também em função

do campo magnético aplicado (RxH) para um determinado θ constante. A figura 4.9 mostra

um esquema do aparato utilizado. O porta-amostras é fixado de maneira que o filme fino seja

posicionado no centro de um par de bobinas de Helmholtz que, por sua vez, é mantido preso à

um disco de acrílico que pode girar 360o sobre seu eixo. O giro do disco é provocado por um

motor de passos controlado por computador e a sua posição angular é lida por um potenciômetro

cujos contatos são ligados à entrada auxiliar de um amplificador lock-in. O campo magnético

nas bobinas é calibrado em função da corrente aplicada e controlado pela saída auxiliar do lock-

in que comanda uma fonte de corrente operacional bipolar Kepco 20-20M. O amplificador lock-

in, assim como o multímetro Agilent 34401A e a fonte de corrente KEITHLEY 6221 utilizados

para a leitura da resistência são conectados à um computador através de interfaces GPIB. Foram

desenvolvidos dois softwares em plataforma HP VEE, um para controlar as medidas RxH e

outro para as varreduras de Rxθ .

Medidas de resistências de magnitudes normais (> 10Ω) são normalmente realizadas utilizando-

se o método de 2 pontas mostrado na figura 4.10. A corrente de teste é forçada à passar pelas

ponteiras de teste e pela resistência a ser medida (Rs). O instrumento de medida mede então a

voltagem através da resistência com o mesmo conjunto de ponteiras de teste e calcula o valor da

resistência utilizando a Lei de Ohm (R =V/I). O principal problema com este método quando

aplicado em materiais de baixas resistências, conforme é o caso das amostras utilizadas neste

trabalho, é a resistência dos contatos e cabos (Rt). Como a corrente de teste (I) provoca uma

pequena, mas significante, queda de tensão através destes componentes resistivos, a voltagem

(Vm) medida pelo instrumento não será exatamente a mesma diferença de potencial (Vr) sobre a

resitência a ser medida, de forma que um erro considerável pode aparecer. Valores típicos para

resitências de contatos e cabos são da ordem de 1 a 10Ω, o que faz com que seja difícil obter

medidas precisas de resistências menores que 10 a 100Ω (dependendo de Rt) através da técnica

com 2 pontas.

Devido às limitações do método de 2 pontas, a técnica de conexão com 4 pontas (ou método

de Kelvin) mostrado na figura 4.11 é normalmente o escolhido para medidas de amostras pouco
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Figura 4.9: Parte do aparato utilizado para aquisição das curvas Rxθ e RxH.

Figura 4.10: Circuito para medida de resistência pelo método de 2 pontas.
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Figura 4.11: Circuito para medida de resistência pelo método de 4 pontas.

resistivas. No LMMM, por exemplo, as medidas de transporte são realizadas utilizando-se uma

fonte de corrente independente do voltímetro, conforme descrito acima. Com esta configuração,

a corrente (I) é forçada a passar através da amostra (Rs) por meio de um conjunto de pon-

teiras, enquanto a diferença de potencial (Vm) é medida por um segundo conjunto de ponteiras

chamadas de sensoras. Embora algum valor de corrente possa fluir pelas ponteiras sensoras,

ele é normalmente muito pequeno (da ordem de pA ou menos) e pode geralmente ser ignorado.

Como a queda de tensão nas ponteiras sensoras é negligenciável, a medida do voltímetro (Vm) é

essencialmente a diferença de potencial (Vr) sobre a amostra (Rs). Consequentemente, o valor

da resistência pode ser determinado com precisão muito maior do que a permitida pelo método

de 2 pontas.

Embora utilizando-se o método de 4 pontas, erros significantes podem aparecer em me-

didas de amostras pouco resistivas devido à offsets de voltagens e fontes de ruído que podem

normalmente ser ignoradas quando trabalha-se com níveis altos de sinal. Os principais offsets

são gerados [60] por interferências de rádio frequência, offsets no circuito interno do voltímetro

ou multímetro e diferenças de potenciais termoelétricos, que são a fonte de erro mais comum e

surgem quando diferentes partes do circuito estão em temperaturas diferentes ou quando condu-
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tores de materiais distintos são conectados ou soldados em algum contato de teste, por exemplo.

Para diminuir este efeito, o ideal é utilizar o mesmo material para todos os condutores ou então

materiais com coeficientes Seebeck o mais próximo possível, além de evitar um número grande

de conexões. Além disso, se a corrente utilizada for muito alta e, consequentemente a potência

dissipada pela amostra for suficiente para provocar seu aquecimento, pode surgir mais um offset

(que varia em função do tempo) devido à variação da resistência com a temperatura. Todos

esses fatores fazem com que a diferença de potencial medida pelo instrumento possua a forma

Vm =Vs±Vo f f set .

Por sua vez, as principais fontes de ruído incluem ruído Johnson, devido à campos mag-

néticos e loops de aterramento. O último limite de resolução [60] em uma medida elétrica é

definido por ruído Johnson ou ruído térmico e é a diferença de potencial associada com o movi-

mento de elétrons devido à sua energia térmica em temperaturas acima do zero absoluto. Como

todas fontes de corrente, multímetros e voltímetros possuem resistência interna, então todos

instrumentos desenvolvem ruído Johnson. Já campos magnéticos podem originar ruídos em

duas circunstâncias: 1) se o campo está variando no tempo, e 2) se há movimento relativo entre

o circuito e o campo. Ambas as situações são inevitáveis nas medidas de magnetorresistência

apresentadas neste trabalho. Mesmo o campo magnético terrestre, relativamente fraco, pode ge-

rar ruídos da ordem de nanovolts. Desta forma, é fundamental que os cabos sejam os mais curtos

possíveis e preferencialmente entrelaçados, de modo que a área interna ao circuito seja a menor

possível, pois a tensão induzida pela variação do campo é dada por VB = dφ/dt = d(~BA)/dt,

onde φ é o fluxo magnético, ~B é a densidade de fluxo magnético e A a área do loop encerrado,

neste caso, pelo circuito. Finalmente, quando os cabos utilizados são conectados ao mesmo

aterramento do instrumento de medida, um loop de terra é formado de forma que a diferença de

potencial entre a fonte e o aterramento do voltímetro ou multímetro pode originar uma corrente

fluindo no loop. Esta corrente pode criar uma voltagem indesejada em série com a fonte. Para

evitar este problema a solução é aterrar todos os cabos em um único ponto.



5 Resultados e Discussões

5.1 Magnetorresistência anisotrópica em estruturas do tipo
Ta/Ni81Fe19/Ta

Filmes finos usados em sensores baseados em magnetorresistência anisotrópica (AMR) são

estruturados, em geral, na forma de Ta/Ni81Fe19/Ta, onde a espessura da camada de Ni81Fe19 é

da ordem de 10 nm [5]. Ding et.al. [5] mostraram que o encapsulamento da camada magnética

através da deposição de uma nanocamada de óxido (Al2O3) de cerca de 1 nm de espessura

nas interfaces as protege de possíves interdifusões e formação de novas ligas durante a realiza-

ção de tratamentos térmicos. As nanocamadas tornam as interfaces mais lisas e diminuem a

resistividade residual do filme magnético devido ao aumento das reflexões eletrônicas especu-

lares, o que proporciona um aumento significativo na variação percentual da AMR e também

na sensibilidade dos sensores à variação de campos magnéticos.

Com a idéia de verificar tal fenômeno através da oxidação da camada inferior antes da

deposição da camada seguinte, pela formação de uma nanocamada de óxido de tântalo (TaOx)

conforme demonstrado no trabalho [15] (anexo A), foram crescidas duas estruturas do tipo

Ta/Ni81Fe19/Ta com as espessuras de 5 nm para as camadas de tântalo e 20 nm para as de

Ni81Fe19; um dos filmes foi submetido à oxidação (atmosfera à 100 mtorr de oxigênio durante

10 min) entre a deposição de cada camada. Os filmes finos foram crescidos com os mesmos

parâmetros utilizados em [15], à temperatura ambiente, em atmosfera de argônio à 5,3 mtorr de

pressão e com fluxo de gás de 20 sccm, a potência RF utilizada para a deposição de Ni81Fe19

foi 40 W e a corrente setada na fonte DC para a deposição de tântalo foi 50 mA. Em seguida,

os filmes foram divididos em duas partes, sendo que uma delas foi submetida à tratamento

térmico, em câmara evacuada, à 340oC durante 60 min. A figura 5.1 mostra as medidas de

magnetorresitência em função do campo magnético (topo) e do ângulo (centro), e difratogramas

de raios-x (baixo) para as tricamadas Ta/Ni81Fe19/Ta submetidas (direita) ou não (esquerda) às

etapas de oxidação e tratamentos térmicos.

Como era esperado, de acordo com Ding et.al. [5], o filme como-feito que não foi exposto
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Figura 5.1: Medidas de magnetorresitência em função do campo magnético (topo) e do ângulo (centro) e
difratogramas de raios-x (baixo) para as tricamadas Ta/Ni81Fe19/Ta submetidas (direita) ou não (esquerda) às
etapas de oxidação e tratamentos térmicos.
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à oxidação apresentou uma variação percentual da AMR (∆R/R) um pouco maior que o outro,

o que pode ser explicado pelo fato de a inserção da nanocamada de óxido prejudicar o cresci-

mento do Ni81Fe19 com a qualidade cristalina desejada. Todavia, conforme observa-se pelos

difratogramas, nenhuma das amostras apresentou boa cristalinidade, o que explica os valores de

∆R/R serem muito menores que os encontrados na literatura. Com a realização do tratamento

térmico, a cristalinidade melhorou um pouco fazendo com que ∆R/R aumentasse considerav-

elmente para os dois tipos de estruturas. Porém, o aumento de ∆R/R e da sensibilidade S para

a amostra submetida às etapas de oxidação foi um pouco maior (cerca de 0,2 %), o que sugere

que a nanocamada de óxido desempenhou o papel esperado.

Embora tenha sido observado o desempenho esperado, após o tratamento térmico, da in-

serção da nanocamada de óxido nas interfaces, era também previsto que, para os filmes sem

exposição à oxidação, mesmo as amostras como-feitas apresentassem valores maiores que 1%

de variação percentual da AMR. Este resultado inesperado ocorreu devido ao fato de a qual-

idade cristalina dos filmes como-feitos ser muito baixa. Sendo assim, notou-se a necessidade

de rever os parâmetros de deposição utilizados principalmente para o crescimento dos filmes

magnéticos. Foi então realizado um estudo de otimização dos parâmetros de deposição para os

filmes finos de Ni81Fe19.

5.2 Otimização dos parâmetros de deposição para filmes fi-
nos de Ni81Fe19

Para verificar a influência dos parâmetros de deposição nas propriedades magnéticas e es-

truturais de filmes finos de Ni81Fe19 crescidos sobre substrato monocristalino de Si orientado na

direção dos planos (111) foram depositadas algumas séries de filmes alternando-se entre difer-

entes valores para a pressão de deposição, potência da fonte RF e fluxo de argônio na câmara

de deposição; a distância alvo-substrato foi mantida constante em 7 cm durante todas etapas

do estudo. Todas as amostras comparadas através das medidas de difração de raios-x possuem

as mesmas dimensões laterais e espessuras que variam relativamente pouco, entre 50 e 60nm.

No apêndice A é apresentado o comportamento da taxa de deposição dos filmes produzidos em

função dos parâmetros de deposição.
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Figura 5.2: Difratogramas de raios-x para alguns dos filmes depositados na primeira etapa do estudo.

5.2.1 Propriedades estruturais em função da potência e da pressão de de-
posição

Durante a primeira etapa do estudo, foram realizadas cinco rodadas de deposição, com

quatro filmes sendo produzidos em cada uma. Cada rodada foi depositada com uma determinada

pressão, e cada um dos quatro filmes com diferentes potências. O fluxo de argônio foi mantido

sempre em 20 sccm. Sendo assim, ao final desta etapa, foram crescidos vinte filmes, com quatro

diferentes potências e cinco diferentes pressões.

A figura 5.2 mostra os difratogramas de raios-x de alguns dos filmes obtidos nesta etapa. A

partir destas medidas, nas quais aparecem os picos correspondentes às famílias de planos (111)

(∼44,1o) e (200) (∼51,3o) da estrutura cristalina do Ni81Fe19, foram retiradas informações

como posição e intensidade dos picos, intensidade relativa entre os dois picos e tamanho de

grão correspondente à cada pico. Estes dados estão plotados em função da potência, para as

diferentes pressões de deposição, nas figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, respectivamente.

Na figura 5.3 as linhas horizontais marcam as posições dos picos em um difratograma de

uma amostra de Ni81Fe19 na forma bulk, de acordo com a ficha cristalográfica PDF2007 número

01-071-8324. Observa-se que todos os filmes depositados com potências baixas apresentam

um deslocamento considerável na posição do pico correspondente à família de planos (200);

este deslocamento diminui com o aumento da potência. No que diz respeito à posição do pico
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Figura 5.3: Posição dos picos em função da potência, para as diferentes pressões de deposição utilizadas. As
linhas horizontais marcam as posições para uma amostra bulk, de acordo com a ficha cristalográfica PDF2007
número 01-071-8324.

correspondente à família de planos (111), o deslocamento em baixas potências é evidente apenas

para os filmes depositados em pressões maiores.

A figura 5.4 apresenta a intensidade dos picos em função da potência de deposição. Para

pressões maiores que 3 mtorr, o aumento da potência influencia visivelmente a cristalinidade dos

filmes, pois a intensidade do pico (111) cresce consideravelmente. Para pressões menores que

3 mtorr, este comportamento é menos evidente. Por sua vez, independentemente da potência

utilizada, a diminuição da pressão de deposição sempre provoca um aumento na intensidade do

pico (111). Nota-se ainda que a intensidade do pico (200) é muito pouco influenciável pelos

parâmetros de deposição.

Seguindo a análise, a linha horizontal na figura 5.5 corresponde à razão entre as intensidades

dos picos (200) e (111) em um difratograma de uma amostra bulk de Ni81Fe19, de acordo com

a ficha cristalográfica. Como a intensidade do pico (200) é pouco afetada pelos parâmetros de

deposição e a do pico (111) se comporta da maneira discutida acima, é esperado e confirmado

pela figura 5.5 que, para pressões maiores que 3 mtorr, o aumento da potência diminui a razão,

fazendo com que esta se aproxime da razão para o bulk. Para pressões menores que 3 mtorr

e potências maiores ou iguais à 40 W, a mudança na razão é muito menor, todavia, para estas

situações a razão é menor do que a do material bulk, o que pode indicar um certo grau de direção

preferencial de crescimento (111) nos filmes crescidos sob essas condições.

A figura 5.6 mostra a evolução do tamanho de grão cristalino, calculado a partir da largura

à meia altura dos picos de difração por meio da relação de Debye-Scherrer. Mais uma vez
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Figura 5.4: Intensidade dos picos em função da potência, para as diferentes pressões de deposição utilizadas.

Figura 5.5: Intensidade relativa entre os dois picos de difração em função da potência, para as diferentes pressões
de deposição utilizadas. A linha horizontal representa a razão para uma amostra bulk, de acordo com a ficha
cristalográfica PDF2007 número 01-071-8324.
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Figura 5.6: Tamanho de grão em função da potência, para as diferentes pressões de deposição utilizadas.

observa-se que a qualidade cristalina evolui com o aumento da potência da fonte RF durante a

deposição.

De modo geral, ao final desta etapa podemos verificar que a qualidade cristalina dos filmes

melhora com o aumento da potência utilizada e também com a diminuição da pressão de gás

na câmara durante o processo. Estes dois parâmetros são os que determinam diretamente a

energia cinética com que os átomos arrancados do alvo alcançam o substrato. Para uma de-

terminada potência, em outras palavras, para uma determinada energia fornecida aos átomos

quando partem do alvo, existe um certo valor de pressão suficiente para termalizar esta energia,

fazendo com que os átomos cheguem ao substrato sem a energia necessária para que consigam

se organizar na rede cristalina, ainda mais tendo em vista que no caso estudado o substrato não

é aquecido durante a deposição. Seguindo este raciocínio, se a energia fornecida aos átomos

arrancados do alvo, ou seja, se a potência for menor, um valor menor de pressão é suficiente

para provocar o efeito de termalização das partículas. Tal efeito pode explicar a diminuição

na intensidade dos picos no difratograma de raios-x observado nas medidas da figura 5.2, bem

como o deslocamento dos picos em relação à posição no difratograma de um cristal na forma

bulk, o que indica que pelo menos um dos parâmetros de rede da célula unitária encontra-se

maior do que o esperado, em outras palavras, a célula cúbica do Ni81Fe19 formado em certas

condições parece estar com um dos lados esticados. Os filmes crescidos com pressões maiores

que 3 mtorr e potências menores ou iguais à 40 W tiveram suas cristalinidades muito mais afe-

tadas que os demais, indicando que, no caso estudado, esses valores são os limites para que

ocorra o processo de termalização discutido acima.
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Figura 5.7: Difratogramas de raios-x para alguns dos filmes estudados na segunda etapa do estudo.

5.2.2 Propriedades estruturais em função do fluxo de argônio

Após analisar as características estruturais dos filmes de Ni81Fe19 em função da potência

e pressão de gás durante o processo de crescimento, foram realizadas mais duas rodadas de

deposição, agora variando-se o fluxo de argônio na câmara (entre 8 e 14 sccm). Em cada rodada

o fluxo foi mantido constante e foram utilizados dois valores de pressão e dois de potência; em

virtude dos resultados anteriores, escolheu-se 1 e 2 mtorr e 40 e 80 W. Tendo em vista ainda

que durante a etapa anterior foram crescidas quatro amostras com estes mesmos parâmetros e

fluxo de 20 sccm, ao final desta segunda etapa foram analisados doze filmes com três valores

diferentes de fluxo, dois de pressão e dois de potência.

A figura 5.7 apresenta os difratogramas de raios-x para alguns dos filmes analisados na se-

gunda etapa do estudo. As figuras 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 apresentam os mesmos dados analisados

na seção anterior, agora em função do fluxo de argônio utilizado durante o processo de produção

dos filmes.

0o

Quando o fluxo de gás utilizado diminui de 20 para 14 e 8 sccm, conforme mostra a figura

5.8, a posição do pico (111) não sofre alteração considerável para as potências utilizadas. Por

outro lado, o pico correspondente aos planos da família (200) desloca-se para a esquerda, sendo
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Figura 5.8: Posição dos picos para os diferentes fluxos de argônio utilizados. As linhas horizontais marcam as
posições para uma amostra bulk, de acordo com a ficha cristalográfica PDF2007 número 01-071-8324.

que tal desvio é mais acentuado quanto menor a potência utilizada e quanto menor o fluxo de

argônio.

Ambos os picos, conforme pode ser visto na figura 5.9, aumentam de intensidade com a

diminuição do fluxo de gás. Entretanto, a intensidade do pico (200) aumenta mais, o que faz

com que a razão entre os dois, conforme figura 5.10, cresça bastante com a diminuição do

fluxo, o que indica uma direção preferencial de crescimento no sentido dos planos (200) (mas

com a célula unitária distorcida); todavia, aumentando o fluxo para o valor utilizado na primeira

etapa do estudo, e com valores de pressão e potência adequados, a situação inverte. Por último,

de acordo com a figura 5.11, observa-se que, de modo geral, o fluxo não influencia muito no

tamanho de grão cristalino das amostras; a exceção é o tamanho de grão calculado a partir do

pico (200) (L(200)) para o filme produzido com 2 mtorr e 80 W.

De maneira sucinta, a diminuição do fluxo de gás durante a deposição provoca uma melhora

na cristalinidade da amostra (aumento de intensidade e diminuição da largura dos picos de

difração), o que pode ser explicado pelo fato de os átomos ejetados do alvo, embora perdendo a

mesma energia em cada colisão com átomos nêutros do gás, sofrerem menos colisões com íons

energéticos do plasma durante a trajetória alvo-substrato (quanto maior o fluxo, mais átomos são

disponibilizados para serem ionizados, o que aumenta a densidade do plasma). Por outro lado,

o menor fluxo de argônio acarreta em uma tendência de crescimento preferencial na direção

dos planos (200) sendo que, por questões energéticas, o crescimento mais favorável para filmes

finos de Ni81Fe19 se dá na direção (111).
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Figura 5.9: Intensidade dos picos para os diferentes fluxos de argônio utilizados.

Figura 5.10: Intensidade relativa entre os dois picos de difração em função dos diferentes fluxos de argônio
utilizados. A linha horizontal representa a razão para uma amostra bulk, de acordo com a ficha cristalográfica
PDF2007 número 01-071-8324.
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Figura 5.11: Tamanho de grão cristalino para os diferentes fluxos de argônio utilizados.

5.2.3 Propriedades estruturais em função da inserção de uma camada
buffer de tântalo

Nesta etapa do estudo foram produzidos sete filmes, todos com a inserção de uma camada

buffer de tântalo crescida antes do filme de Ni81Fe19. Em função dos resultados obtidos anteri-

ormente, escolheu-se utilizar fluxos de gás de 8, 20 ou 32 sccm e potência da fonte RF de 40 ou

80 W. Para a deposição da camada de tântalo, através da técnica com uma fonte DC setada pela

corrente, foram escolhidos os valores de 40 e 80 mA. A figura 5.12 mostra os difratogramas de

raios-x para as amostras; o pico próximo à 36,8o corresponde aos planos da família (111) da

estrutura cúbica de face centrada do tântalo. Nota-se que os picos de todas as amostras são mais

intensos que os anteriores e os difratogramas possuem uma maior razão sinal/ruído indicando

que, de modo geral, a camada buffer contribui para uma melhora na cristalinidade do filme de

Ni81Fe19.

O gráfico da esquerda na figura 5.12 apresenta as medidas para filmes depositados à 2

mtorr de pressão de gás, 40 mA na fonte DC para a deposição de tântalo, 40 W de potência

na fonte RF para a deposição do Ni81Fe19 e três diferentes valores de fluxo de argônio (8, 20

ou 32 sccm). Embora com a presença da camada buffer, é evidente o comportamento já visto

nas etapas anteriores no qual a razão entre a intensidade dos picos (200) e (111) do Ni81Fe19

aumenta com o decremento no fluxo de gás. Em outras palavras, mais uma vez a diminuição no

fluxo induz uma direção preferencial de crescimento na direção dos planos (200).

Para as amostras cujos difratogramas estão no gráfico central da figura 5.12 foram utilizados
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Figura 5.12: Difratogramas de raios-x para os sete filmes estudados na terceira etapa do estudo.

80 mA DC para a deposição de tântalo e 80 W RF para Ni81Fe19; conforme esperado, a inten-

sidade dos picos aumenta bastante e o tamanho de grão cristalino da camada de tântalo sofre

um enorme incremento (provavelmente porque durante a deposição com 40 mA DC ocorria o

processo de termalização dos átomos de tântalo arrancados do alvo), confirmando os resultados

anteriores. Novamente a diminuição no fluxo induz uma direção preferencial de crescimento na

direção dos planos (200) do Ni81Fe19, assim como nos difratogramas do gráfico do lado direito

da figura. Estas últimas amostras foram depositadas com uma potência de 40 W RF (Ni81Fe19)

e ainda 80 mA DC (tântalo); os picos correspondentes ao Ni81Fe19 parecem não terem sofrido

muitas alterações em relação aos das medidas do lado esquerdo da figura (40 W RF para o

Ni81Fe19 porém 40 mA DC para o tântalo), o que indica que, para a cristalinidade do filme de

Ni81Fe19 em crescimento, não faz muita diferença a qualidade cristalina da camada buffer de

tântalo. Por outro lado, comparando o gráfico central com o da direita na figura 5.12, percebe-se

que a cristalinidade da camada de tântalo é melhor para os filmes cuja potência utilizada para de-

positar Ni81Fe19 é maior, o que sugere que o fato de os átomos da camada superior alcançarem

o substrato com mais energia proporciona uma facilidade a mais para os átomos da camada

inferior organizarem-se de acordo com a estrutura cristalina do material. Em outras palavras,

quando o Ni81Fe19 é depositado com uma potência maior, os átomos que chegam em cima da

camada de tântalo transferem energia para estes se organizarem, incrementando a cristalinidade

da camada buffer.
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Figura 5.13: Curvas de magnetização (em três direções, 0o, 90o e 180o em relação ao eixo de fácil magnetização)
para uma das amostras estudadas.

5.2.4 Propriedades magnéticas em função dos parâmetros de deposição

As propriedades magnéticas foram analisadas a partir das curvas de magnetização medidas

em um magnetômetro de gradiente de campo alternado (AGFM). Avaliou-se o campo coercivo

na direção de fácil magnetização e a anisotropia magnética. A espessura dos filmes é da ordem

de 50 nm e não varia mais do que 6 nm, o que permite a comparação das propriedades. A figura

5.13 mostra as curvas de magnetização (em três direções, 0o, 90o e 180o em relação ao eixo de

fácil magnetização) para uma das amostras estudadas.

A figura 5.14 mostra a evolução da anisotropia magnética ∆A e do campo coercivo Hc para

três conjuntos de amostras (com os valores 20 sccm / 40 W, 20 sccm / 80 W, 8 sccm / 80 W, para

fluxo de argônio e potência, respectivamente). Percebe-se que tanto a anisotropia magnética

quanto o campo coercivo crescem para valores mais elevados de pressão de deposição.
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Figura 5.14: Variação da anisotropia magnética (esquerda) e do campo coercivo (direita) em função da pressão
de deposição.

A figura 5.15 apresenta ∆A e Hc para três séries de filmes (todas depositadas com 20 sccm

de fluxo de Ar porém com pressões de 5,31 mtorr, 2,03 mtorr ou 1,20 mtorr). A anisotropia

magnética e o campo coercivo diminuem com o aumento da potência.

A figura 5.16 mostra o comportamento de ∆A e Hc para dois conjuntos de filmes (ambos

depositados com 80 W de potência RF porém com pressões de 2,03 mtorr ou 1,22 mtorr). Tanto

a anisotropia magnética quanto o campo coercivo aumentam com o aumento do fluxo de argônio

na câmara durante a deposição.

Cruzando os dados das curvas em função da pressão e da potência com a análise estrutural

realizada na seção anterior nota-se que tanto a anisotropia magnética quanto o campo coercivo

diminuem com a melhora na cristalinidade dos filmes. Por sua vez, olhando para as curvas

em função do fluxo de gás, pode-se dizer que ∆A e Hc diminuem conforme a distorção na

célula unitária (picos de difração em posições diferentes das do material bulk) e a preferência

de orientação na direção (200) aumentam.

5.3 Inserção de nanocamadas de óxido nas interfaces Ta/Ni81Fe19

e Ni81Fe19/Ta

Nesta etapa do estudo, foram produzidas amostras na forma Ta/Ni81Fe19 ou Ta/Ni81Fe19/Ta

com ou sem a inserção de nanocamadas de óxido nas interfaces com a finalidade de comparar

a influência da oxidação destas nas propriedades estruturais e de transporte dos filmes finos

após a realização de tratamentos térmicos. O objetivo do estudo é a otimização da amplitude da

variação percentual da magnetorresistência anisotrópica e da sensibilidade de sensores baseados
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Figura 5.15: Variação de ∆A (esquerda) e Hc (direita) em função da potência da fonte RF.

Figura 5.16: Variação de ∆A (esquerda) e Hc (direita) em função do fluxo de argônio.
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Figura 5.17: Difratogramas de raios-x para os filmes estudados nesta etapa do estudo.

em AMR que possuem essa forma, conforme discutido anteriormente.

Baseando-se nas conclusões obtidas na etapa de otimização dos parâmetros de deposição

utilizou-se, para a deposição das camadas de tântalo, 100 mA DC / 32sccm / 2 mtorr / 32

W e, para o crescimento dos filmes de Ni81Fe19, 100 W RF / 32 sccm / 2 mtorr. As espes-

suras nominais escolhidas para as camadas de tântalo e Ni81Fe19 são sempre 4 nm e 16 nm,

respectivamente. A etapa de oxidação da interface consiste na exposição da camada inferior,

por 10 min, à atmosfera de oxigênio puro na pressão de 100 mtorr. Foram crescidas duas bi-

camadas Ta/Ni81Fe19, uma com oxidação na interface e outra sem, e ainda quatro estruturas

do tipo Ta/Ni81Fe19/Ta, uma sem oxidação nenhuma, uma com oxidação apenas da interface

Ta/Ni81Fe19, uma com oxidação apenas da interface Ni81Fe19/Ta, e outra com oxidação das

duas interfaces. Todas as amostras foram dividas em quatro sendo que três partes foram sub-

metidas à tratamentos térmicos ex situ, em atmosfera evacuada e durante 90 min, à temperaturas

de 160oC, 360oC e 460oC. A figura 5.17 mostra os difratogramas de raios-x para todos os filmes.

Uma vez que só é evidente a presença do pico próximo à 44,1o, pode-de dizer que todas

as amostras apresentam um alto grau de texturização para a camada de Ni81Fe19, sendo que
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a direção preferencial de crescimento é a dos planos (111). Desta forma, e levando ainda em

consideração a pequena espessura dos filmes (∼ 16 nm) e a intensidade relativamente grande

do pico, pode-se perceber que a otimização dos parâmetros de deposição realizada nas etapas

anteriores foi muito proveitosa para o crescimento de estruturas com as propriedades cristalinas

desejadas. O pico de difração, tanto para as bicamadas quanto para as tricamadas “como-

feitas”, apresenta um pequeno deslocamento. Com o tratamento térmico realizado à 160oC,

o pico desloca-se para a direita, se aproximando da posição correta para um cristal na forma

bulk. Em seguida, o tratamento térmico à 360oC provoca um grande aumento de intensidade

sem alterar a posição do pico, deixando claro uma melhora significativa na cristalinidade da

camada de Ni81Fe19. Finalmente, o tratamento térmico à 460oC para as amostras na forma de

tricamadas (tanto submetidas à oxidação ou não) provoca um deslocamento acentuado para a

esquerda, o que pode ser atribuído à formação de novas fases de ligas devido à reações químicas

nas interfaces. Para as bicamadas, o tratamento com temperaturas mais elevadas não provocou

este comportamento, sendo que o pico continuou aumentando de intensidade sem se deslocar.



6 Conclusões

Neste trabalho, foi proposto a realização de um estudo da influência das condições de cresci-

mento nas propriedades estruturais e magnéticas de filmes finos de Ni81Fe19 a fim de otimizar

o processo de deposição e então analisar a magnetorresistência e as propriedades estruturais da

camada de Ni81Fe19 em função do tratamento térmico e da exposição ou não às etapas de oxi-

dação das interfaces Ta/Ni81Fe19 e Ni81Fe19/Ta em nanoestruturas para aplicações envolvendo

magnetorresistência anisotrópica.

Antes do estudo da otimização do processo de deposição, foram crescidas e tratadas ter-

micamente a posteriori estruturas da forma Ta/Ni81Fe19/Ta com e sem etapas de oxidação das

interfaces utilizando-se os mesmos parâmetros de outros trabalhos do Grupo de Magnetismo

da UFSM. Como esperado, o filme como-feito que não foi exposto à oxidação apresentou uma

variação percentual da AMR (∆R/R) um pouco maior que o outro, o que é explicado pelo fato

de a inserção da nanocamada de óxido prejudicar o crescimento do Ni81Fe19 com a qualidade

cristalina desejada. Todavia, nenhuma das amostras apresentou boa cristalinidade, o que explica

a observação de os valores de ∆R/R serem muito menores que os encontrados na literatura e

justifica a necessidade de um estudo detalhado dos parâmetros e otimização do processo de

deposição. Mesmo assim, com a realização do tratamento térmico, a cristalinidade (tamanho

de grãos) melhorou fazendo com que ∆R/R aumentasse consideravelmente para os dois tipos

de estruturas, sendo que o incremento em ∆R/R e S para a amostra submetida à oxidação foi

um pouco maior, o que sugere que a nanocamada de óxido (TaOx) desempenhou o papel esper-

ado, atuando como barreira contra difusão e contribuindo para a formação de interfaces mais

lisas de modo a aumentar as reflexões eletrônicas especulares e consequentemente diminuir a

resistividade residual do filme.

Durante a etapa de otimização dos parâmetros de deposição foi possível verificar que a qual-

idade cristalina dos filmes de Ni81Fe19 melhora com o aumento da potência utilizada e também

com a diminuição da pressão de gás na câmara durante o processo. Estes dois parâmetros,

quando a distância alvo-substrato é mantida fixa, são os que determinam diretamente a ener-

gia cinética com que os átomos arrancados do alvo alcançam o substrato. Os filmes crescidos
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com pressões maiores que 3 mtorr e potências menores ou iguais à 40 W tiveram suas cristal-

inidades muito mais afetadas que os demais, indicando que, no caso estudado, estes valores são

os limiares para que ocorra o processo de termalização dos átomos ejetados do alvo.

Por sua vez, a diminuição do fluxo de gás provoca uma pequena melhora na cristalinidade,

o que pode ser explicado pelo fato de os átomos ejetados do alvo, embora perdendo a mesma

energia em cada colisão com átomos nêutros do gás, sofrerem menos colisões com íons en-

ergéticos do plasma durante a trajetória alvo-substrato. Por outro lado, o menor fluxo de argônio

acarreta em uma tendência de crescimento preferencial na direção dos planos (200) sendo que,

por questões energéticas, o crescimento mais favorável para filmes finos de Ni81Fe19 se dá na

direção (111).

Também foi observado que a qualidade cristalina da camada buffer de Ta não influencia

muito na cristalinidade do filme de Ni81Fe19 em crescimento, entretanto, a qualidade cristalina

da camada inferior de tântalo é melhor para os filmes cuja potência utilizada para depositar

Ni81Fe19 é maior, o que sugere que o fato de os átomos da camada superior alcançarem o sub-

strato com mais energia proporciona uma facilidade a mais para os átomos da camada inferior

organizarem-se de acordo com a estrutura cristalina do material.

Cruzando os dados das medidas magnéticas e estruturais das amostras produzidas durante

o estudo da otimização do processo de crescimento, foi observado que tanto a anisotropia mag-

nética quanto o campo coercivo diminuem com a melhora na cristalinidade dos filmes. Ainda

pode-se dizer que ∆A e Hc diminuem conforme a distorção na célula unitária e a preferência de

orientação na direção (200) aumentam.

Finalmente, o crescimento de nanoestruturas da forma Ta/Ni81Fe19 e Ta/Ni81Fe19/Ta com e

sem oxidação nas interfaces, utilizando-se as condições otimizadas para o crescimento, resultou

na presença única nos difratogramas do pico correspondente aos planos (111) da estrutura do

Ni81Fe19 e com intensidades relativamente grandes. Desta forma, confirmou-se a importância

e o sucesso que a otimização dos parâmetros de deposição proporcionou para a obtenção de

filmes finos com as propriedades cristalinas desejadas. Todas as amostras como-feitas apresen-

taram um deslocamento na posição do pico associado com um parâmetro de rede maior que o

do material bulk. Com a realização de tratamento térmico em 160o esta diferença é corrigida

e, aumentando-se a temperatura de tratamento, a intensidade do pico sofre um incremento con-

siderável e consequentemente sua largura à meia altura diminui, indicando um crescimento nos

tamanhos de grãos. Todavia, para as tricamadas, a partir de uma certa temperatura limite o

pico volta a sofrer um deslocamento, embora continue apresentando grande intensidade. Este

fato pode ser atribuído à formação de novas fases de ligas devido à reações químicas nas in-
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terfaces. A análise das propriedades de transporte eletrônico para esta última série de amostras

produzidas ainda não foi possível em virtude de problemas técnicos.

Em suma, as tricamadas produzidas sem parâmetros otimizados mostraram que a nanoca-

mada de TaOx pode desempenhar o papel de barreira contra difusão contribuindo para o au-

mento do efeito de magnetorresistência anisotrópica. Os valores quantitativos foram menores

do que os encontrados na literatura, o que foi atribuído à qualidade cristalina pobre das amostras.

O estudo da influência das condições de crescimento nas propriedades estruturais e magnéticas

dos filmes de Ni81Fe19 foi realizada com grande sucesso e, após a otimização dos parâmet-

ros de deposição, foram produzidas amostras com estruturas semelhantes à de dispositivos de

aplicações envolvendo AMR com excelentes propriedades estruturais. O estudo dos efeitos

magnetorresistivos destes últimos filmes será realizado em breve.

6.1 Perspectivas Futuras

Com os resultados obtidos até aqui, as seguintes perspectivas podem ser citadas:

• Realizar medidas de magnetorresistência na última série de filmes produzidos e verificar

a influência do tratamento nas propriedades de transporte eletrônico em função da ex-

posição ou não às etapas de oxidação.

• Cruzar a análise destas medidas de transporte com os resultados apresentados no apêndice

B e anexo A, concluindo o trabalho.

• Aproveitar os resultados obtidos durante a etapa de otimização do processo de deposição

para filmes finos de Ni81Fe19 para o crescimento de nanoestruturas com propriedades

multifuncionais baseadas neste material, como multicamadas multiferróicas e supercon-

dutoras, por exemplo.
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APÊNDICE A -- Influência dos Parâmetros de
Deposição na Taxa de Deposição

As figuras A.1, A.2 e A.3 apresentam a variação da taxa de deposição de filmes finos de

Ni81Fe19 em função da potência aplicada, pressão e fluxo de gás na câmara, respectivamente.

Para pressão e fluxo constante, como esperado, a taxa varia quase linearmente com a potência.

Quando as grandezas fixas são a potência e o fluxo, para valores relativamente altos de potência,

a taxa de deposição aumenta conforme a pressão diminui, todavia, quando a potência aplicada

não é muito alta, praticamente não ocorre variação na taxa. Finalmente, o fluxo de gás não

influencia a taxa de deposição.

Figura A.1: Taxa de deposição em função da potência aplicada para as amostras produzidas durante a etapa de
otimização do processo de deposição.
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Figura A.2: Taxa de deposição em função da pressão de gás para as amostras produzidas durante a etapa de
otimização do processo de deposição.

Figura A.3: Taxa de deposição em função do fluxo de gás na câmara para as amostras produzidas durante a etapa
de otimização do processo de deposição.
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APÊNDICE B -- Medidas de XRR para
multicamadas com estruturas
[Ni81Fe19/Ta]x15 e
[Ni81Fe19/Ta/O2]x15

As figuras B.1 e B.2 mostram, respectivamente, as medidas de XRR e simulações real-

izadas no “software para modelagem de propriedades ópticas IMD” [54] para multicamadas

produzidas para o trabalho A com as estruturas [Ni81Fe19/Ta]x15 e [Ni81Fe19/Ta/O2]x15, onde

o “O2” representa à exposição da interface à uma etapa de oxidação. As espessuras nominais

das camadas de Ni81Fe19 e Ta são 20 Å e 5 Å, respectivamente. Nota-se que a rugosidade da

interface Ni81Fe19/Ta, que foi calculada como 11,00 Å para a primeira amostra, é reduzida para

3,84 Å quando a superfície de Ni81Fe19 é oxidada antes da deposição da camada de Ta. A

diminuição na densidade calculada da camada de Ta de 12,358 g/cm3 para 7,900 g/cm3 e o au-

mento na sua espessura de 4,90 Å para 12,20 Å confirma o resultado demonstrado pela técnica

de XANES/EXAFS no trabalho A que mostra que o oxigênio é extraído da camada de Ni81Fe19

após a chegada dos átomos de Ta, formando o óxido TaOx.
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Figura B.1: Medida de XRR e simulação para multicamadas da forma [Ni81Fe19/Ta]x15 produzidas para o
trabalho A. Nota-se que as espessuras das camadas de Ni81Fe19 e Ta são 19,61Å e 4,90Å, respectivamente. A
rugosidade interfacial calculada para a interface Ni81Fe19/Ta é de aproximadamente 11,00Å e a densidade da
camada de Ta é 12,358 g/cm3.

Figura B.2: Medida de XRR e simulação para multicamadas da forma [Ni81Fe19/Ta/O2]x15 produzidas para
o trabalho A. Nota-se que as espessuras das camadas de Ni81Fe19 e Ta são 18,30Å e 12,20Å, respectivamente.
A rugosidade interfacial calculada para a interface Ni81Fe19/Ta é de aproximadamente 3,84Å e a densidade da
camada de Ta é 7,900 g/cm3.
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ANEXO A -- The distribution of oxygen at the
Ni81Fe19 interface: a XAFS study
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Figure 1
Click here to download high resolution image



Figure 2
Click here to download high resolution image



Figure 3
Click here to download high resolution image



Figure 4
Click here to download high resolution image



Figure 5
Click here to download high resolution image


